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Voorwoord

Mensen met beperkingen, zoals chronisch zieken, gehandicapten of arbeidsonge-
schikten, kunnen in Nederland een beroep doen op verschillende voorzieningen, 
zoals zorgverlening of diverse soorten inkomensvervangende uitkeringen. Om 
hiervoor in aanmerking te komen moeten zij in het algemeen allerlei formulieren 
invullen en allerhande gegevens overleggen. Mensen hebben dan vaak het idee dat 
zij dingen dubbel doen, omdat zij voor iedere aanvraag opnieuw zo’n indicatieproces 
moeten doorlopen.

Het is niet bekend hoeveel mensen met dit soort dubbele administratieve lasten 
te maken hebben. Daarom hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Sociaal en Cultureel Planbureau 
gevraagd dit te onderzoeken.

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van bestaande registraties. Daardoor 
kon slechts een beperkt aantal regelingen in het onderzoek worden betrokken (de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering, 
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, Wet arbeidsongeschikt-
heidsvoorziening jonggehandicapten, Wet sociale werkvoorziening, bijstand en 
bijzondere bijstand). Op basis daarvan blijkt dat circa 100.000 mensen in een jaar 
tijd een indicatie of toekenning krijgen voor minimaal twee van deze wetten. Het 
werkelijke aantal personen dat met dubbele administratieve lasten te maken heeft, is 
nog groter, omdat slechts een beperkt aantal voorzieningen in het onderzoek werd 
betrokken. Zo zijn er geen gegevens bekend over de samenloop met de huurtoeslag, 
de Wet maatschappelijke ondersteuning of allerlei vervoersregelingen. Boven-
dien kunnen personen ook te maken hebben met herindicaties of binnen een jaar 
 verschillende typen zorg nodig hebben.

De Rijksoverheid gaat thans na op welke manieren zij de administratieve lasten 
van burgers kan verminderen en of indicerende organisaties bijvoorbeeld hun 
indicatieprocessen op elkaar af kunnen stemmen. Dat zal in een aantal gevallen niet 
kunnen (voor een beoordeling van een aanvraag voor de bijstand zijn heel andere 
gegevens nodig dan voor een beoordeling van een zorgvraag), maar daar waar dit 
wel het geval is, zouden veel mensen daar baat bij kunnen hebben.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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Samenvatting

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (szw) hebben het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) gevraagd 
om te achterhalen hoeveel mensen binnen een bepaalde periode verschillende voor-
zieningen aanvragen (te maken hebben met ‘samenloop’). Idee hierachter is dat deze 
mensen te maken hebben met dubbele administratieve lasten, die wellicht deels te 
voorkomen zijn.

Dit onderzoek is een verkenning op basis van beschikbare registraties.
Op basis van registraties van positieve indicaties voor de Algemene Wet Bijzon-

dere Ziektekosten (awbz), verkregen via het Centrum indicatiestelling zorg en 
registraties van toekenningen van uitkeringen op het terrein van de sociale zeker-
heid (de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao), de Wet arbeidsongeschikt-
heidsverzekering zelfstandigen (waz), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten (Wajong), en de Wet sociale werkvoorziening (wsw), bijstand of 
bijzondere bijstand) die beschikbaar waren bij het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(cbs), heeft het cbs berekend hoe groot de samenloop is en welke bevolkingscate-
gorieën relatief veel met deze samenloop te maken hebben. Hierbij gaat het steeds 
alleen om positieve indicaties of toekenningen. Van degenen die wel een aanvraag 
indienden (en dus ook administratieve lasten hadden), maar geen indicatie kregen, 
zijn geen registratiegegevens voorhanden.

In 2005 (het meest recente jaar waarover gegevens beschikbaar waren) hadden 
ruim twee miljoen personen een indicatie voor de awbz of een uitkering voor een 
van de hiervoor genoemde regelingen. Van hen had 22% (ruim 440.000 personen) 
minimaal één indicatie of toekenning voor een andere regeling, waarbij die andere 
toekenning ook al vóór 2005 kan zijn afgegeven (in dit rapport samenloop type 1 
genoemd). Dit betekent dat ruim 440.000 mensen minimaal twee keer gegevens 
hebben verstrekt. De meest voorkomende combinaties zijn 1) bijstand en bijzondere 
bijstand (64% van de samenloop), 2) awbz en wao/waz en 3) awbz met (bijzondere) 
bijstand.

Ongeveer één miljoen mensen kregen in 2005 een indicatie of toekenning voor de 
awbz, wao/waz, Wajong, wsw, bijstand of bijzondere bijstand. Van hen heeft 10% 
(98.000 personen) minimaal twee toekenningen (samenloop type 2 genoemd). Zij 
hebben dus dat jaar minimaal twee keer te maken gehad met administratieve lasten. 
Bij minimaal 71.000 mensen was dat zelfs binnen een periode van drie maanden. De 
combinaties die het meest voorkomen zijn 1) bijstand en bijzondere bijstand (45% 
van de samenloop), 2) awbz en bijzondere bijstand en 3) awbz en bijstand.

Ouderen (65-plussers) en vrouwen (deels overlappende groepen) hebben relatief 
vaak een combinatie van voorzieningen (samenloop). Hun samenloop komt vooral 
voor bij de combinatie van awbz en bijzondere bijstand (51% van degenen die met 
deze veelvoorkomende vorm van samenloop te maken heeft, is 65-plusser).
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10 Samenvatting

De in dit onderzoek gevonden samenloop vormt om verschillende redenen een 
ondergrens. Er is immers maar een beperkt aantal regelingen meegenomen en de 
negatieve indicaties zijn buiten beschouwing gebleven. Voor een volledig overzicht 
van de samenloop zou aanvullend onderzoek nodig zijn.
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1 Wat is samenloop?

1.1 Verlichting van administratieve lasten

Chronisch zieken, gehandicapten, arbeidsongeschikten en ouderen behoren tot 
de doelgroepen die vaak een beroep doen op meer dan één voorziening. Zo blijkt 
bijvoorbeeld uit het onderzoek Ondersteuning gewenst dat ongeveer 20% van dege-
nen met langdurige matige of ernstige lichamelijke beperkingen van meer dan één 
voorziening (thuiszorg, maaltijd, een voorziening krachtens de Wet voorziening 
gehandicapten (Wvg) of bijstand) gebruikmaakt (De Klerk en Schellingerhout 2006). 
Die voorzieningen worden door verschillende instanties verstrekt. Dit heeft tot 
gevolg dat een cliënt dezelfde (medische) informatie meer dan een keer aan ‘de over-
heid’ moet verstrekken. Dit leidt tot veel bureaucratische rompslomp voor die cliënt. 
De ergernis hierover is groot. Zo is ruim een derde van de mensen met langdurige 
matige of ernstige lichamelijke beperkingen van mening dat ze te vaak dezelfde 
gegevens moeten verstrekken (De Klerk en Schellingerhout 2006).

De verschillende kabinetten-Balkenende proberen op verschillende manieren de 
administratieve lasten te verminderen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de bureau-
cratie voor bedrijven, instellingen zoals zorginstellingen, professionals en burgers 
(zie bijv. tk 2006/2007 voor een overzicht van een aantal initiatieven op het terrein 
van de zorg). De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) en Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (szw) richten zich samen onder meer op de administra-
tieve lasten voor de burger. In het programma ‘Stroomlijning Indicatieprocessen in 
Zorg en Sociale Zekerheid’ hebben beide ministeries, samen met het Uitvoerings-
instituut Werknemersverzekeringen (uwv), het Centrum indicatiestelling zorg 
(ciz), het Centrum voor Werk en Inkomen (cwi) en een aantal gemeenten projecten 
ontwikkeld waardoor er gegevensuitwisseling tussen een aantal organisaties over 
één cliënt mogelijk wordt en het aanvragen van voorzieningen gebundeld wordt 
aangeboden (tk 2005/2006a). Concreet gaat het om de volgende projecten, die lopen 
tot de zomer van 2007:
– een website met alle regelingen in de zorg en de sociale zekerheid;
– een integraal, digitaal, modulair aanvraagformulier voor ciz, uwv en cwi;
– vijf proefprojecten om te onderzoeken hoe uwv, cwi, ciz en gemeenten (Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo)) beter kunnen samenwerken bij het 
beoordelen van een aanvraag voor een voorziening;1

– één centraal indicatiedossier per cliënt, dat alle indicerende instanties bij het 
beoordelen van een indicatieaanvraag kunnen gebruiken (tk 2005/2006b).

Een van de achterliggende vragen in het programma is hoe groot de groep cliënten 
is die een beroep doet op meer dan één voorziening bij verschillende instanties (de 
‘samenloopgevallen’). Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) is gevraagd dit te 
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12 Wat is samenloop?

onderzoeken. Daarbij is de wens uitgesproken op relatief korte termijn een eerste 
verkenning naar de omvang van de samenloop te verrichten op basis van beschikbare 
gegevens. Op de langere termijn zou dan uitgebreider onderzoek moeten worden 
gedaan, waarbij nieuwe gegevens kunnen worden verzameld. Dit rapport doet 
verslag van de eerste verkenning en geeft aan hoe een uitgebreider onderzoek zou 
kunnen worden verricht.

1.2 Voorlopige onderzoeksvragen

Het ministerie van vws en het ministerie van szw hebben het scp gevraagd om de 
volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:
1 Hoe groot is de groep ‘samenloopgevallen’ tussen de domeinen zorg en sociale 

zekerheid (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz), Wvg/Wmo, Wet Werk 
en inkomen naar arbeidsvermogen (wia), Wet arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring zelfstandigen (waz), Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehan-
dicapten (Wajong), Wet werk en bijstand (wwb), Wet sociale werkvoorziening 
(wsw))?

