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Colofon 
"Cijfers minimabeleid Haarlem 2012" 
Een onderzoek naar de doelgroep en het beleid voor armoede in de gemeente Haarlem 
 
Uitgave 
© KWIZ  
Deze publicatie is een uitgave van KWIZ. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en /of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke 
wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van KWIZ. Adres: Stavangerweg 23-5  
9723 JC Groningen. Bij overname is bronvermelding verplicht. 
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Inleiding 
Gemeenten vervullen een belangrijke rol bij zowel de bestrijding als de preventie van 
armoede: zij hebben de zorgplicht om de leefsituatie en het toekomstperspectief van 
kwetsbare burgers te verbeteren. De gemeente Haarlem voert actief beleid om sociale 
uitsluiting uit te bannen. Om die reden wil de gemeente de doelgroep Werk in inkomen 
nauwkeurig in beeld brengen en in de tijd gezien monitoren. Deze minimamonitor is de 
eerste monitor, het is de bedoeling dat de komende jaren meerdere monitoren worden 
gemaakt. 

Opzet van het onderzoek 

In dit onderzoek zijn de registraties van verschillende lokale en landelijke regelingen aan 
elkaar gekoppeld, zodat een samenhangend inzicht ontstaat in de minimapopulatie en haar 
gebruik van de diverse regelingen. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van de volgende 
bestanden: WWB, bijstand, minimaregelingen, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, 
SVB, GBA, SHV, Wsw, NWW, WSNP en saldovorderingen. Hiermee is een groot gedeelte 
van de doelgroep Werk en inkomen in beeld. Wat hierbij nog wel mist is het overzicht van de 
Wajongers en de WMO. Voor een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksmethodiek 
verwijzen we naar bijlage 2. 

Leeswijzer 

In het eerste hoofdstuk de doelgroep voor het minimabeleid beschreven aan de hand van 
een aantal kenmerken. Vervolgens worden in hoofdstuk 2 alle regelingen die de gemeente 
uitvoert in beeld gebracht. In bijlage 1 geven we een uitgebreide verantwoording van de 
onderzoeksmethodiek. De tweede bijlage bevat een toelichting op de gebruikte afkortingen. 
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1 Huishoudens in Haarlem 
Dit rapport gaat in op de minimahuishoudens in de gemeente Haarlem. Het is een 
eerste versie van de minimamonitor die nog in ontwikkeling is. Dit hoofdstuk 
beschrijft de samenstelling en achtergrondkenmerken van de huishoudens in 
Haarlem. We vergelijken de kenmerken van alle huishoudens in Haarlem met de 
kenmerken van de minimahuishoudens. De minimahuishoudens zijn hierbij de 
huishoudens met een inkomen tot 110 procent van het Wettelijk sociaal minimum 
(Wsm).  
 

1.1 Kenmerken alle huishoudens vergeleken met minimahuishoudens  

Onderstaande tabel geeft het aantal inwoners en het aantal huishoudens weer voor de 
gemeente Haarlem in 2012. Zowel de cijfers voor alle huishoudens als voor de 
minimahuishoudens worden weergegeven.    
 
Tabel 1.1.1 Aantal huishoudens en inwoners Haarlem1 

Categorie Alle huishoudens2 Minimahuishoudens 

Aantal huishoudens 74.730 6.083 

Aantal inwoners 152.767 12.194 

Gemiddelde huishoudgrootte 2,0 2,0 
 

In de gemeente Haarlem wonen in 2012 in totaal 152.767 personen in 74.730 huishoudens. 
De gemiddelde huishoudgrootte komt daarmee uit op 2,0 personen. Dit ligt onder het 
landelijke gemiddelde van 2,2 personen.3 Het aantal inwoners dat in 2012 in Haarlem van 
een inkomen tot 110 procent van het Wsm leeft is 12.194. Dit zijn 6.083 huishoudens.  
 

1.2 Kenmerken minimahuishoudens 

In deze paragraaf gaan we in op de omvang en de kenmerken van de minimapopulatie. In 
de gemeente Haarlem geldt voor de gemeentelijke regelingen een grens van 110 procent 
van het Wsm. In deze monitor beschrijven we daarom de kenmerken van de doelgroep tot 
110 procent.  

