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Introductie
De gemeente Almere brengt traditioneel het aantal huishoudens met een laag inkomen in kaart,
gebaseerd op het gebruik van gemeentelijke financiële regelingen. Inherent aan het gebruik van de
financiële regelingen is immers dat huishoudens hier alleen recht op hebben als zij een laag inkomen (en
laag vermogen) hebben. Met deze aanpak heeft de gemeente echter niet de huishoudens met een laag
inkomen in beeld, die deze regelingen niet gebruiken.
Het CBS geeft onder meer via de site CBS Statline een overzicht van aantallen huishoudens met een
laag inkomen en hun eigenschappen. Het CBS geeft in dit overzicht echter niet aan of deze huishoudens
wel of geen gebruik maken van verschillende financiële regelingen van de gemeente.
In het project Armoede in Almere met behulp van CBS-data wordt ingegaan op de vraag hoeveel
huishoudens wel een laag inkomen en vermogen hebben maar geen gebruik maken van gemeentelijke
regelingen en daarmee niet ‘in beeld’ zijn bij de gemeente. In overleg met de beleidsafdeling is hierbij
gekozen voor een inkomensgrens van 120% sociaal minimum.
Voor deze analyse worden de gegevens over het gebruik van financiële regelingen van de gemeente (op
persoons- en huishoudenniveau) gecombineerd met gegevens van het CBS over het inkomen en
vermogen van huishoudens. De analyse is uitgevoerd voor het jaar 2016. Na uitvoeren van deze analyse,
zijn er gegevens over 2017 beschikbaar gekomen bij het CBS. Deze nieuwe gegevens zijn gebruikt om
de robuustheid van de analyse over 2016 te checken en te kijken naar opvallende verschillen tussen
2016 en 2017. Uitkomsten zijn in dit document verwerkt.
NB: de analyse gaat niet in op de vraag in hoeverre huishoudens die ‘in beeld zijn bij de gemeente’ alle
regelingen gebruiken waar ze gezien hun inkomen en vermogen mogelijk recht op hebben.
Het blijkt dat bepaalde groepen huishoudens relatief slecht in beeld zijn. Een relatief groot deel van deze
huishoudens heeft volgens het CBS wel een inkomen tot en met 120% sociaal minimum en een laag
vermogen, maar maakt geen gebruik van één of meerdere financiële regelingen van de gemeente. In
overleg met de beleidsafdeling wordt daarom dieper nader ingegaan op de eigenschappen van vier
groepen huishoudens: werkenden, zelfstandigen, ouderen, en huishoudens met een ziekte-of
arbeidsongeschiktheidsuitkering als belangrijkste inkomensbron. Deze groepen huishoudens zijn als
beleidsrelevant gezien omdat ze in verhouding tot andere groepen huishoudens omvangrijk zijn én
relatief slecht in beeld zijn bij de gemeente.
Dit document geeft een overzicht van het aandeel huishoudens met een laag inkomen die wel of niet in
beeld zijn bij de gemeente en gaat vervolgens nader in op de vier genoemde groepen.

In hoeverre zijn huishoudens met een inkomen tot en met 120% sociaal
minimum in beeld bij de gemeente?
Het aantal huishoudens dat wel of niet in beeld is bij de gemeente is bepaald voor de totale groep
huishoudens die volgens de gegevens van het CBS in het jaar 2016 een laag inkomen (en vermogen)
hebben en/of gebruik maken van (gemeentelijke) financiële regelingen waarvoor je alleen in aanmerking
komt als je een laag inkomen (en laag vermogen) hebt. Als er verder in dit document over huishoudens
met een laag inkomen gesproken wordt, wordt deze groep huishoudens bedoeld.
Almere kent op 1 januari 2016 in totaal 82.547 huishoudens binnen haar stadsgrenzen, waarvan in
totaal 12.270 huishoudens (14,9%) volgens deze definitie een inkomen hebben tot en met 120% sociaal
minimum1. Van deze huishoudens met een inkomen tot en met 120% sociaal minimum maken in totaal
2.869 huishoudens geen gebruik van een of meerdere financiële regelingen van de gemeente. Deze
huishoudens, bij elkaar 23% van de huishoudens met een inkomen tot en met 120% sociaal minimum,
1