2 Wat is de top tien van de meest voorkomende samenloopgevallen?
3 Wat zijn de sociaaldemografi sche kenmerken van de aanvragers?

Het gaat er in dit onderzoek om vast te stellen hoeveel mensen te maken hebben met 
dubbele administratieve lasten, om mensen dus die verschillende voorzieningen bij 
verschillende loketten aanvragen. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook degenen die een 
negatieve indicatie krijgen in het onderzoek betrokken zouden moeten worden. Ook 
zij hebben immers administratieve lasten. Herindicaties tellen eveneens mee, omdat 
mensen ook dan administratieve lasten hebben.

De in de eerste vraag genoemde voorzieningen/regelingen vormen een mini-
mumvariant. Het onderzoek zou bij voorkeur ook betrekking moeten hebben op 
alle regelingen waarvan chronisch zieken, gehandicapten, arbeidsongeschikten en 
ouderen gebruikmaken. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan werkvoorzieningen 
(zoals werkplekaanpassingen of arbeidsre-integratietrajecten), vervoersregelingen 
(zoals awbz-vervoer, Wvg-vervoer, Valys-vervoer, Zittend Ziekenvervoer in het kader 
van de Zorgverzekeringswet (voorheen Ziekenfondswet), wia-vervoer en Leer-
lingenvervoer), de gehandicaptenparkeerkaart en de parkeervergunning, rolstoelen 
of woningaanpassingen.

Bij sociaaldemografi sche kenmerken gaat het niet alleen om demografi sche 
gegevens, zoals leeftijd en sekse (gegevens die veelal in de registraties zitten), maar 
bijvoorbeeld ook om het opleidingsniveau of het media- of internetgebruik van 
degenen die met een samenloop van regelingen te maken hebben. Op die manier is 
wellicht na te gaan op welke manier mensen met veel administratieve lasten het best 
kunnen worden bereikt.
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13Wat is samenloop?

Hier wordt een korte omschrijving gegeven van de in vraag 1 genoemde regelingen 
(zie ook bijlage A voor een lijst met gebruikte afkortingen en bijlage B voor een 
omschrijving van de regelingen).

De awbz staat voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Iedere Nederlander 
is via de awbz verzekerd voor zorg en ondersteuning bij langdurige ziekte, handicap 
of ouderdom. Om in aanmerking te komen voor huishoudelijke verzorging, per-
soonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende of activerende begeleiding of een 
verblijf in een awbz-instelling is een indicatie nodig, een beoordeling of en hoeveel 
hulp nodig is. Deze indicatie wordt sinds 1 januari 2005 afgegeven door het Centrum 
indicatiestelling zorg (ciz), daarvóór door 78 Regionale Indicatie Organen (rio’s). 
Met ingang van 1 januari 2007 valt de huishoudelijke verzorging onder de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo), zie hierna.

Via de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) konden mensen met beperkingen 
vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen of rolstoelen vergoed krijgen. Zij moes-
ten daarvoor een aanvraag indienen bij de gemeente. De Wvg is per 1 januari 2007 
vervallen en onderdeel geworden van de Wmo. Sindsdien is de gemeente verantwoor-
delijk voor de ondersteuning van mensen met beperkingen. Als zij bijvoorbeeld huis-
houdelijke verzorging, vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen of een rolstoel 
nodig hebben, dan dienen zij dat bij de gemeente aan te vragen.

De wia (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is sinds 1 januari 2006 
van kracht en vervangt de wao (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering) voor de 
werknemers die na 1 januari 2004 zijn ziek gemeld. Voor degenen die vóór 1 januari 
2006 al een wao-uitkering ontvingen, blijft de wao gehandhaafd. De wia omvat 
twee onderdelen, de iva (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) voor 
de duurzaam én volledig arbeidsongeschikten enerzijds en de wga (Werkhervatting 
gedeeltelijk arbeidsgeschikten) voor de niet-duurzaam volledig arbeidsongeschikten 
en gedeeltelijk arbeidsgeschikten anderzijds. Voor het onderzoek ‘terugdringen van 
administratieve lasten’ is het van belang te weten dat voor uitvoering van de wga 
werkgevers kunnen kiezen tussen publieke (door uwv) of private uitvoering. Deze 
laatste zal buiten de invloedssfeer van de overheid vallen wat betreft het terugdrin-
gen van administratieve lasten. De iva wordt (tenminste voorlopig) verplicht door de 
uwv uitgevoerd, evenals de wao.

De waz (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) verzekert de 
gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en is bestemd voor zelfstandigen. 
De waz is met ingang van 1 augustus 2004 afgeschaft. Verzekerden die voor die 
datum arbeidsongeschikt zijn geworden, konden nog tot circa 1 augustus 2005 een 
uitkering toegekend krijgen. Evenals bij de wao blijft ook de waz doorlopen voor 
degenen die op het moment van invoering van de wia een waz-uitkering ontvingen. 
De waz wordt uitgevoerd door de uwv.

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) is een 
voorziening in het kader van de fi nanciële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor 
jonggehandicapten. Dit betreft mensen die op jonge leeftijd, zeventien jaar, voor 
minstens 25% arbeidsongeschikt zijn of tijdens hun studie (tot maximaal dertig jaar) 
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14 Wat is samenloop?

voor minstens 25% arbeidsongeschikt zijn geworden, waardoor (volledig) werken na 
de studie niet meer mogelijk is. De Wajong wordt uitgevoerd door de uwv.

De Wet werk en bijstand (wwb) is sinds 1 januari 2004 van kracht. De bijstand is 
een inkomensondersteuning voor mensen die niet in hun bestaan kunnen voorzien 
en geen aanspraak kunnen maken op voorliggende voorzieningen zoals een arbeids-
ongeschiktheidsuitkering. Een aanvraag voor de algemene bijstand dient men in te 
dienen bij het cwi. Het recht op een uitkering wordt vastgesteld door de gemeente 
(meestal door de sociale dienst). Naast de periodieke algemene bijstand, kent de 
wwb bijzondere bijstand. Deze kan worden verleend voor bijzondere kosten, zoals 
de eigen bijdrage thuiszorg, een wasmachine of het lidmaatschap van een sportclub. 
Een aanvraag voor de algemene bijstand dient men in bij de gemeente.

Naast de wwb zijn er enkele andere uitkeringen op bijstandsniveau. De wetten 
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen (ioaw) 
respectievelijk gewezen zelfstandigen (ioaz) zijn bedoeld voor oudere werklozen 
respectievelijk zelfstandigen. Zij vullen het huishoudinkomen aan tot bijstands-
niveau. Sinds de invoering van de wwb worden deze uitkeringen niet meer nieuw 
toegekend. Wel lopen de reeds bestaande uitkeringen gewoon door. Met ingang van 
2006 is de ioaw/ioaz-uitkering voor de meeste ontvangers vervangen door de Toe-
slagenwet. Uitvoering van de ioaw en ioaz is in handen van de gemeenten. Dit geldt 
ook voor de Wet werk en inkomen kunstenaars (wwik) en de Bbz (bijstandsbesluit 
zelfstandigen), eveneens uitkeringen die het inkomen van kunstenaars respectieve-
lijk zelfstandigen aanvullen tot bijstandsniveau.

De wsw (Wet sociale werkvoorziening) heeft tot doel het scheppen van aange-
paste werkgelegenheid voor personen die, hoewel zij tot werken in staat zijn, er niet 
in slagen onder normale omstandigheden arbeid te verrichten. Voor de wsw komen 
personen jonger dan 65 jaar in aanmerking die door lichamelijke, verstandelijke of 
psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regel-
matige arbeid in staat zijn. Een aanvraag voor de wsw dient men in bij het cwi.

1.3 Methoden

De ministeries van vws en szw hebben gevraagd om zoveel mogelijk uit te gaan van 
bestaande registraties, om zowel instellingen als burgers zo min mogelijk te belas-
ten met dit onderzoek. Bovendien moest het onderzoek binnen relatief korte termijn 
plaatsvinden, omdat het project ‘Stroomlijning Indicatieprocessen in Zorg en Sociale 
Zekerheid’ voor de zomer van 2007 afgerond wordt en het projectteam voor die tijd 
inzicht wilde hebben in de omvang van de samenloop.

Zowel van de awbz als op het terrein van de sociale zekerheid zijn landelijke regi-
straties beschikbaar. Het Centrum indicatiestelling zorg beschikte op het moment 
dat dit onderzoek werd uitgevoerd op landelijk niveau over alle positieve indicaties 
voor zorg.2 Registraties op het terrein van de sociale zekerheid worden bijgehouden 
door het uwv en het cwi. Het uwv registreert onder meer de toekenningen voor de 
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wia (wao), waz, Wajong en de gemeentelijke toekenningen voor de wwb (inclusief 
ioaw en ioaz, wwik, Bbz). Registratie van wsw’ers wordt bijgehouden door het 
onderzoeksbureau Research voor Beleid dat de gegevens krijgt aangeleverd van de 
bedrijven Sociale Werkvoorziening en het cwi. Van de Wvg is geen landelijke regi-
stratie beschikbaar.

Onderzoek in twee fasen verdeeld
De genoemde registraties bevatten geen gegevens over aanvragen maar alleen 
over positieve indicaties (ciz) of toekenningen (uwv, gemeenten en Research voor 
Beleid). Er zijn dus geen gegevens beschikbaar over negatieve indicaties/afwijzingen.