Aantal en aandeel minimahuishoudens 

De volgende tabel bevat een overzicht van het aantal en aandeel minima en niet-minima 
huishoudens in 2012.   
 

                                                             
1 Alle gegevens in de tabellen in deze monitor zijn gebaseerd op de gekoppelde gemeentelijke bestanden, 
tenzij anders aangegeven. Landelijke cijfers zijn afkomstig van het CBS.  
2 Exclusief 7 institutionele huishoudens. In totaal wonen 415 personen in deze institutionele huishoudens.  
3 Bron: CBS Statline. 
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Tabel 1.2.1 Huishoudens naar inkomen in Haarlem 

Inkomen in percentages van het      Alle huishoudens 

Wettelijk sociaal minimum Aantal Aandeel 

Tot 105% 3.998 5,3% 

105 tot 110%  2.085 2,8% 

Subtotaal minima      6.083 8,1% 

Overig 68.647 91,9% 

Totaal 74.730 100,0% 

Het aandeel minimahuishoudens in Haarlem is 8,1 procent van het totaal aantal 
huishoudens. Ramingen van het CBS komen landelijk voor 2012 op 8,5 procent minima.4  

Inkomensbron 

Als we de huishoudens met een inkomen tot 110 procent van het Wsm uitsplitsen naar 
hoofdinkomen zien we de volgende verdeling. 
 
Tabel 1.2.2 Inkomensbron minima, inkomen tot 110% 

Inkomensbron Aantal Aandeel 

WWB  2.465 40,5% 

AOW  1.191 19,6% 

Ander inkomen 2.427 39,9% 

Totaal 6.083 100,0% 

Van de minimahuishoudens leeft ruim 40 procent van de WWB. Nog eens bijna 40 procent 
leeft van een ander inkomen. Hierbij gaat het om huishoudens met een WW-uitkering, een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering of inkomen uit werk.  

Huishoudtype 

Het volgende overzicht geeft het huishoudtype van zowel alle huishoudens als de 
minimahuishoudens weer.  

Tabel 1.2.3 Huishoudtype  

Huishoudtype Alle huishoudens Minimahuishoudens Aandeel minima in 
alle huishoudens 

Alleenstaand 32.886 44,0% 3.100 51,0% 9,4% 

Eenoudergezin 5.066 6,8% 1.280 21,0% 25,3% 

Meerpersoons zonder kinderen 18.854 25,2% 395 11,4% 2,1% 

Meerpersoons met kinderen 17.924 24,0% 1.008 16,6% 5,6% 

Totaal 74.730 100,0% 6.083 100,0% 8,1% 
 

Er zijn relatief veel alleenstaanden en eenoudergezinnen onder minima. Beide 
huishoudtypen komen vaker voor onder minima dan onder alle huishoudens.  
Uit de laatste kolom valt op te maken dat 25 procent van alle eenoudergezinnen in Haarlem 
een minimuminkomen heeft.  

                                                             
4 Deze cijfers zijn niet één op één vergelijkbaar met het percentage minima in Haarlem. Het CBS gaat bij het 
berekenen van de minimahuishoudens uit van de lage inkomensgrens, terwijl dit onderzoek de 
bijstandsnorm (wettelijk sociaal minimum) gebruikt.  
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Leeftijd 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de huishoudens op basis van de leeftijd van de 
oudste persoon in het huishouden. 

Tabel 1.2.4 Leeftijdsopbouw (minima)huishoudens 

Leeftijdscategorie Alle huishoudens Minimahuishoudens Aandeel minima in 
alle huishoudens 

Tot 18 jaar  14 0,0% 0 0,0% 0,0% 

18 - 27 jaar 5.426 7,3% 420 6.9% 7,7% 

27 - 45 jaar  23.678 31,7% 1.938 31,9% 8,2% 

45 - 65 jaar 26.456 35,4% 2.534 41,7% 9,6% 

65 jaar en ouder 19.156 25,6% 1.191 19,6% 6,2% 

Totaal 74.730 100,0% 6.083 100,0% 8,1% 

 
Van de minimahuishoudens in Haarlem valt bijna 42 procent in de leeftijdscategorie 45 tot 65 
jaar. Bijna 32 procent van de minimahuishoudens valt in de leeftijdscategorie 27 tot 45 jaar.  
 