Huishoudens die of een laag inkomen en laag vermogen hebben volgens het CBS en/of gebruik maken van één of
meerdere gemeentelijke regelingen. Bron: berekeningen op basis CBS microdata en gegevens gebruik gemeentelijke
regelingen.
NB: hier genoemde aantal en aandeel wijkt af van de aantallen en aandelen huishoudens met een laag inkomen die
genoemd worden in de reeks rapportages Financiële regelingen en rapportages over het inkomen tot 120% sociaal
minimum op basis van CBS-data (gegevens Statline). Dit wordt verklaard door verschillen in aanpak en definities.
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maken in 2016 geen gebruik van regelingen terwijl zij gezien de beschikbare gegevens over inkomen en
vermogen hier mogelijk wel voor in aanmerking komen.
Welk percentage huishoudens met een inkomen tot en met 120% wel of niet in beeld is bij de gemeente
verschilt tussen huishoudens met verschillende eigenschappen. Figuur 1 hieronder geeft aan welk deel
van de huishoudens met bepaalde eigenschappen, wel bij de gemeente ‘in beeld is’ omdat ze gebruik
maken van één of meer regelingen. Niet alle groepen huishoudens zijn even groot. De kleur van de
balken in de figuur geeft daarbij aan hoe groot de groep huishoudens is die de gemeente ‘mist’. Bij de
balken in het blauw, zijn er tussen de 50 en 200 huishoudens niet in beeld bij de gemeente. Bij de
balken in het groen, heeft de gemeente meer dan 200 huishoudens niet in beeld.
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Figuur 1: Aandeel huishoudens met een inkomen tot en met 120%, dat bij de gemeente in beeld is
omdat ze gebruik maken van regelingen, onderverdeling naar huishoudeneigenschappen, 2016
De kleur van de balk geeft informatie over de grootte van de missende groep huishoudens:
Blauw: 50 t/m 200 huishoudens
Groen: >200 huishoudens
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De gegevens over de groepen huishoudens die wel of niet in beeld zijn bij de gemeente en aantallen
‘missende’ huishoudens zijn in januari 2019 besproken met het beleidsteam Armoede.
Op basis van deze uitkomsten en de inschatting in hoeverre de verschillende groepen huishoudens
beleidsmatig relevant zijn én binnen de stad te onderscheiden zijn, is ervoor gekozen om vier groepen
huishoudens met een inkomen tot en met 120% sociaal minimum nader uit te lichten:





‘Werkenden’, huishoudens met werk als voornaamste inkomensbron
‘Zelfstandigen’: huishoudens met een eigen bedrijf als voornaamste inkomensbron
‘Ouderen’, huishoudens met een hoofd van het huishouden van 65 jaar of ouder
‘Zieken’, huishoudens met een uitkering wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid als
voornaamste inkomensbron

Het gaat hier over huishoudens die volgens tenminste één van beide inkomensdefinities (Almeers
inkomen of inkomen volgens het CBS) een inkomen hebben tot en met 120% sociaal minimum.
Ook in het jaar 2017 is een aanzienlijk deel van de huishoudens met een laag inkomen niet in beeld bij
de gemeente. In 2016 was 77% van de huishoudens met een laag inkomen in beeld bij de gemeente, in
2017 is dat aandeel toegenomen tot 80%. Deze toename van het bereik wordt vooral veroorzaakt door
een hoger gebruik van regelingen. De omvang van de totale groep, het aantal huishoudens met een laag
inkomen is in 2017 vrijwel niet veranderd ten opzichte van 2016.
Dat een groter aandeel huishoudens met een laag inkomen in beeld is bij de gemeente komt terug bij
verschillende uitsplitsingen naar eigenschappen (zoals hierboven voor 2016 in figuur 1 gedaan is) .