De registraties bevatten een aantal algemene achtergrondkenmerken van de 
aanvragers (zoals leeftijd, geslacht en in een enkel geval huishoudvorm), maar geen 
sociaaleconomische kenmerken zoals het opleidingsniveau. Omdat het nadrukkelijk 
de wens is om ook uitspraken te kunnen doen over dit soort kenmerken, is aanvul-
lend onderzoek nodig. Een tweede reden om zo’n onderzoek te verrichten is, dat van 
een groot aantal voorzieningen (zoals de Wvg/Wmo of vervoersvoorzieningen) geen 
landelijke registraties beschikbaar zijn.

Besloten is het onderzoek op te splitsen in twee fasen. In de eerste fase wordt op 
basis van bestaande registraties verkend hoe groot de samenloop van een beperkt 
aantal regelingen/voorzieningen is, waarbij samenloop wordt gedefi nieerd als 
‘toekenningen/indicaties voor meer dan één regeling’. Negatieve indicaties blijven 
noodgedwongen buiten beschouwing, omdat deze niet in de beschikbare registraties 
aanwezig zijn. Op basis van de uitkomsten van die eerste fase wordt besloten of er 
een tweede fase komt.4 Daarin kunnen door middel van enquêtes gegevens onder 
burgers worden verzameld. Hierin kan dan expliciet worden gevraagd naar aanvra-
gen (waardoor dus ook negatieve indicaties kunnen worden meegenomen), kunnen 
veel meer regelingen/voorzieningen worden betrokken, kunnen veel meer achter-
grondgegevens worden verzameld en kunnen bovendien de ervaren administratieve 
lasten worden geïnventariseerd. Dit rapport beschrijft alleen de eerste onderzoeks-
fase.

Koppeling bestaande registraties
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) is in verband met de Wet bescherming 
persoonsgegevens de enige instantie in Nederland die persoonsregistraties mag 
koppelen. Het cbs beschikt bovendien over een groot aantal registraties op het ter-
rein van de sociale zekerheid. Dit betreft de Bijstandsuitkeringen Statistiek (bus), 
wsw en Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (ao). Het jaar 2005 bleek het meest 
recente jaar waarover de benodigde registratiebestanden compleet zijn. Dit betekent 
dat geen gegevens over de wia beschikbaar zijn (die pas in 2006 van kracht werd), 
maar alleen over de wao. In 2005 was het aantal wao-toekenningen echter zeer laag. 
De reden hiervoor is dat op 1 januari 2004 de Wet verlenging loondoorbetalingsver-
plichting bij ziekte (Wvlz) van kracht is geworden, waarin de periode dat de werkge-
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ver verplicht is het loon door te betalen werd verlengd van één tot twee jaar. Hierdoor 
viel in 2005 een heel jaarcohort van wao-aanvragers weg. In 2005 werd alleen aan 
een aantal specifi eke gevallen een uitkering toegekend. Bij de interpretatie van de 
resultaten dient hiermee dus rekening te worden gehouden.

Het cbs heeft de bus-, wsw- en ao-bestanden onderling gekoppeld en verrijkt 
met gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie (gba). Dit betreft gegevens 
over geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en type huishouden. De leeftijd is 
bepaald op 31 december 2005 en het huishoudtype is waar mogelijk bepaald op 1 
januari 2006 (zie ook bijlage B).4

Het ciz heeft voor dit onderzoek een bestand met alle positieve indicaties van 2005 
ter beschikking gesteld aan het cbs. Dit bestand bevat geen sofi -nummer (waar-
mee het bestand goed koppelbaar zou zijn aan de gba), maar wel geboortedatum, 
geslacht en postcode.5 Op basis van deze drie gegevens was het cbs in staat om 
88,5% van alle records te koppelen aan de gba (zie ook bijlage B).6 Het cbs heeft 
vervolgens de samenloop tussen de verschillende regelingen en de achtergrondken-
merken van degenen die met samenloop te maken hadden berekend. Deze gegevens 
zijn integraal opgenomen in bijlage B.

Omdat bijna 12% van de awbz-records buiten beschouwing moest worden gelaten 
(omdat zij niet te koppelen waren), vormen de berekende gegevens over de samen-
loop tussen de awbz en de sociale zekerheid een onderschatting. Voor een deel van 
deze onderschatting heeft het cbs een bijraming gemaakt, waardoor het aantal 
samenlopen met awbz met circa 5% toeneemt (Goedhuys et al. 2007: 7-8).

1.4 Defi nitieve onderzoeksvragen

In de vorige paragraaf is uiteengezet dat 2005 het meest recente jaar was waarover 
gegevens beschikbaar waren. Dit betekent dat niet de samenloop met de wia maar 
met de wao wordt nagegaan (in welk jaar het aantal nieuwe wao-toekenningen 
bovendien gering was). Van de Wvg zijn geen landelijke registraties beschikbaar, 
zodat deze buiten beschouwing blijven.

In paragaaf 1.2 is aangegeven dat er naast de wwb andere bijstandsuitkeringen 
zijn. Hierna wordt onderscheid gemaakt in algemene bijstand en bijzondere bijstand. 
Met bijstand wordt in dit rapport gedoeld op algemene bijstand in het kader van de 
wwb, ioaw, ioaz, wwik en Bbz (zie ook § 1.2).

Op basis van het beschikbare materiaal worden in deze eerste onderzoeksfase de 
volgende vragen beantwoord:
1 Bij hoeveel personen was er in 2005 sprake van samenloop (van minimaal twee 

regelingen) van awbz, wao, waz, Wajong, wsw, bijstand of bijzondere bijstand 
en welke combinaties betrof dat?

2 Welke achtergrondkenmerken (zoals leeftijd, geslacht, herkomstgroepering en 
huishoudvorm) hebben de personen bij wie er in 2005 sprake is van samenloop?

Samenloop van regelingen_gecorriSec3:16   Sec3:16Samenloop van regelingen_gecorriSec3:16   Sec3:16 18-6-2007   11:32:1518-6-2007   11:32:15



17Wat is samenloop?

3 Op welke grondslag en voor welke functie kregen de personen met een awbz-
indicatie enerzijds en met een regeling op het terrein van sociale zekerheid ander-
zijds, hun awbz-indicatie?

De samenloop waarover in de onderzoeksvragen wordt gesproken is op drie ver-
schillende manieren gemeten, waarbij de criteria voor samenloop steeds ‘strenger’ 
worden.
1 Samenloop van twee of meer indicaties of toekenningen, waarvan ten minste één 

indicatie of toekenning in 2005 is afgegeven; de andere kan dus voor die tijd zijn 
afgegeven.7 Deze vorm van samenloop wordt hierna ‘samenloop type 1’ genoemd.

2 Samenloop van twee of meer indicaties of toekenningen die alle in 2005 zijn afge-
geven (‘samenloop type 2’);

3 Samenloop van twee of meer indicaties die binnen een periode van drie maanden 
in 2005 zijn afgegeven (‘samenloop type 3’).

Deze laatste vorm van samenloop is alleen onderzocht voor enkele combinaties van 
indicaties en toekenningen die veel voorkwamen bij ‘samenloop type 2’.

Er is voor meerdere defi nities van samenloop gekozen om een genuanceerder beeld 
te verkrijgen van de mogelijkheden tot terugdringen van administratieve lasten 
voor de burger. Verondersteld kan worden dat de lasten in sterkere mate kunnen 
worden teruggedrongen naarmate de periode waarin meerdere aanvragen worden 
gedaan, korter is. Van de genoemde drie typen samenloop zal de derde vorm, waar 
het gaat om aanvragen die binnen een tijdsbestek van drie maanden plaatsvinden, 
waarschijnlijk de meeste mogelijkheden bieden. Binnen een dergelijke periode zal 
de reeds eerder verstrekte informatie in veel gevallen nog voldoende actueel zijn. 
Maar ook bij aanvragen die binnen een ruimer tijdsbestek plaatsvinden (type 1 en 2) 
zou – mede afhankelijk van de regeling die het betreft en de informatie die daarvoor 
nodig is – niet alle informatie opnieuw hoeven te worden gevraagd. Bij indicaties of 
toekenningen die al langer geleden zijn afgegeven kan niet alleen de verstrekte infor-
matie van de toenmalige aanvraag bruikbaar zijn, maar kan ook gebruik worden 
gemaakt van recentere informatie, omdat voor de meeste regelingen informatie 
periodiek wordt geactualiseerd.

In de onderzoeksvragen is steeds gesproken over ‘indicaties of toekenningen’. Bij de 
sociale zekerheid spreekt men van toekenningen en bij de awbz van positieve indi-
caties. Vanwege de leesbaarheid wordt in dit rapport vaak gesproken over toekennin-
gen, ook daar waar indicaties worden bedoeld. De awbz-indicaties kunnen tevens 
herindicaties betreffen.