De laatste kolom geeft voor elke leeftijdscategorie van de totale bevolking in Haarlem het 
percentage weer dat tot de minimapopulatie behoort in het jaar 2012. Te zien is dat onder  
45 tot 65 jarigen de meeste minima voorkomen, tien procent uit deze leeftijdscategorie 
behoort tot een minimahuishouden. Ook onder de huishoudens in de leeftijdscategorie 27 tot 
45 jaar bevinden zich veel minima, namelijk acht procent. 
  

1.3 Langjarige minima 

De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal jaren dat de huidige 
minimahuishoudens in Haarlem zijn aangewezen op een minimuminkomen. 

Tabel 1.3.1 Minimahuishoudens naar het aantal jaren met een minimuminkomen (110%) 

Categorie Aantal Aandeel 

Korter dan 1 jaar 737 12,1% 
1 tot 3 jaar 1.392 22,9% 
3 jaar en langer 3.954 65,0% 
Totaal 6.083 100,0% 

 
In Haarlem leeft 65 procent van de minimahuishoudens langer dan drie jaar van een 
inkomen op minimumniveau. 
 

1.4 Kinderen 

In onderstaande tabel is te zien hoeveel kinderen in de leeftijd tot 18 jaar opgroeien in een 
minimahuishouden, in vergelijking met het totaal aantal kinderen in Haarlem.  
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Tabel 1.4.1 Aantal kinderen in (minima)huishoudens  

Categorie Aantal 2012 

Kinderen in Haarlem 30.467 

Kinderen in minimahuishoudens tot 110% 3.110 
Percentage kinderen in 
minimahuishoudens  10,2% 

 
Van de 30.467 kinderen in Haarlem leven 3.110 in een minimahuishouden. Het aandeel 
kinderen dat opgroeit in een minimahuishouden is tien procent.  
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2 Instrumenten voor financiële ondersteuning 
Voor inwoners van de gemeente Haarlem bestaan diverse voorzieningen om de 
financiële lasten te verlichten of het inkomen te verhogen. Dit hoofdstuk geeft een 
overzicht van het gebruik van de verschillende voorzieningen in 2012. Daarnaast 
beschrijven we de kenmerken van de huishoudens die van de 
inkomensondersteunende regelingen gebruikmaken. 
 

2.1 Gebruik gemeentelijke voorzieningen 

In deze paragraaf wordt beschreven in welke mate de minimahuishoudens gebruik hebben 
gemaakt van de gemeentelijke (inkomensondersteunende) voorzieningen. Eerst geven we 
een overzicht van het bereik van de minimaregelingen. 

Figuur 2.1.1 Percentage bereik minimahuishoudens per minimaregeling 

 
 
In figuur 2.1.1 is te zien dat het bereik van de stadspas onder de minimahuishoudens het 
hoogst is. Hierna volgt de regeling voor schoolgaande kinderen. Het bereik van de 
collectieve ziektekosten verzekering is het laagst.  In onderstaande tabel worden de 
bijbehorende getallen weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cijfers minimabeleid Haarlem 2012  KWIZ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 10 

Tabel 2.1.2 Bereik financiële voorzieningen minimahuishoudens 

Financiële voorziening Doelgroep  Gebruik Bereik regeling 

Bijzondere bijstand 6.083 1.179 19,4% 

Langdurigheidstoeslag 2.374 1.170 49,3% 

Kwijtschelding 3.998 1.686 42,2% 

Collectieve Ziektekosten 
verzekering 6.083 843 

 
13,9% 

Gebruik stadspas 6.083 4.410 72,5% 

Regeling schoolgaande 
kinderen 1.488 971 

 
65,3% 

Regeling chronisch zieken, 
gehandicapten en ouderen - 1.221 

 
- 

 
In tabel 2.1.2 is voor elke financiële voorziening van de gemeente Haarlem beschreven wat 
het bereik is. Dit bereik is het aantal minimahuishoudens dat daadwerkelijk gebruik maakt 
van een bepaalde voorziening in vergelijking met het aantal minimahuishoudens dat van 
deze regeling gebruik zou kunnen maken.  
 