Dieper in op vier verschillende groepen
De groep Werkenden bestaat (afgerond) uit zo’n 2500 huishoudens. In totaal gebruikt 69%2 van deze
groep huishoudens één of meer regelingen en is daardoor in beeld van de gemeente. Ter vergelijking:
van alle particuliere Almeerse huishoudens met een inkomen tot en met 120% is 77% in beeld.
Binnen deze groep zijn wat jongere huishoudens oververtegenwoordigd ten opzichte van de
samenstelling van de totale groep huishoudens met een inkomen tot en met 120% sociaal minimum
(huishoudens tot 45 jaar). Deze jongere huishoudens zijn daarnaast ook relatief slecht in beeld. Van de
groep werkenden zijn daarnaast vooral de alleenstaanden relatief slecht in beeld bij de gemeente. Als er
gekeken wordt naar werkenden die in beeld zijn bij de gemeente, gebruiken de huishoudens in deze
groep gemiddeld 1,5 regeling per huishouden. Dit is lager dan het gemiddelde van 2,1 regeling dat geldt
voor alle huishoudens die gebruik maken van tenminste één regeling.
De groep Zelfstandigen is in 2016 afgerond 640 huishoudens groot. Van alle huishoudens binnen de
groep Zelfstandigen is slechts 28% van de huishoudens in beeld bij de gemeente. Van de Zelfstandigen
met een inkomen tot en met 100% sociaal minimum is 29% in beeld3, van de zelfstandigen met een
inkomen van 100% - 120% sociaal minimum ligt dat aandeel op 24%. Vooral zelfstandigen met een
inkomen tot en met 100% sociaal minimum zijn hierbij relatief slecht in beeld. Bij alle Almeerse
huishoudens met een laag inkomen is namelijk 87% in beeld (inkomen tot en met 100%) en 39% in
beeld (inkomen van 100% tot en met 120% sociaal minimum).
Het lage aandeel huishoudens onder de Zelfstandigen dat in beeld is komt terug onder alle huishoudens
met verschillende migratieachtergronden, leeftijdscategorieën 4 en huishoudindelingen. De groep
Zelfstandigen kent ten opzichte van alle huishoudens met een inkomen tot en met 120% sociaal
minimum een oververtegenwoordiging van paren met kinderen. Onder Zelfstandigen zijn daarnaast
2