In dit rapport wordt steeds gesproken over toekenningen of indicaties, maar in 
feite gaat het over personen die een indicatie hebben gekregen: als mensen bijvoor-
beeld twee keer een awbz-indicatie hebben gekregen dan zijn zij maar één keer 
meegeteld. Uit het rapport Trendrapportage Landelijke Indicatiestelling awbz 2005 blijkt 
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bijvoorbeeld dat in 2005 42,5% van de mensen die een indicatie kregen dat jaar meer 
dan één awbz-indicatie ontving (ciz 2006). Uit de Kroniek Sociale Verzekeringen 2006 
blijkt dat er in 2005 19.800 wao-uitkeringen en 4700 waz-uitkeringen, tezamen 
24.500, werden toegekend (uwv 2006: 88-90), terwijl uit tabel 2.1 zal blijken dat er 
20.130 personen waren met een wao/waz-toekenning in 2005. Dit verschil komt 
onder andere doordat het in tabel 2.1 om personen gaat en niet om uitkeringen (en 
mensen twee uitkeringen kunnen hebben, bijvoorbeeld als zij twee banen hadden of 
als zij zowel zelfstandige als werknemer waren).8

De toekenningen voor de awbz, wao/waz, Wajong en wsw worden aan personen 
gegeven. Dit geldt echter niet voor de toekenningen van uitkeringen voor de bijstand 
en de bijzondere bijstand: deze worden aan een huishouden gegeven. Dat betekent 
dat als een echtpaar een bijstandsuitkering krijgt, de partners beiden voorkomen 
in de statistiek. In aantal uitkeringen uitgedrukt betekent dit een overschatting 
van 17% voor de algemene bijstand (468.000 uitkeringen en 549.000 personen) en 
18% voor de bijzondere bijstand (365.000 uitkeringen en 431.000 personen). In de 
tabellen in dit rapport wordt steeds over personen gerapporteerd. Dit betekent dat de 
administratieve lasten in dat geval worden overschat. Immers, een aanvraag voor een 
huishouden hoeft maar één keer ingediend te worden.
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Noten

1 Zie Van Dijken et al. (2007) voor een beschrijving van de opzet en uitkomsten van deze 
pilots. 

2 Daarnaast waren er 78 regionale databases met gegevens over alle aanvragen, inclu-
sief negatieve indicaties, maar die waren niet op korte termijn beschikbaar voor dit 
onderzoek. Met ingang van april 2007 is dit soort gegevens ook landelijk beschikbaar.

3 Inmiddels is besloten dat er geen tweede fase komt.
4 Bij een onbekend huishoudentype op 1 januari 2006 is zo mogelijk het huishouden-

type van 1 januari 2005 gebruikt.
5 Deze drie variabelen zijn voor 97,9% van de records compleet.
6 Records zijn niet te koppelen als binnen een bepaalde postcode de gegevens over 

geboortedatum en geslacht uit de ciz-registratie niet overeenkomen met die uit de 
gemeentelijke basisadministratie (bijv. omdat er twee mensen met dezelfde geboor-
tedatum binnen een postcodegebied wonen: dan is niet duidelijk om wie van beiden 
het gaat, of omdat de gegevens van het ciz invoerfouten bevatten of omdat ze niet 
volledig zijn; dit laatste bleek bijvoorbeeld het geval bij twee ciz-kantoren die in 
de maanden november en december veel niet te koppelen records hadden, zie ook 
bijlage B). 

7 Dit geldt niet voor de awbz: het gebruikte awbz-bestand bevat alleen gegevens van 
personen die in 2005 een indicatie hebben gekregen. Voor de andere bestanden zijn 
de personen geselecteerd die in 2005 voorkwamen, dus wellicht al eerder een toeken-
ning kregen.

8 Een ander verschil is dat het in tabel 2.1 alleen gaat om mensen die in Nederland 
woonachtig zijn (vanwege koppeling met de gba). Tot slot is het mogelijk dat de cbs-

cijfers over 2005 actueler zijn dan die van het uwv.
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2 Samenloop

2.1 Omvang van de samenloop

In 2005 hebben ruim twee miljoen personen een indicatie in het kader van de Alge-
mene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz) gekregen of een uitkering in het kader 
van Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering/Wet arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring zelfstandigen (wao/waz), Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jongge-
handicapten (Wajong), Wet sociale werkvoorziening (wsw), bijstand en bijzondere 
bijstand (bijlage B). Van hen kregen 440.580 personen meer dan één indicatie of 
uitkering waarvan er minimaal één is afgegeven in 2005, in dit rapport ‘samenloop 
type 1’ genoemd (tabel 2.1). Dit betreft vooral mensen met een bijstands- of bijzon-
dere bijstandsuitkering (meer dan 300.000 personen) en mensen met een awbz-indi-
catie. In het gebruikte onderzoeksbestand konden geen mensen voorkomen die in 
de periode vóór 2005 een awbz-indicatie hadden gekregen. Als dat wel het geval was 
geweest dan had de samenloop ongetwijfeld een grotere omvang gehad. Van de ruim 
twee miljoen personen heeft dus 22% (440.580/2.024.460) te maken met samenloop. 
Dat wil zeggen dat van ruim 440.000 mensen die in 2005 een indicatie of toekenning 
kregen al informatie bekend was in verband met een eerdere indicatie of toekenning 
(waarbij niet bekend is hoe lang geleden dat is en hoe actueel die gegevens nog zijn).

Er zijn in 2005 aan ruim één miljoen personen (her)indicaties voor de awbz of toeken-
ningen voor wao/waz, Wajong, wsw, bijstand en bijzondere bijstand afgegeven (zie bij-
lage B). Van hen kregen de meeste mensen een awbz-indicatie (ruim een half miljoen) 
of een toekenning voor de bijzondere bijstand (ruim 400.000). In totaal heeft 10% van de 
personen die in 2005 een indicatie of toekenning kregen in datzelfde jaar ook een indi-
catie voor een andere voorziening gekregen (samenloop type 2). Dat betreft dus bijna 
100.000 mensen die in 2005 minimaal twee keer gegevens hebben moeten verstrekken.1

Van de ruim 513.000 mensen die in 2005 een awbz-(her)indicatie kregen, heeft 
10% in 2005 tevens minimaal één andere toekenning gekregen (tabel 2.1). Ook van 
degenen die in 2005 een nieuwe wao/waz-toekenning kregen, kreeg ongeveer 10% 
in datzelfde jaar minimaal één andere indicatie/toekenning (wat betreft de wao gaat 
het in 2005 echter om een specifi ek jaar met zeer weinig instroom, zie § 1.2). Van de 
ruim 9000 mensen die een Wajong-toekenning kregen, kregen bijna vier van de tien 
(38%) ook een andere toekenning. Bij de wsw is de samenloop 25%, bij de bijstand 
44% en bij de bijzondere bijstand 21%.

In absolute aantallen is de samenloop het grootst bij de bijzondere bijstand 
(ruim 91.000 mensen), de awbz (ruim 50.000) en de bijstand (bijna 50.000), maar in 
percentages van het totaal aantal toekenningen is deze vooral hoog bij de bijstand 
(41%), de Wajong (32%) en de wsw (22%).
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Tabel 2.1
Personen met één of meer (her)indicaties voor AWBZ of toekenningen voor WAO/WAZ, Wajong, 
WSW, bijstand of bijzondere bijstand en personen met diverse vormen van samenloop
(in absolute aantallen en in aandeel van aantal personen met toekenning in 2005)

AWBZa
WAO/
WAZ Wajong WSW bijstand

bijzon-
dere 
bijstand totaalb

aantal personen met AWBZ-
 indicatie of uitkering in 2005 2.024.460

samenloop type 1c 106.700 75.040 32.480 22.970 325.270c 358.240c 440.580

aantal personen met
toekenning in 2005 513.450 20.130 9.370 19.130 113.830 431.250 1.004.010

samenloop type 2c 50.050 2.050 3.490 4.750 49.780d 91.510d 98.910

samenloop type 3c 37.590 − − − 3.450d 36.300d 71.080

in procenten van
toekenningen in 2005

samenloop type 1c 22

samenloop type 2c 10 10 38 25 44 21 10

wv. met één andere toekenning 9 9 32 22 41 20

wv. met twee andere 
 toekenningen 1 1 6 4 3 1

samenloop type 3c 7 − − − 3 8 6

a Van het CIZ-bestand kan 11,5% van de records niet worden gekoppeld. De hier gepresenteerde cijfers hebben 
betrekking op de gegevens die wel konden worden gekoppeld, dus op 88,5% van de CIZ-cliënten, ofwel 
513.450 van de 586.635 personen die in 2005 een positieve indicatie voor de AWBZ kregen.

b Het totaal is niet gelijk aan de som van de eerdere kolommen, doordat alle personen minimaal twee keer 
meegeteld worden (en bij samenloop met meer dan twee regelingen meer dan twee keer): als iemand een 
indicatie heeft voor de AWBZ en een WSW-toekenning dan staat deze persoon zowel in de kolom AWBZ als in 
de kolom WSW. Bij het totaal telt deze persoon maar één keer mee.

c Samenloop type 1: ten minste één toekenning in 2005; samenloop type 2: alle toekenningen in 2005, 
samenloop type 3: alle toekenningen binnen een periode van drie maanden in 2005; samenloop type 3 is 
alleen berekend voor ABWZ, bijstand en bijzondere bijstand.

d Hier weergegeven is het aantal personen met samenloop. Dit is een overschatting van de administratieve 
lasten, omdat echtparen die beiden een bijstandsuitkering krijgen maar één keer een aanvraag hoeven in te 
dienen (zie § 1.4).

Bron: Goedhuys et al. (2007, zie bijlage B op internet); SCP

In paragraaf 2.2 zal blijken dat er vooral veel samenloop bestaat tussen de bijstand 
en de bijzondere bijstand. Omdat het bij (bijzondere) bijstand om uitkeringen op 
huishoudniveau gaat en de samenloop wordt berekend op persoonsniveau, ligt het 
percentage samenloop van toekenningen (en daarmee van administratieve lasten 
voor de burger) lager indien er (bijzondere) bijstand bij is betrokken.
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Desondanks zullen de hier genoemde aantallen samenloopgevallen een ondergrens 
vormen. Het aantal regelingen dat in dit onderzoek is meegenomen is immers 
beperkt. Bovendien ontbreken de mensen die vóór 2005 een awbz-indicatie kregen 
en in 2005 geen herindicatie ontvingen. Daarnaast is er een lichte onderschatting, 
omdat geen volledige koppeling van registraties kon plaatsvinden (zie § 1.3). Hierop 
wordt in de discussie teruggekomen.