Voor de voorzieningen bijzondere bijstand, collectieve ziektekosten verzekering en het 
gebruik van de stadspas geldt dat elk minimahuishouden met een inkomen tot 110 procent 
van het Wettelijk sociaal minimum hier gebruik van mag maken. De langdurigheidstoeslag is 
alleen voorbehouden aan huishoudens met een inkomen van maximaal 100 procent van het 
Wsm, en die daarbij ook al minstens drie jaar een minimahuishouden vormen. Kwijtschelding 
wordt alleen toegekend aan huishoudens met een inkomen van maximaal 100 procent van 
het Wsm en de regeling schoolgaande kinderen geldt alleen voor minimahuishoudens met 
kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Het bereik van de regeling voor chronisch zieken, 
gehandicapten en ouderen is niet bekend omdat we niet weten hoeveel huishoudens hier 
recht op hebben.  
 
In onderstaande figuur wordt het cumulatieve gebruik van de voorzieningen per 
minimahuishouden weergeven. Dit gebruik is uitgesplitst naar de kenmerken van de 
minimahuishoudens.  
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Figuur 2.1.3 Kenmerken minimahuishoudens cumulatief gebruik gemeentelijke 
voorzieningen 

 
 
Wanneer we kijken naar het type inkomen van minimahuishoudens dan maken huishoudens 
met een WWB- uitkering het meeste gebruik van regelingen (deze huishoudens maken 
gemiddeld gebruik van 2,5 gemeentelijke voorzieningen). Daarnaast maken gezinnen met 
kinderen meer gebruik van inkomensondersteuning dan andere soorten huishoudens. Naar 
leeftijd is het cumulatief gebruik het hoogst in de groep tussen de 45 en 65 jaar. Onder 
langdurige minima wordt vaker inkomensondersteuning gebruikt dan onder huishoudens die 
nog niet zo lang van een minimuminkomen moeten rondkomen.  
 

2.2 Schuldhulpverlening 

In deze paragraaf geven we weer hoeveel huishoudens via enige vorm van een 
schuldregeling gebruikmaken. We beginnen met een overzicht van het aantal huishoudens 
dat in de schuldhulpverlening zit. Vervolgens laten we zien hoeveel huishoudens in 2012 
een wettelijk saneringstraject hebben gevolgd en hoeveel huishoudens een saldovordering 
bij de gemeente hebben. Ten slotte laten we de overlap tussen deze huishoudens zien.   
 
De doelgroep voor schuldhulpverlening bestaat uit alle huishoudens met problematische 
schulden. De hulp die deze huishoudens krijgen bestaat onder andere uit 
schuldbemiddeling, budgetbeheer en saneringskrediet. De volgende tabel geeft een 
overzicht van het aantal huishoudens dat in 2012 in de schuldhulpverlening zat.   
 
Tabel 2.2.1 Aantal en aandeel (minima)huishoudens in SHV  

Categorie Aantal Aandeel 
Totaal aantal 
huishoudens 

Aandeel 
SHV 

Minimahuishoudens tot 110%  328 59,9% 6.083 5,4% 
Overige huishoudens 220 40,1% 68.647 0,3% 
Totaal 548 100,0% 74.730 0,7% 
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Er zijn in totaal 548 huishoudens die gebruikmaken van schuldhulpverlening. Van deze 
huishoudens heeft ongeveer 60 procent (328 huishoudens) een inkomen tot 110 procent. 
Van het totaal aantal minimahuishoudens maakt ruim vijf procent gebruik van 
schulphulpverlening.  

WSNP 

De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is een wettelijk traject dat kan worden 
ingezet wanneer het iemand niet lukt om tot een oplossing te komen met zijn schuldeisers. 
Via de rechter kan dan de Wsnp worden ingezet. Hieronder geven we het aantal 
huishoudens weer dat in 2012 een definitieve toepassing van de schuldsanering heeft 
gehad.  

Tabel 2.2.2 Inkomensverdeling WSNP 

Categorie Aantal Aandeel 
Totaal aantal 
huishoudens 

Aandeel 
WSNP 

Minimahuishoudens tot 110%  156 60,9% 6.083 2,6% 
Overige huishoudens 99 39,1% 68.647 0,1% 
Totaal 255 100,0% 74.730 0,3% 

In totaal zijn er 255 huishoudens die een definitieve toepassing van de schuldsanering 
hebben gehad. Hiervan is het merendeel een minimahuishouden (60,9 procent). Van alle 
minimahuishoudens heeft bijna drie procent een wettelijke schuldsanering gekregen.  