Dit percentage wijkt iets af van het percentage dat in figuur 1 is weergeven. Dit wordt verklaard doordat in figuur
1 onder het kopje “loon als voornaamste inkomensbron” ook huishoudens met andere voornaamste
inkomensbronnen ondergebracht zijn.
3
Onder de groep huishoudens met een inkomen tot en met 120% sociaal minimum vallen huishoudens die of een
inkomen hebben tot en met 100% sociaal minimum volgens het CBS of gebruik maken van een regeling die geldt
voor deze inkomensgroep. Bij de indeling naar inkomensgroepen is de laagste inkomensgrens aangehouden. Een
huishouden dat gebruik maakt van bijstand wordt zo bijvoorbeeld ingedeeld in de groep tot en met 100% sociaal
minimum, ongeacht verdere gegevens over het inkomen van het CBS.
4
Dit met de nuance dat er voor de groep zelfstandigen geen gegevens beschikbaar zijn over het aandeel bereikte
huishoudens met een hoofd van het huishouden tot 25 jaar en vanaf 65 jaar. Dit door te kleine aantallen (risico
herleidbaarheid).
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alleenstaanden relatief slecht, en eenoudergezinnen relatief goed in beeld. Zelfstandige huishoudens die
in beeld zijn maken gemiddeld gebruik van 1,4 regeling, alle huishoudens die in beeld zijn gebruiken
gemiddeld gezien 2,1 regelingen.
Binnen de groep Ouderen, in 2016 afgerond 2250 huishoudens groot, zijn vooral de huishoudens met
een inkomen van 100-120% sociaal minimum relatief slecht in beeld. Van alle ouderen met een
inkomen tot en met 100% sociaal minimum maakt 87% gebruik van een regeling, dit is hetzelfde
aandeel als onder alle huishoudens met een inkomen tot en met 100%. Echter, onder de ouderen met
een inkomen van 100-120% sociaal minimum gebruikt 29% één of meer regelingen, onder alle
Almeerse huishoudens met dit inkomen is dat aandeel 39%.
De groep Ouderen kent relatief wat meer huishoudens met een Nederlandse migratieachtergrond dan
alle Almeerse huishoudens met een inkomen tot en met 120% sociaal minimum. Paren met kinderen
zijn onder de groep ouderen relatief goed in beeld. Ouderen in een koopwoning zijn relatief goed in
beeld, ouderen in een huurwoning met huurtoeslag juist minder goed. Het gemiddelde gebruik van
regelingen onder ouderen die (tenminste) één regeling gebruiken is wat lager dan gemiddeld, maar wat
hoger dan onder de andere hier uitgelichte groepen.(ouderen: gemiddeld 1,7 regeling per huishouden,
alle particuliere huishoudens: 2,1 regeling per huishouden)
De groep ‘Zieken’ bestaat afgerond uit bijna 1200 huishoudens. Binnen deze groep zijn huishoudens
met een inkomen tot en met 100% relatief slecht in beeld (80% t.o.v. 87%) en huishoudens met een
inkomen van 100% tot en met 120% sociaal minimum relatief goed in beeld (43% t.o.v. 39%). Binnen
de groep Zieken zijn huishoudens met een hoofd van het huishouden tussen 45 en 65 jaar
oververtegenwoordigd. Huishoudens uit de groep Zieken die wel gebruik maken van één of meer
regelingen, maken gemiddeld gebruik van 1,6 regeling per huishouden.
Per uitgelichte groep en voor alle particuliere huishoudens met een laag inkomen kan – voor de
huishoudens die gebruik maken van regelingen - gekeken worden welke regelingen zij gebruiken. Welk
aandeel van deze groepen welke regelingen gebruikt wordt weergegeven in tabel 1. Er worden twee
inkomensgroepen onderscheiden: huishoudens met een inkomen tot en met 100% en de groep
huishoudens met een inkomen tot en met 120% sociaal minimum5. De gearceerde kolommen geven het
percentage gebruik weer onder alle huishoudens die gebruik maken van één of meer regelingen en die
een inkomen hebben van respectievelijk maximaal 100%, en 120% sociaal minimum. Zie het kader
onder de tabel voor een voorbeeld van hoe deze tabel gelezen kan worden.
Uit de tabel komen een aantal opvallende zaken naar voren:
- De aanvullende ziektekostenverzekering wordt door Ouderen vaker gebruikt dan gemiddeld, de
groep Zieken gebruikt deze regeling minder vaak dan gemiddeld.
- De bijzondere bijstand wordt door ouderen relatief erg weinig gebruikt. Dit geldt ook voor
ouderen met een inkomen van 100% sociaal minimum.
- Zieken maken relatief vaak gebruik van kwijtschelding
- Ouderen maken relatief vaak gebruik van het woonlastenfonds

5

Hierbij geldt dezelfde opmerking als bij voetnoot 3. Bij de indeling naar inkomensgroepen is de laagste
inkomensgrens aangehouden.