2.2 Combinaties van indicaties/toekenningen

Samenloop type 1
Wanneer samenloop wordt gedefi nieerd als ‘twee of meer indicaties of toeken-
ningen, waarvan ten minste één indicatie of toekenning in 2005 is afgegeven’ dan 
hadden minimaal (zie opmerking voor tabel 2.1) 440.580 mensen te maken met 
samenloop. Dit zijn mensen die van minimaal twee regelingen gebruikmaken en 
dus, wellicht, te maken hadden met dubbele administratieve lasten. Hierop komen 
we in hoofdstuk 3 terug.

Het betreft hier vooral veel combinaties van bijstand en bijzondere bijstand: bijna 
280.000 personen kregen deze beide uitkeringen (tabel 2.2), waarbij nogmaals wordt 
opgemerkt dat het om minder huishoudens gaat. 

Tabel 2.2
Top twaalf van aantal mensen met samenloop type 1, waarbij samenloop is gedefi nieerd als 
minimaal twee toekenningena waarvan er minimaal één in 2005 heeft plaatsgevonden en de 
andere ook vóór 2005 kan hebben plaatsgevonden (in absolute aantallen en in procenten)

N %

totaal 440.580 100

1 bijstand en bijzondere bijstand 279.630 63,5

2 AWBZb en WAO/WAZ 35.350 8,0

3 AWBZb en bijzondere bijstand 18.970 4,3

4 AWBZb en bijstand en bijzondere bijstand 18.500 4,2

5 WAO/WAZ en bijzondere bijstand 15.200 3,4

6 AWBZb en Wajong 13.860 3,1

7 WAO/WAZ en bijstand en bijzondere bijstand 10.360 2,4

8 AWBZb en bijstand 5.890 1,3

9 Wajong en bijzondere bijstand 5.060 1,1

10 WAO/WAZ en WSW 4.030 0,9

11 Wajong en WSW 4.010 0,9

12 AWBZb en WSW en Wajong 3.940 0,9

a Met toekenning wordt (her)indicatie of toekenning bedoeld.
b Zie noot a in tabel 2.1.

Bron: Goedhuys et al. (2007, zie bijlage B) SCP-bewerking
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Zij vormen samen 63,5% van de mensen met samenloop. Andere relatief veelvoor-
komende combinaties zijn een awbz-indicatie en een toekenning voor de wao/waz 
(ruim 35.000 mensen), de bijzondere bijstand (bijna 19.000 mensen), een combinatie 
van bijstand en bijzondere bijstand (18.500 mensen) of een Wajong-uitkering (bijna 
14.000 mensen).

Samenloop type 2
In totaal kregen minimaal (zie tekst voor tabel 2.1) 98.910 mensen in 2005 twee of 
meer indicaties/toekenningen. Hierbij komt wederom de combinatie bijstand en 
bijzondere bijstand het meeste voor (ruim 44.000 keer), gevolgd door de combinatie 
awbz en bijzondere bijstand (41.000 keer) en de combinatie awbz, een bijstands-
uitkering en een toekenning voor bijzondere bijstand (bijna 2900 keer). Deze drie 
combinaties vormen samen 89% van alle samenloopgevallen in 2005. De andere 
combinaties komen beduidend minder vaak voor en hebben vooral betrekking op 
combinaties met de awbz of met de (bijzondere) bijstand. Dit hangt uiteraard ook 
samen met het feit dat juist voor die voorzieningen per jaar veel indicaties of toeken-
ningen plaatsvinden. Bij de samenloop van bijstand en bijzondere bijstand wordt 
nogmaals opgemerkt dat het hier om een overschatting van de administratieve 
lasten gaat, omdat deze aan huishoudens en niet aan personen worden toegekend. In 
totaal gaat het om ongeveer 34.400 huishoudens met zowel een toekenning voor de 
bijstand als de bijzondere bijstand.2

Dat er weinig toekenningen zijn voor de wao/waz hangt ook samen met het feit 
dat in 2004 de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wvlz) is 
ingevoerd (zie § 1.2), waardoor er relatief weinig nieuwe toekenningen zijn in 2005. 
Was bijvoorbeeld 2004 als uitgangspunt genomen, dan zou de samenloop hoger 
zijn uitgevallen. Voor 2006 geldt dat de instroom in de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen (wia) (opvolger van de wao) veel lager ligt dan de wao-instroom 
voor 2005. Aan slechts 21.000 personen is een wia-uitkering toegekend (uwv 2007). 
Verwacht wordt wel dat dit aantal de komende jaren zal oplopen tot circa 28.000 per 
jaar (Berendsen et al. 2007).

Tabel 2.3
Top twaalf van aantal mensen met samenloop type 2, waarbij samenloop is gedefi nieerd als 
minimaal twee toekenningena die beide in 2005 hebben plaatsgevonden (in absolute aantallen 
en in procenten)

N %

totaal 98.910 100

1 bijstand en bijzondere bijstand 44.110 44,6

2 AWBZb en bijzondere bijstand 41.010 41,5

3 AWBZb en bijstand en bijzondere bijstand 2.890 2,9

4 WSW en bijzondere bijstand 1.710 1,7
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Tabel 2.3 (vervolg)

N %

totaal 98.910 100

5 AWBZb en bijstand 1.590 1,6

6 AWBZb en Wajong 1.560 1,6

7 AWBZb en WSW 1.300 1,3

8 AWBZb en WAO/WAZ 1.040 1,0

9 Wajong en WSW  670 0,7

10 Wajong en bijzondere bijstand  460 0,5

11 WAO/WAZ en bijzondere bijstand  460 0,5

12 WSW en bijstand  330 0,3

a Met toekenning wordt (her)indicatie of toekenning bedoeld.
b Zie noot a in tabel 2.1.

Bron: Goedhuys et al. (2007, zie bijlage B op internet) SCP

Vergelijking samenloop type 2 en samenloop type 3
Bij een vergelijking van de volgorde van tabel 2.2 en 2.3 blijkt dat de combinatie 
‘bijstand en bijzondere bijstand’ in beide gevallen op de eerste plaats staat, dus 
het meeste voorkomt. Ook de combinatie awbz en bijzondere bijstand, al dan niet 
gecombineerd met bijstand, komt in beide gevallen veel voor. De grootste verschil-
len treden op bij de combinatie wao/waz en awbz, en wao/waz met bijzondere 
bijstand, die bij samenloop type 1 veel meer voorkomen dan bij samenloop type 2. 
Dit hangt samen met het feit dat veel van deze mensen al voor 2005 een toekenning 
voor de wao/waz kregen. Bij de samenloop van awbz en andere toekenningen en bij 
de samenloop van de (bijzondere) bijstand en andere toekenningen zijn de verschil-
len tussen samenloop type 1 en samenloop type 2 veel kleiner (dit is ook af te leiden 
uit tabel 2.1) Enerzijds komt dit doordat we voor de awbz alleen beschikken over 
indicaties in 2005. Anderzijds worden voor de bijzondere bijstand vaak nieuwe toe-
kenningen afgegeven, daar waar die voor bijvoorbeeld de wao/waz, Wajong of wsw 
langer geldig zijn.3

Samenloop type 3
Bij de samenloop binnen een periode van drie maanden is alleen gekeken naar 
combinaties van de awbz, bijstand en bijzondere bijstand (eventueel in combinatie 
met andere regelingen), omdat deze het meest voorkwamen bij de samenloop type 2. 
De rangorde kan dan ook niet worden vergeleken met de voorgaande tabellen.

In totaal hadden minimaal 71.000 mensen te maken met een combinatie van 
minimaal twee indicaties/toekenningen binnen een periode van drie maanden (zie 
tekst voor tabel 2.1). Dit betreft vooral personen die bijzondere bijstand kregen, 
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gecombineerd met ofwel een awbz-indicatie (34.000 personen) ofwel een toeken-
ning voor de bijstand (ruim 33.000 personen).

Tabel 2.4
Rangorde van samenloop type 3 (alleen AWBZ, bijstand en bijzondere bijstand), waarbij 
samenloop is gedefi nieerd als minimaal twee toekenningen die binnen een periode van drie 
maanden in 2005 zijn afgegeven (in absolute aantallen en in procenten)

N %

vergelijking met 
samenloop type 2 
(tabel 2.3)

totaal 71.080 100

1
AWBZa en bijzondere bijstand (en evt. 
andere toekenning, geen bijz. bijstand) 34.140 48,0 44.330

2
bijstand en bijzondere bijstand (en evt. 
andere toekenning, geen AWBZ) 33.490 47,1 47.400

3
AWBZa en bijstand en bijzondere bijstand 
(en evt. andere toekenning) 2.160 3,0 2.890

4
AWBZa en bijstand (en evt. andere 
 toekenning, geen bijzondere bijstand) 1.290 1,8 3.160

a. Zie noot a in tabel 2.1.

Bron: Goedhuys et al. (2007, zie bijlage B op internet) SCP

2.3 Achtergrondkenmerken van mensen met meer dan één indicatie/toekenning

Om meer inzicht te krijgen in de achtergrondkenmerken van mensen bij wie er 
sprake is van samenloop (onderzoeksvraag 2), beperken we ons tot de samenloop-
gevallen bij wie alle toekenningen in 2005 zijn afgegeven (samenloop type 2).

Bij vergelijking van deze groep met de algehele bevolking blijkt dat degenen die 
met samenloop te maken hebben relatief vaak vrouw, 65-plusser, niet-westerse 
allochtoon zijn en dikwijls in een instelling wonen (hetgeen ook samenhangt met 
het feit dat het frequent om ouderen gaat, die relatief vaak (ernstige) beperkingen 
hebben waardoor een tehuisopname noodzakelijk is). Het gaat dus om heel verschil-
lende groepen.