Saldovorderingen  

Huishoudens die niet voldoende inkomen hebben om een lening te kunnen afsluiten bij een 
gewone bank, kunnen een lening aanvragen bij de sociale dienst van de gemeente. 
Daarnaast kan de gemeente geld (terug)vorderen van huishoudens. Deze leningen en 
schulden bij de gemeente vormen de saldovorderingen bij de gemeente.  
 
Tabel 2.2.3 Aantal en aandeel (minima)huishoudens met saldovorderingen  

Categorie Aantal Aandeel 
Totaal aantal 
huishoudens 

Aandeel 
vorderingen 

Minimahuishoudens tot 110%  968 87,7% 6.083 15,9% 
Overige huishoudens 135 12,3% 68.647 0,2% 
Totaal 1.103 100,0% 74.730 1,5% 

In 2012 hadden 1.103 huishoudens een saldovordering bij de gemeente. Van alle 
huishoudens met een inkomen tot 110 procent van het Wsm had bijna zestien procent één 
of meerdere saldovorderingen.  

De gemiddelde hoogte van de vordering per huishouden was € 2.536. De hoogste schuld 
was € 231.067. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde 
schuldhoogte per huishouden.   
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Tabel 2.2.4 Gemiddelde schuldhoogte saldovorderingen 

Bedrag Aantal Aandeel 
Tot € 500 367 33,3% 
€ 500 tot € 1500 308 27,9% 
€ 1500 tot € 2500 142 12,9% 
€ 2500 tot € 3500 104 9,4% 
€ 3500 en hoger 182 16,5% 
Totaal 1.103 100,0% 

 

Overlap schuldregelingen  

Hieronder kijken we naar de overlap tussen huishoudens die gebruik hebben gemaakt van 
de schuldhulpverlening, Wsnp en saldovorderingen. Een huishouden die zowel in de 
schuldhulpverlening zat als een saldovordering had komt dus maar één keer voor. Wat 
betreft de saldovorderingen kijken we voor dit overzicht alleen naar huishoudens die meer 
dan € 500,- aan vorderingen hadden.   
 
Tabel 2.2.5 Totaal huishoudens shv, Wsnp, saldovorderingen 

Categorie Aantal Aandeel 
Totaal aantal 
huishoudens 

Aandeel 
Shv/wsnp/vorderingen 

Minimahuishoudens tot 110%  1.023 73% 6.083 16,8% 
Overige huishoudens 378 27% 68.647 0,6% 
Totaal 1.401 100% 74.730 1,9% 

 
Te zien is dat in totaal 1.401 huishoudens in 2012 in de schuldhulpverlening zaten, een 
wettelijke schuldsanering hebben gehad en/of een saldovordering van minstens € 500,- bij 
de gemeente hadden. Bijna zeventien procent van alle minimahuishoudens in Haarlem 
maakt gebruik van één of meerdere van deze drie schuldregelingen.   
 

2.3 Wet Sociale Werkvoorziening  

De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is bedoeld voor mensen met een geestelijke, 
lichamelijke of psychische handicap, die niet zelfstandig kunnen werken. Door de WSW 
kunnen zij begeleid werken bij een ‘gewoon’ bedrijf of bijvoorbeeld bij een sociale 
werkplaats. Hieronder beschrijven we zowel het aantal huishoudens dat in 2012 in 
dienstverband via de WSW was, als het aantal huishoudens dat in 2012 op de wachtlijst 
stond.   
 
Tabel 2.3.1 Aantal en aandeel (minima)huishoudens in actief dienstverband via WSW 

Categorie Aantal Aandeel 
Minimahuishoudens tot 110%  97 13,9% 
Overige huishoudens 602 86,1% 
Totaal 699 100,0% 

 
Er zijn in totaal 699 huishoudens in actief dienstverband via de WSW. Hiervan heeft veertien 
procent een inkomen tot 110 procent. 
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Tabel 2.3.2 Aantal en aandeel (minima)huishoudens op wachtlijst WSW  

Categorie Aantal Aandeel 
Minimahuishoudens tot 110%  81 60,4% 
Overige huishoudens 53 39,6% 
Totaal 134 100,0% 

 
Daarnaast staan er 134 huishoudens op de wachtlijst voor de WSW. Hiervan is het 
merendeel een minimahuishouden, ruim 60 procent.  
 