7

Tabel 1: Percentage gebruik van regelingen door verschillende groepen huishoudens, jaar 2016
Huishoudens met een inkomen tot en
Huishoudens met een inkomen tot en
met 100% (huishoudens die in beeld zijn/ met 120%
gebruikers van financiële regelingen)
(alle huishoudens die in beeld zijn/ alle
gebruikers van financiële regelingen)
werken zelfstan
oude ziek volle
werken zelfstan
oude ziek volle
den
digen
ren
en
dige
den
digen
ren
en
dige
groep
groep
Algemene
69%
63%
10% 20
67%
56%
51%
9%
16
60%
bijstand
%
%
Aanvullende
14%
15%
32% 23
27%
17%
23%
41% 26
28%
ziektekostenver
%
%
zekering
Bijzondere
20%
18%
6%
20
26%
29%
23%
7%
31
30%
bijstand
%
%
Individuele
9%
-*
1%
13
19%
7%
-*
1%
10
17%
inkomenstoesla
%
%
g
kwijtschelding
43%
37%
54% 76
58%
35%
30%
46% 59
52%
%
%
Woonlastenfon 11%
10%
45% 22
23%
9%
8%
39% 18
20%
ds
%
%
Aanvullende
2%
-*
37% -*
7%
2%
-*
32% -*
6%
Inkomensvoorz
iening Ouderen
* Gegevens worden niet weergegeven vanwege te kleine aantallen/ het voorkomen van
herleidbaarheid
Voorbeeld:
Een voorbeeld van hoe deze tabel gelezen kan worden. Links in de tabel staan gegevens over
huishoudens die gezien hun inkomen en vermogen van het CBS en het gebruik van regelingen zijn
ingedeeld in de groep huishoudens met een inkomen tot en met 100% sociaal minimum en die gebruik
maken van tenminste één regeling. Het gaat hier dus alleen om de huishoudens die bij de gemeente in
beeld zijn. Een van de subgroepen onder deze huishoudens is de groep ‘Ouderen’; huishoudens met
een hoofd van het huishouden van 65 jaar en ouder.
Voor deze subgroep wordt in de verschillende rijen in de tabel aangegeven welk deel in het onderzochte
jaar gebruik heeft gemaakt van een bepaalde financiële regeling. In de tabel is er zo bijvoorbeeld te zien
dat een beperkt deel van de Ouderen met een inkomen tot en met 100% sociaal minimum gebruik
maakt van de algemene bijstand (10% gebruik), en een groter deel gebruik maakt van de Aanvullende
inkomensvoorziening ouderen (37% gebruik).
De grijs gearceerde kolom biedt de mogelijkheid om het gebruik binnen een bepaalde subgroep te
vergelijken met het gebruik onder alle huishouden die in beeld zijn en een bepaald inkomen hebben.
(bijvoorbeeld: 10% van de Ouderen gebruikt bijstand, onder de volledige groep die in beeld is met een
inkomen tot en met 100% sociaal minimum geldt dit voor 67% van de huishoudens)
Concreet schetst dit het volgende beeld:
Onder huishoudens met een hoofd van het huishouden van 65 jaar of ouder die gezien hun inkomen en
vermogen over heel 2016 en/of het gebruik van financiële regelingen ergens binnen dit jaar vallen onder
de inkomensgroep tot en met 100% sociaal minimum, maakt bij een op de tien huishoudens (10%)
tenminste een lid van het huishouden op een peilmoment in 2016 gebruik van de bijstand (zie verder
bijlage A).
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De aantallen huishoudens in de verschillende beleidsrelevante groepen met een laag inkomen wijken in
2017 niet sterk af van die in 2016. Met uitzondering van de groep ouderen waarvan het totale aantal
licht gestegen is, zijn er in 2017 per groep ongeveer evenveel huishoudens die óf een laag inkomen
hebben óf gebruik maken van financiële regelingen. Echter, het aantal huishoudens dat gebruik maakt
van één of meerdere regelingen van de gemeente is in 2017 ten opzichte van 2016 bij de meeste groepen
toegenomen. Het percentage huishoudens dat bij de gemeente in beeld is, is daardoor in 2017 ten
opzichte van 2016 toegenomen (Werkenden van 69% naar 75% in beeld, Ouderen van 67% naar 70%
in beeld, Zieken van 67% naar 73% in beeld). De groep Zelfstandigen is de uitzondering hierop, de
aantallen huishoudens (met of zonder regeling) binnen de groep zijn klein, en het percentage is voor
beide jaren 27-28%.
Het beeld dat het gebruik van regelingen gestegen is komt terug in het gemiddelde gebruik van