Mensen jonger dan achttien jaar zullen nauwelijks met samenloop te maken 
hebben (bij de hier onderzochte regelingen), omdat zij alleen voor de awbz en de 
Wajong in aanmerking kunnen komen. Vergelijken we daarom de achtergrond-
kenmerken van de mensen die met samenloop te maken hebben met de achtergrond-
kenmerken van de bevolking van 18-plussers, dan blijkt dat 65-plussers gemiddeld 
meer met samenloop te maken hebben dan 65-minners. Dit komt doordat zij relatief 
gezien een heel groot beroep doen op de awbz. Als een deel van hen dan bijvoor-
beeld ook (bijzondere) bijstand nodig heeft, kent deze groep een grote samenloop. 
Het grote aandeel vrouwen dat met samenloop te maken heeft zal voor een groot 
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deel worden verklaard door het feit dat er meer oudere vrouwen dan oudere mannen 
zijn.

De oververtegenwoordiging van 65-plussers is zeker relatief hoog, in aanmerking 
genomen dat zij voor een aantal regelingen (wao/waz/Wajong/wsw) niet in aanmer-
king komen.

Tabel 2.5
Achtergrondkenmerken van de personen die in 2005 te maken hadden met samenloop, waarbij 
samenloop is gedefi nieerd als minimaal twee indicaties of toekenningen die beide in 2005 
hebben plaatsgevonden, en van de totale bevolking (verticaal gepercenteerd)

samenloop bevolking totaal bevolking C 18 jaar

totaal 100 100 100

< 20 jaar 4,1 24,3 3,1

20-24 jaar 8,3 5,9 7,6

25-34 jaar 17,6 13,0 17,2

35-44 jaar 19,7 16,1 20,6

45-54 jaar 14,5 14,3 18,2

55-64 jaar 11,9 12,2 15,3

C 65 jaar 23,8 14,3 18,0

mannen 38,5 49,5 49,0

vrouwen 61,5 50,5 51,0

autochtonen 57,4 80,7 81,8

westerse allochtonen 10,1 8,7 9,4

niet-westerse allochtonen 32,5 10,5 8,9

particulier huishouden-totaala 95,0 98,7 98,4

wv. eenpersoonshuishouden 45,3 b b

wv. meerperoonshuishouden 49,6 b b

wv. eenouder 14,7 b b

institutioneel huishouden 4,9 1,3 1,6

a Particuliere huishoudens en institutionele huishoudens tellen op tot 100%. De categorieën eenpersoons- 
en meerpersoonshuishoudens tellen samen op tot de particuliere huishoudens.

b Doordat voor dit onderzoek een andere indeling is gebruikt dan de standaardhuishoudenindeling van het CBS 
(om ook alleenstaande ouders te kunnen verbijzonderen) is een vergelijking niet mogelijk.

Bron: Goedhuys et al. (2007, zie bijlage B op internet) SCP
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Bij de samenhang tussen samenloop en een aantal achtergrondkenmerken treden 
wel aanzienlijke verschillen op naar type samenloop. Om de presentatie enigszins 
overzichtelijk te houden is ervoor gekozen de achtergrondgegevens te presenteren 
voor de afzonderlijke in dit onderzoek opgenomen regelingen en niet naar alle 
afzonderlijke combinaties. Zo zijn de achtergrondgegevens gepresenteerd van dege-
nen die te maken hadden met zowel een indicatie voor de awbz als voor een toeken-
ning op een ander terrein (in tabel 2.6 aangegeven met awbz+). Dat betekent dat alle 
personen dubbel (en soms driedubbel) voorkomen: degene die zowel een indicatie 
voor de awbz had als een toekenning voor de bijstand, komt zowel voor in de catego-
rie ‘awbz+’ als in ‘bijstand+’.

De personen met een awbz-indicatie in combinatie met een andere toekenning 
zijn voor een groot deel 65-plussers (42,7%), hetgeen uiteraard samenhangt met 
het feit dat ouderen relatief vaak gezondheidsbeperkingen hebben. Uit de andere 
kolommen valt op te maken dat het dan dikwijls gaat om combinatie met bijzondere 
bijstand of bijstand, hetgeen natuurlijk samenhangt met het feit dat ouderen niet in 
aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat 65-plussers soms 
toch een combinatie van awbz en een wao/waz-uitkering hebben, komt mogelijk 
door nabetalingen (zoals vakantie-uitkeringen) die mensen hebben ontvangen in het 
jaar nadat zij 65 zijn geworden. Degenen die een combinatie hebben van een awbz-
indicatie en een andere toekenning zijn relatief vaak vrouw, hetgeen samenhangt 
met hun hoge gemiddelde leeftijd en het feit dat zij relatief vaak in een instelling 
verblijven (dikwijls een awbz-instelling) en gemiddeld dikwijls een laag inkomen 
hebben.

Een samenloop van een wao/waz-toekenning met een andere indicatie/toeken-
ning komt vrijwel niet voor bij jongere mensen, die immers ook relatief weinig wao/
waz-uitkeringen hebben, omdat er weinig jongere werknemers zijn die arbeidsonge-
schikt raken. Het betreft iets meer vrouwen dan mannen.

Een combinatie van een Wajong-toekenning en andere indicaties/toekenningen 
komt relatief veel voor bij jonge mensen (die dan immers hun indicatie voor de 
Wajong krijgen) en relatief veel bij mannen. Ditzelfde beeld treedt op bij de samen-
loop met wsw-toekenningen.

Degenen met bijstand of bijzondere bijstand in combinatie met een andere rege-
ling zijn relatief vaak niet-westers allochtoon (resp. 48,5% en 33,9%). Al eerder is 
opgemerkt dat één bijstandsuitkering betrekking kan hebben op meerdere personen. 
Dit geldt bijvoorbeeld bij (echt)paren in de bijstand. Met name onder (echt)paren 
in de bijstand zijn niet-westerse allochtonen oververtegenwoordigd. Er zijn relatief 
weinig autochtone paren die een bijstandsuitkering ontvangen. Onder degenen met 
bijzondere bijstand in combinatie met een andere indicatie of toekenning vallen 
relatief veel 65-plussers en veel  vrouwen.
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Tabel 2.6
Achtergrondkenmerken van personen met één of meer toekenningen voor AWBZ, WAO/WAZ, 
Wajong, WSW, bijstand of bijzondere bijstand die zijn afgegeven in 2005 (samenloop type 2) 
naar type regeling (verticaal gepercenteerd)

AWBZ+ WAO/WAZ+ Wajong+ WSW+ bijstand+
bijzondere 
bijstand+

< 20 jaar 3,8 0,3 60,1 17,5 3,5 2,1

20-24 jaar 3,8 4,3 20,6 13,3 13,1 7,8

25-34 jaar 8,1 18,5 11,5 19,7 27,5 17,7

35-44 jaar 12,3 25,0 5,2 22,7 27,2 20,1

45-54 jaar 13,3 27,8 1,9 21,2 15,4 14,7

55-64 jaar 16,0 20,8 0,7 5,5 8,1 12,2

C 65 jaar 42,7 3,2 0,0 0,0 5,1 25,5

mannen 28,3 46,0 56,4 60,2 47,4 37,4

vrouwen 71,7 54,0 43,6 39,8 52,6 62,6

autochtonen 73,5 73,9 79,6 70,6 40,7 55,8

westerse allochtonen 9,6 9,5 7,4 8,8 10,8 10,3

niet-westerse allochtonen 16,9 16,6 13,0 20,6 48,5 33,9

particulier huishouden-totaalb 92,9 97,5 90,6 94,3 96,1 95,4

wv. eenpersoonshuishouden 56,2 32,4 23,2 35,8 34,5 46,8

wv. meersperoonshuishouden 36,7 65,1 67,4 58,5 61,6 48,6

wv. eenouder 10,8 10,0 7,6 8,2 19,6 15,2

institutioneel huishouden 7,1 2,3 9,4 5,7 3,7 4,5

N (afgerond) (50.050) (2.050) (3.490) (4.750) (48.780) (91.510)

a Met toekenning wordt (her)indicatie of toekenning bedoeld.
b Particuliere huishoudens en institutionele huishoudens tellen op tot 100% (dit klopt niet helemaal vanwege 

een klein aantal onbekende huishoudensamenstellingen, die niet in de tabel zijn opgenomen). De categorieën 
eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens tellen samen op tot de particuliere huishoudens.