2.4 Niet-werkende werkzoekenden  

 
De groep niet-werkende werkzoekenden (NWW) staat als werkzoekend ingeschreven bij het 
UWV Werkbedrijf. In onderstaande tabel wordt het aantal huishoudens weergegeven dat in 
2012 als niet-werkende werkzoekende stond ingeschreven. Omdat de cijfers van 2013 op 
moment van schrijven niet bekend zijn, weten we niet welke huishoudens ook na 2012 nog 
als NWW’er zijn ingeschreven. Het gaat hier dus om huishoudens die op enig moment in 
2012 als NWW’er zijn geregistreerd.  

Tabel 2.4.1 Inkomensverdeling NWW’ers  

Categorie 
 

2012 
Totaal aantal 

huishoudens 2012 
Aandeel 

NWW 
Minimahuishoudens tot 110%  1.039 6.083 17,1% 
Overige huishoudens 2.928 68.647 4,3% 
Totaal 3.967 74.730 5,3% 

In tabel 2.4.1 is te zien dat in 2012 3.967 huishoudens niet- werkend werkzoekend zijn, ruim 
vijf procent van alle huishoudens in Haarlem. Van alle minimahuishoudens is zeventien 
procent niet-werkend werkzoekend.  

 
Tabel 2.4.2 Hoogst behaalde opleidingsniveau huishoudens NWW  

Hoogst behaalde opleidingsniveau Percentage 
Basisonderwijs 19,8% 
VMBO 14,2% 
Havo/VWO 4,7% 
MBO 33,1% 
HBO 19,2% 
WO 9,0% 
Totaal 100% 

 
Voor de meeste NWW huishoudens is het Middelbaar Beroepsonderwijs het hoogst 
behaalde opleidingsniveau (ruim 33 procent)5. Daarnaast heeft een aanzienlijk deel van de 
NWW’ers alleen basisonderwijs gevolgd, bijna twintig procent.   
 
 
 

                                                             
5 Als in één huishouden meerdere personen ingeschreven staan als NWW’er, is het opleidingsniveau 
weergegeven van de persoon met het hoogst behaalde opleidingsniveau binnen het huishouden.  
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Bijlage 1 Verantwoording en definities 
In deze bijlage geven wij een verantwoording van het uitgevoerde onderzoek. 

Onderzoeksdoel 

Het primaire doel van dit onderzoek is de bepaling van het aantal huishoudens met 
een inkomen tot 110 procent van het voor hun huishoudtype geldende bijstandsnorm, 
dat voldoet aan de criteria voor het minimabeleid. Op de tweede plaats moeten de 
uitkomsten inzicht bieden in de mate van (niet-)gebruik van bestaande 
inkomensondersteunende en participatiebevorderende voorzieningen.  
Een laatste (uitvoerings)vereiste is dat de monitor herhaalbaar dient te zijn. Hierdoor 
is het mogelijk om de ontwikkelingen in de doelgroep in de tijd te volgen. 

Onderzoeksmethodiek 

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van de volgende informatiebronnen: 

 bevolkingsgegevens vanuit de gemeentelijke basisadministratie (GBA); 

 inkomensgegevens vanuit de registraties van Sociale Zaken, de SVB (AIO) en 
de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen; 

 gebruiksgegevens uit de registratie van de Wmo, de schuldhulpverlening, 
WSNP, NWW, saldovorderingen en WSW; 

 CBS, SCP en VROM. 

Opmerking bestanden 

 Het Wmo bestand bevatte veel records die niet mee moesten worden genomen voor het 
onderzoek. Zo waren er records waarvan ‘soort voorziening’ niet gevuld was. Deze 
records betroffen een gestarte administratieve procedure die niet tot een toekenning 
hebben geleid. Daarnaast waren er records waarvan begin- en einddatum leeg waren. 
Ook deze records moesten niet worden meegenomen, dit waren ook geen 
toekenningen. Uiteindelijk zijn toekenningen (en lopende voorzieningen) meegenomen 
van hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen (toegekend in betreffend jaar, lopende 
waren niet te verkrijgen), rolstoelvoorzieningen en individuele vervoersvoorzieningen. 
Het collectief vervoer is niet geleverd. In totaal zaten er in het bestand 5.974 unieke 
personen (geselecteerd op gebruik in 2012, zowel nieuw als lopend), hiervan zijn 5.056 
gekoppeld met de GBA.    