Bron: Goedhuys et al. (2007, zie bijlage B op internet) SCP

Gemiddeld heeft bijna 10% van de mensen met een awbz-indicatie te maken met 
samenloop type 2, zo bleek bijvoorbeeld uit tabel 2.1. Er zijn echter grote verschil-
len tussen subgroepen. Zo hebben de 20-64-jarigen, de vrouwen en de niet-westerse 
allochtonen met een awbz-indicatie relatief vaak ook nog een andere toewijzing 
(tabel 2.7). De 65-plussers hebben relatief weinig samenloop, hetgeen samenhangt 
met het feit dat zij geen beroep kunnen doen op arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ringen.
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Tabel 2.7
Aandeel personen met samenloop in 2005 (samenloop type 2) binnen de groep met een 
bepaalde indicatie of toekenninga naar type regeling en achtergrondkenmerken (verticaal 
gepercenteerd)

AWBZ WAO/WAZ Wajong WSW bijstand
bijzondere 
bijstand

totaal 9,8 10,2 37,5 24,9 43,8 21,2

< 20 jaar 6,2 37,5 35,6 54,0 41,0 53,7

20-24 jaar 28,1 20,4 37,8 24,2 34,7 35,8

25-34 jaar 23,5 11,2 39,6 22,8 39,1 24,9

35-44 jaar 23,3 10,3 56,9 23,8 49,8 19,3

45-54 jaar 21,7 10,1 50,7 21,4 51,0 16,0

55-64 jaar 17,7 9,0 46,0 17,1 44,2 14,1

C 65 jaar 6,0 7,1 0,0 0,0 60,1 27,7

man 8,3 9,4 37,3 23,6 41,5 20,9

vrouw 10,5 11,0 37,8 27,3 46,0 21,4

autochtonen 8,2 9,5 37,2 23,5 36,4 23,2

westerse allochtonen 11,1 10,2 39,7 25,2 44,8 20,9

niet-westerse allochtonen 37,3 15,2 38,5 31,3 52,5 18,7

particulier huishouden-totaalb 10,1 10,5 37,8 24,4 43,3 20,9

wv. eenpersoonshuishouden 12,1 18,3 45,5 28,9 45,6 26,0

wv. meersperoonshuishouden 8,0 8,6 35,7 22,2 42,2 17,6

wv. eenouder 32,8 25,4 42,4 43,3 51,6 19,7

institutioneel huishouden 6,8 34,1 35,4 40,2 60,1 39,6

N (afgerond) 50.050 2.050 3.490 4.750 49.780 91.510

a Een voorbeeld: van alle mensen met een AWBZ-indicatie in 2005 heeft 9,8% samenloop: bij de 20-24-jarigen 
is dat 28,1%.

b Particuliere huishoudens en institutionele huishoudens tellen op tot 100% (dit klopt niet helemaal 
vanwege een klein aantal onbekende huishoudensamenstellingen, die niet in de tabel zijn opgenomen). De 
categorieën eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens tellen samen op tot de particuliere huishoudens.

Bron: Goedhuys et al. (2007, zie bijlage B op internet) SCP

Van de mensen met een wao/waz-toekenning heeft ruim 10% te maken met samen-
loop. Dit zijn vooral jonge mensen met een wao/waz-uitkering (37,5% van de
20-minners en 20,4% van de 20-24-jarigen) en degenen die in een instelling verblij-
ven. Overigens blijkt uit tabel 2.8 dat het bij sommige groepen om kleine aantallen 
gaat (bijv. 10 personen jonger dan 20 jaar en 50 personen die in een instelling verblij-
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ven). Ook eenoudergezinnen, eenpersoonshuishoudens en niet-westerse allochtonen 
met een wao/waz-toekenning hebben relatief vaak te maken met samenloop.

Uit tabel 2.1 bleek al dat de mensen met een Wajong-toekenning relatief vaak te 
maken hebben met samenloop. Dit geldt in het bijzonder voor de 35-54-jarigen (meer 
dan 50%), maar ook voor eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen.

Van de mensen met een wsw-toekenning hebben vooral de personen jonger dan 
twintig jaar te maken met samenloop (54%). Ook de eenoudergezinnen, de instituti-
onele huishoudens en de niet-westerse allochtonen hebben relatief vaak een andere 
voorziening.

Veel mensen met een bijstandsuitkering hebben ook een andere toekenning 
(44%). Deze samenloop komt veel voor bij 65-plussers (60%), bewoners van tehuizen 
(60%), niet-westerse allochtonen (53%) en eenoudergezinnen (52%).

Bij de bijzondere bijstand, ten slotte, valt op dat vooral heel jonge mensen te 
maken hebben met samenloop (54%). Dit geldt ook voor de institutionele bevolking 
(40%) en de 20-24-jarigen (36%).

Dit alles overziend zijn er een paar groepen binnen de populatie met een toeken-
ning in 2005 voor een van de in tabel 2.7 opgenomen voorzieningen die relatief vaak 
te maken hebben met samenloop: institutionele huishoudens, eenoudergezinnen en 
niet-westerse allochtonen. Vrouwen hebben over het algemeen meer met samenloop 
te maken dan mannen, maar de verschillen zijn klein.

In tabel 2.8 staat naar achtergrondkenmerken weergegeven hoeveel personen te 
maken hebben met diverse vormen van samenloop. Uit de combinatie van tabel 2.7 
en 2.8 blijkt dat sommige bevolkingscategorieën weliswaar relatief vaak te maken 
hebben met samenloop, maar dat het dan soms om kleine aantallen mensen gaat. 
Andersom geldt ook dat er een aantal categorieën is waarbij samenloop relatief 
weinig voorkomt, maar waarbij het soms wel om grote aantallen gaat.

Tabel 2.8
Aantal personen met samenloop in 2005 (samenloop type 2) naar type regeling en 
achtergrondkenmerken (in absolute aantallen)

AWBZ+ WAO/WAZ+ Wajong+ WSW+ bijstand+
bijz. bij-
stand+

totaal 50.050 2.050 3.490 4.750 49.780 91.510

< 20 jaar 1.900 10 2.100 830 1.740 1.890

20-24 jaar 1.880 90 720 630 6.530 7.100

25-34 jaar 4.070 380 400 940 13.710 16.180

35-44 jaar 6.150 510 180 1.080 13.550 18.410

45-54 jaar 6.660 570 70 1.010 7.650 13.410
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Tabel 2.8 (vervolg)

AWBZ+ WAO/WAZ+ Wajong+ WSW+ bijstand+
bijz. bij-
stand+

totaal 50.050 2.050 3.490 4.750 49.780 91.510

55-64 jaar 8.020 430 20 260 4.060 11.150

C 65 jaar 21.370 70 0 0 2.560 23.360

man 14.140 940 1.970 2.860 23.620 34.190

vrouw 35.910 1.110 1.520 1.890 26.170 57.320

autochtonen 36.800 1.510 2.780 3.360 20.260 51.030

westerse allochtonen 4.820 200 260 420 5.380 9.420

niet-westerse allochtonen 8.440 340 460 980 24.140 31.060

particulier huishouden-totaalb 46.500 2.000 3.160 4.480 47.820 87.300

wv. eenpersoonshuishouden 28.140 670 810 1.700 17.180 42.780

wv. meersperoonshuishouden 18.360 1.330 2.360 2.780 30.640 44.520

wv. eenouder 5.420 210 270 390 9.770 13.880

institutioneel huishouden 3.540 50 330 270 1.840 4.080

a Particuliere huishoudens en institutionele huishoudens tellen op tot 100% (dit klopt niet helemaal vanwege 
een klein aantal onbekende huishoudsamenstellingen, die niet in de tabel zijn opgenomen). De categorieën 
eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens tellen samen op tot de particuliere huishoudens.

Bron: Goedhuys et al. (2007, zie bijlage B op internet) SCP

In tabel 2.9 staat voor degenen met een awbz-indicatie en een toekenning voor een 
andere regeling weergegeven voor welke zorgfuncties zij zijn geïndiceerd en op basis 
van welke grondslagen. Dit is vooral bedoeld om te kijken of het in vervolgonderzoek 
nodig is om ‘proxies’ in te schakelen; dat wil zeggen dat derden meewerken aan 
een interview als degene voor wie dat interview bestemd is, zelf niet in staat is om 
hieraan mee te werken. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de mensen met een 
verstandelijke of een psychogeriatrische beperking. Daarom zijn deze categorieën 
apart onderscheiden en wordt daarmee afgeweken van de standaardindeling die 
het Centrum indicatiestelling zorg (ciz) hanteert. Degenen die behalve een awbz-
indicatie een wao/waz-toekenning hebben of een toekenning voor de bijzondere 
bijstand, hebben relatief vaak alleen een indicatie voor huishoudelijke verzorging en 
alleen een somatische ziekte of aandoening (tabel 2.9). Degenen met een Wajong of 
een wsw-toekenning hebben relatief vaak een verstandelijke handicap en een indi-
catie voor verblijf. Personen met een wsw- of een bijstandsuitkering hebben relatief 
vaak een indicatie voor ondersteunende of activerende begeleiding en dikwijls een 
psychiatrische of een ‘overige’ aandoening.
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Tabel 2.9
Geïndiceerde AWBZ-functies en grondslagen bij personen die behalve een AWBZ-indicatie een 
andere toekenning hebben die is afgegeven in 2005 (samenloop type 2) naar type regeling 
(verticaal gepercenteerd)

WAO/WAZ+ Wajong+ WSW+ bijstand+
bijzondere 
bijstand+

functie

alleen huishoudelijke verzorging 24,6 1,2 7,9 14,7 29,0

zorg thuisa 30,9 2,5 7,1 11,9 23,4

begeleidingb 32,6 39,5 54,0 55,6 28,8

verblijf 11,9 56,5 30,6 17,8 18,8

grondslag

somatische ziekte/aandoening 68,8 4,9 16,1 34,5 65,4

lichamelijke of zintuiglijke handicapc 4,8 5,7 8,0 1,7 2,7

verstandelijke handicapd 1,8 50,4 40,9 4,9 3,3

psychiatrische aandoeninge 14,3 19,0 17,2 28,2 12,7

psychogeriatrische ziekte/aandoeningf 1,3 0,2 0,4 0,8 3,1

overige combinaties 9,0 19,9 17,3 29,9 12,7

N (afgerond) (1.150) (1.880) (1.710) (4.550) (44.330)

a Persoonlijke verzorging of verpleging, eventueel in combinatie met huishoudelijke verzorging, geen begeleiding 
of verblijf.

b Ondersteunende of activerende begeleiding, eventueel in combinatie met ‘zorg thuis’, geen verblijf.
c Eventueel met somatische aandoening.
d Eventueel met somatische aandoening of lichamelijke of zintuiglijke handicap.
e Eventueel in combinatie met iets anders, maar niet met verstandelijke handicap.
f Eventueel in combinatie met iets anders, maar geen verstandelijke of psychiatrische aandoening.

Bron: Goedhuys et al. (2007, zie bijlage B op internet) SCP

Van de mensen met een awbz-indicatie hebben vooral degenen met een indica-
tie voor ondersteunende of activerende begeleiding (eventueel in combinatie met 
huishoudelijke verzorging of zorg thuis) en degenen met alleen huishoudelijke 
verzorging te maken met samenloop met andere voorzieningen (tabel 2.10). Ook de 
personen met psychiatrische aandoeningen (deels overlappend met de groep die een 
indicatie voor begeleiding heeft) hebben relatief vaak te maken met samenloop.
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Tabel 2.10
Geïndiceerde AWBZ-functies en grondslagen bij personen die behalve een AWBZ-indicatie een 
andere toekenning hebben die is afgegeven in 2005 (samenloop type 2) (verticaal gepercenteerd 
en in absolute aantallen)

% N

totaal 9,8 50.150

functiea

alleen huishoudelijke verzorging 12,5 13.440

zorg thuis 7,3 11.080

begeleiding 15,5 15.450

verblijf 6,6 10.160

overigb 4,8 20

grondslaga

somatische ziekte/aandoening 8,5 30.620

lichamelijke of zintuiglijke handicap 9,5 1.500

verstandelijke handicap 10,9 3.050

psychiatrische aandoening 24,4 6.780

psychogeriatrische ziekte/aandoening 3,7 1.420

overige combinaties 15,6 6.790

a Zie tabel 2.9 voor de omschrijving van de hier gebruikte indeling in functie en grondslag.
b Deze categorie bleef in tabel 2.9 buiten beschouwing vanwege het kleine aantal respondenten.

Bron: Goedhuys et al. (2007, zie bijlage B op internet) SCP
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3 Slotbeschouwing

Onderschatting van de samenloop…
De in dit rapport gepresenteerde gegevens vormen om verschillende redenen een 
onderschatting van de daadwerkelijke samenloop en de administratieve lasten die 
mensen ervaren.

Ten eerste is maar een beperkt aantal regelingen in ogenschouw genomen. Het 
is evident dat als meer regelingen (zoals allerlei vervoersregelingen, de Wet voorzie-
ning gehandicapten/Wet maatschappelijke ondersteuning (Wvg/Wmo) of de huur-
toeslag) in het onderzoek worden betrokken, de overlap groter zal zijn.

Ten tweede gaat het in de registraties alleen om toekenningen/positieve indica-
ties. Dat betekent dat alle mensen die wel een aanvraag hebben ingediend (en dus 
administratieve lasten hadden), maar geen toekenning kregen, buiten beschouwing 
zijn gebleven.

Ten derde geldt voor de awbz-indicaties dat een deel van het ciz-bestand niet 
gekoppeld kon worden (zie noot 4 in hoofdstuk 1). Dit betreft in totaal 11,5% van 
alle ‘records’. Op basis van wel-gekoppelde ‘records’ blijkt dat ongeveer 10% van 
degenen met een awbz-indicatie (513.450 mensen) te maken heeft met samenloop 
(50.050 personen). Als het aantal personen met een awbz-indicatie in werkelijkheid 
12% hoger ligt, dan is waarschijnlijk ook het aantal personen met samenloop groter 
(circa 55.800 mensen). Dit geldt ook voor alle andere gevallen waarin samenloop met 
de awbz optreedt.

Ten vierde geldt dat de herindicaties of nieuwe toekenningen binnen een regeling 
niet zijn onderzocht, maar wel degelijk tot administratieve lasten (kunnen) leiden: 
voor iedere nieuwe indicatie is het immers nodig minimaal na te gaan welke gege-
vens veranderd zijn.

Tot slot is alleen de samenloop onderzocht bij personen, maar binnen huis-
houdens kan sprake zijn van meer administratieve lasten als bijvoorbeeld van een 
echtpaar beide partners awbz-hulp nodig hebben en beiden een aanvraag indienen.

… maar ook enige overschatting van de samenloop
Tegenover de onderschatting van samenloop staat een overschatting voor zover er 
sprake is van samenloop van bijstand met bijzondere bijstand bij (echt)paren. Het 
betreft hier toekenningen op huishoudenniveau, waarvoor per huishouden één 
aanvraag wordt ingediend, maar waarvoor in dit rapport twee toekenningen worden 
geteld (zie ook blz. 18).

Samenloop is niet hetzelfde als dubbele administratieve lasten
Samenloop wil niet zeggen dat mensen altijd dubbele administratieve lasten hebben. 
Er is vooral veel samenloop tussen bijstand en bijzondere bijstand, twee uitkeringen 
die door dezelfde instantie (gemeente) worden toegekend. Als mensen al een bij-
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standsuitkering hebben, hoeven zij over het algemeen niet al hun gegevens opnieuw 
te verstrekken om een uitkering voor de bijzondere bijstand te verkrijgen. Anders 
ligt dat uiteraard voor die samenloop waarbij mensen naar verschillende loketten 
moeten: wie zowel een awbz-indicatie nodig heeft als een arbeidsongeschiktheids-
uitkering zal twee keer allerlei gegevens over bijvoorbeeld gezondheid, maar ook 
allerlei andere achtergrondkenmerken moeten verstrekken. Juist daar leidt samen-
loop tot grote administratieve lasten. Dat geldt ook voor degenen die meer dan twee 
typen regelingen nodig hebben.

Dubbele administratieve lasten zijn niet altijd te voorkomen: voor het toekennen 
van awbz-zorg zijn heel andere gegevens (vooral medische gegevens) nodig dan 
voor het toekennen van (bijzondere) bijstand, waarbij vooral inkomensaspecten van 
belang zijn. De winst die in dat geval behaald kan worden, door de indicaties voor 
awbz en bijstand op elkaar af te stemmen, lijkt zeer beperkt.

Tot slot is in dit onderzoek alleen nagegaan in hoeverre mensen te maken hebben 
met een samenloop van regelingen. Tot welke administratieve lasten (bijv. in tijds-
belasting) dit leidt, is niet onderzocht.
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Noten

1 Dit aantal wordt enigszins overschat doordat het hier in een aantal gevallen om 
meerpersoonshuishoudens gaat die zowel een toekenning voor de bijstand als voor de 
bijzondere bijstand kregen. Verschillende mensen binnen een huishouden hoeven in 
dat geval uiteraard niet twee keer een aanvraag in te dienen. 

2 Dit is af te leiden uit tabel B.10 in bijlage B. Daaruit blijkt dat ruim 19.000 van de 
toekenningen voor zowel de bijstand als de bijzondere bijstand zijn gegeven aan 
meerpersoonshuishoudens met meer dan één volwassene (27.860 meerpersoonshuis-
houdens minus 8680 eenouderhuishoudens). Dat betekent dat ongeveer 9500 huis-
houdens twee uitkeringen (voor zowel de bijstand als de bijzondere bijstand) kregen.

3 Voor de awbz geldt bovendien dat eerder afgegeven indicaties niet in het onderzoek 
zijn betrokken.
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Bijlage A Lijst met af kortingen

awbz Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
bus Bijstandsuitkeringen Statistiek
bbz bijstandsbesluit zelfstandigen
cbs Centraal Bureau voor de Statistiek
ciz Centrum indicatiestelling zorg
cwi Centrum voor Werk en Inkomen
gba Gemeentelijke Basisadministratie
ioaw Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte 

werklozen
ioaz Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen
iva Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten
rea Wet Re-integratie Arbeidsgehandicapten
rio Regionaal Indicatie Orgaan
scp Sociaal en Cultureel Planbureau
szw (ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid
tk Tweede Kamer
uwv Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
vws (ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
wao Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
waz Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
wwb Wet werk en bijstand
wga Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten
wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
wvg Wet voorzieningen gehandicapten
wsw Wet sociale werkvoorziening
Wvlz Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
wwik Wet werk en inkomen kunstenaars
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2006/2 Een eigen huis... Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische 

problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving (2006). M.H. Kwekke-
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2006/9 Op weg in de vrije tijd (2006). Lucas Harms. isbn 90-377-0273-2
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Jedid-Jah Jonker en John Stevens. isbn 90-377-0231-7
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2007/9 Kosten in kaart. Een macrokostendecompositie toegepast op instellingen voor verstan-
delijk gehandicapten (2007). Evelien Eggink, Jedid-Jah Jonker en Michel Ras. 
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isbn 978 90 377 0302 3.

2007/11 Geld op de plank. Niet-gebruik van inkomensvoorzieningen (2007). Jean Marie Wildeboer 
Scht en Stella Hoff. isbn 978-90-377-0207-1

2007/12 Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015 (2007). Paul Dekker, Joep de Hart en Laila 
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Kuyper en Floor Bakker. isbn 978-90-377-0299-6
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  Visit our site (2006). Jos de Haan, Renée Mast, Marleen Varekamp, Susanne Janssen. 

isbn 90-377-0296-1
  Veel geluk in 2007. Nieuwjaarsuitgave (2007). Paul Schnabel (red.).

isbn 978-90-377-0295-8

  Marktplaats Europa. Vijftig jaar publieke opinie en marktintegratie in de Europese Unie (2007). 

Paul Dekker, Albert van der Horst, Henk Kox, Arjan Lejour, Bas Straathof, Peter 
Tammes, Charlotte Wennekers. isbn 978-90-377-0305-4

Samenloop van regelingen_gecorriSec7:42   Sec7:42Samenloop van regelingen_gecorriSec7:42   Sec7:42 18-6-2007   11:32:1718-6-2007   11:32:17



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