 
Met behulp van de gecombineerde informatie is vervolgens in een aantal bewerkingsstappen 
een geanonimiseerd onderzoeksbestand gecreëerd dat de basis vormde voor deze 
rapportage. 

Stap 1 

In de eerste bewerkingsstap wordt de informatie uit de genoemde registratiebronnen aan het 
actuele GBA bestand gekoppeld, op persoonsniveau. Op deze wijze wordt inzichtelijk welke 
personen gebruikmaken of gebruik hebben gemaakt van welke regelingen. Op basis hiervan 
kan ook het inkomen van deze persoon worden bepaald of bij benadering worden bepaald.  
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Stap 2 

In stap 2 wordt aan de hand van de GBA een analysebestand op huishoudniveau gemaakt. 
We onderscheiden 4 huishoudtypes: alleenstaanden, eenoudergezinnen, 
meerpersoonshuishoudens met kinderen en meerpersoonshuishoudens zonder kinderen.  
De operationele definities van deze begrippen treft u verderop in deze verantwoording aan.  
 
Stap 3 
Aan de hand van de gebruiksgegevens van regelingen per huishouden, wordt vastgesteld of 
het huishouden tot de minima moet worden gerekend, hierbij wordt vanaf het peildatum van 
de GBA een jaar teruggekeken. De hoogte van het inkomen wordt gezet op een percentage 
van het geldende sociaal minimum. Dit is afhankelijk van de bron van het inkomen. Voor de 
bepaling of een huishouden tot de minima behoort gelden de volgende criteria: 

- Alle huishoudens met een lopende WWB-uitkering op de peildatum; 
- Alle huishoudens die op de peildatum AIO ontvangen van de SVB; 
- Alle huishoudens die het afgelopen jaar kwijtschelding hebben gehad van de 

gemeentelijke heffingen; 
- Alle huishoudens die gebruikmaken – of afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt – 

van bijzondere bijstand; 
- Alle huishoudens die afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van een speciale 

minimaregeling. 

Stap 4 

Het feitelijke gebruik van voorzieningen op huishoudniveau wordt vastgesteld. Indien één 
persoon binnen het huishouden gebruik heeft gemaakt van een bepaalde voorziening, wordt 
dit toegerekend naar het hele huishouden. Voorbeeld: Binnen een gezin heeft een 
verstrekking voor bijzondere bijstand plaatsgevonden op naam van de man en kwijtschelding 
van belasting op naam van de vrouw. In dat geval heeft het huishouden zowel 
gebruikgemaakt van bijzondere bijstand als van kwijtschelding.   

Stap 5 

De duur op het inkomen wordt bepaald. Het gebruik van de regelingen in de afgelopen drie 
jaren wordt geanalyseerd. Is er in die periode min of meer aaneengesloten gebruikgemaakt 
van een of meerdere regelingen, dan wordt het aantal maanden waarin dit het geval is 
berekend en weergegeven. Zie hieronder bij ‘berekening van de duur van het inkomen’. 

Statistisch kader 

In tegenstelling tot wat gangbaar is bij sociaal wetenschappelijk onderzoek is dit rapport 
gebaseerd op gegevens van de totale bevolkingspopulatie. Dat betekent dat de vermelde 
aantallen en percentages niet getoetst hoeven te worden op statistische betrouwbaarheid en 
altijd de feitelijke situatie weergeven. 

Operationele definitie huishouden 

Het bepalen van het soort en type huishouden gebeurt aan de hand van gegevens uit de 
bevolkingsadministratie en wel op de volgende wijze: 

 indien één persoon op een adres woont, is duidelijk dat er sprake is van een 
alleenstaande; 

 personen op één adres waartussen geregistreerde ouder-kindrelaties of echtrelaties 
bestaan worden tot een gezamenlijk huishouden gerekend; 
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 indien er één meerderjarige op een adres woont met een ouder-kindrelatie tellen we 
een eenoudergezin; 

 indien er meer meerderjarige op een adres wonen waarbij één meerderjarige ouder is 
en er een ouder-kindrelatie bestaat met de andere meerderjarige (en/of minderjarige) 
tellen we een eenoudergezin.   

 als er vier of meer meerderjarigen op een adres wonen, gaan we ervan uit dat er 
meerdere huishoudens op dit adres gevestigd zijn; 

 indien er drie meerderjarigen zonder echtrelatie op één adres wonen, kijken we naar de 
gemiddelde leeftijd. Ligt die onder de 27 jaar dan rekenen we iedere persoon als een 
afzonderlijk (studenten)huishouden. Ligt deze boven de 27 jaar dan tellen we één 
meerpersoons huishouden. 

 als er minimaal 20 personen op een gezamenlijk adres wonen, registreren we een 
institutioneel huishouden, tenzij de gemiddelde leeftijd van alle bewoners hoger is dan 
65 jaar. Iedere bewoner wordt dan als afzonderlijk huishouden meegeteld (gehuwden 
tellen als één huishouden). 

Huishoudsoort 

Naar soort huishouden maken we onderscheid tussen alleenstaanden, meerpersoons 
huishoudens met en zonder kinderen en eenoudergezinnen. 

Zelfstandig huishouden 

Een zelfstandig huishouden bestaat uit één of meer personen die alleen of samen in een 
woonruimte gehuisvest zijn en zelf in hun dagelijkse levensbehoeften voorzien. 

Institutioneel huishouden 

Tot de institutionele huishoudens behoren adressen met minimaal 20 personen, waarbij de 
gemiddelde leeftijd jonger is dan 65 jaar. Hiertoe behoren bijvoorbeeld opvangcentra, 
penitentiaire inrichtingen, kindertehuizen en internaten. 
In de bevolkingsoverzichten in deze rapportage zijn deze personen meegeteld. In de 
hoofdstukken waar de inkomensverdeling in termen van huishoudens wordt besproken 
blijven zij buiten beschouwing. 

Besteedbaar inkomen (CBS) 

Besteedbaar inkomen is het bruto inkomen verminderd met de premies sociale zekerheid en 
andere betaalde overdrachten (zoals alimentatie) en de loon-, inkomsten- en 
vermogensbelasting. Het bruto inkomen omvat winst uit onderneming, bruto inkomsten uit 
arbeid, inkomsten uit vermogen en bruto ontvangen overdrachten (zoals AOW, Anw, 
WAO/WIA, studiefinanciering, kinderbijslag en huursubsidie). 

Inkomensbron 

In dit onderzoek worden de termen WWB, AOW en ‘ander’ inkomen gebruikt. Voor de 
bijstandsgerechtigden is de inkomensbron direct vast te stellen. De AOW 
inkomensgrondslag is bepaald op basis van de leeftijd van de huishoudoudste. De 65+ 
huishoudens die tevens een aanvullende bijstanduitkering ontvangen rekenen we eveneens 
tot deze categorie. Alle overige inkomens zijn vervolgens onder de noemer ‘ander’ inkomen 
gebracht. 
 
Wanneer het inkomen van een huishouden alleen bestaat uit AOW dan wordt het 
huishouden tot de minimapopulatie gerekend.  
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Berekening van de duur van het minimuminkomen 

De duur van de periode waarin een huishouden op het minimuminkomen leeft, wordt 
berekend aan de hand van een combinatie van gegevens uit verschillende bronnen. Een 
sluitende definiëring in termen van een volledig onafgebroken periode is niet altijd mogelijk. 
Indien de periode tussen het gebruik van de ene regeling en de andere maximaal 30 dagen 
is, wordt dit daarom toch als aaneengesloten periode gezien.  
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Bijlage 2 Lijst van afkortingen 
 
AIO   Aanvullende Inkomensvoorziening ouderen 
 
AOW   Algemene Ouderdomswet 
 
CBS   Centraal Bureau voor de Statistiek 
 
GBA   Gemeentelijke Basis Administratie 
 
SCP   Sociaal en Cultureel Planbureau 
 
SVB   Sociale Verzekeringsbank  
 
VROM   (Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
 
WAO   Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
 
WIA   Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 
 
Wsm   Wettelijk sociaal minimum 
 
WW   Werkloosheidswet 
 
WWB   Wet werk en bijstand 
 
WSW   Wet sociale werkvoorziening 
 
NWW   Niet-werkende werkzoekenden 
 
WSNP   Wettelijk schuldsanering natuurlijke personen  
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