regelingen. Het gemiddelde aantal regelingen per huishouden is onder alle particuliere huishoudens met
regelingen in 2017 licht toegenomen ten opzichte van 2016. Ook voor de groepen werkenden, ouderen
en zieken is het gemiddeld gebruik in 2017 licht toegenomen. Het gemiddelde gebruik van regelingen
onder Zelfstandigen is, met de opmerking dat het over een kleinere groep huishoudens gaat, in 2017
ongeveer gelijk gebleven of licht afgenomen ten opzichte van 2016.
In 2017 is daarnaast voor de verschillende groepen algemeen gezien het gebruik van de algemene
bijstand (en de daaraan gerelateerde individuele inkomenstoeslag) wat gedaald ten opzichte van 2016.
Het gebruik van het woonlastenfonds en vooral de kwijtschelding gemeentebelasting is in 2017 ten
opzichte van 2016 toegenomen. De toename in het gebruik van kwijtschelding kan te maken hebben
met het relatief lage gebruik van kwijtschelding in 2016 ten opzichte van 2017, en ten opzichte van
eerdere jaren.
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Bronvermelding
CBS Statline
https://statline.cbs.nl/
Rapportage cliënten inkomensregelingen 2017, Team Onderzoek &Statistiek, Gemeente Almere,
september 2018
Databestand opgebouwd op basis van verschillende databestanden (gebruik CBS microdata):
Huishoudenbestanden CBS (GBAHUISHOUDENBUS), Inkomensbestanden persoonsniveau CBS
(INPATAB), Inkomensbestanden huishoudenniveau CBS (INHATAB), Vermogensbestanden
huishoudens CBS-(VEHTAB) en Bestand gebruik regelingen en eigenschappen personen- gemeente
Almere
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Bijlage A: Methode; kanttekeningen en opmerkingen
Om het (niet-) gebruik per groep huishoudens met bepaalde eigenschappen te bepalen is gekeken naar
het gebruik van regelingen onder de groep huishoudens die of een laag inkomen (en een laag vermogen)
hebben volgens het CBS en/of gebruik maken van een of meer financiële regelingen van de gemeente.
Dit is een bredere groep huishoudens dan alleen de particuliere huishoudens met een laag inkomen en
laag vermogen volgens het CBS.
Er is hierbij gekeken naar het (niet) gebruik van de volgende financiële regelingen: de Algemene
bijstand, de aanvullende inkomensvoorziening ouderen, bijzondere bijstand, individuele
inkomenstoeslag, de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen, het woonlastenfonds en
de aanvullende ziektekostenverzekering.
Om dit mogelijk te maken zijn voor het jaar 2016 en 2017 gegevens over de inkomens en vermogens van
het CBS op persoons- en huishoudenniveau gecombineerd met gegevens over het gebruik van
financiële regelingen op persoonsniveau (gebruik van CBS microdata, zie verder tabel A1). Relevant bij
het combineren van gegevens is dat de gegevens over het inkomen vanuit het CBS gegevens zijn over de
periode van een jaar, terwijl de meeste gegevens over het gebruik van regelingen, gegevens zijn op een
peilmoment. Zie figuur A1.
Inkomen en vermogen over het jaar X,
voor de huishoudens die op 1 januari
X in Almere wonen
Gebruik van regelingen (m.u.v.
bijstand) binnen jaar X

1 januari X: peildatum huishoudens
1 januari X :peildatum gebruik
bijstand
Figuur A1: Opzet
Tabel A1: Overzicht van de bestanden die gebruikt zijn bij het opstellen van het bestand
Huishoudenbestanden CBS (GBAHUISHOUDENBUS)
Inkomensbestanden persoonsniveau CBS (INPATAB)
Inkomensbestanden huishoudenniveau CBS (INHATAB)
Vermogensbestanden huishoudens CBS-(VEHTAB)
Bestand gebruik regelingen en eigenschappen personen- gemeente Almere
Berekeningen hebben met gepseudonimiseerde gegevens plaatsgevonden binnen de beveiligde omgeving
van het CBS.
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Kanttekening
Uitkomst van een eerste analyse op stadsniveau is dat er zowel huishoudens zijn die volgens het CBS
een laag inkomen en vermogen hebben maar geen gebruik maken van financiële regelingen als
huishoudens die in Almere gebruik maken van een financiële regeling maar volgens de telling van het
CBS een inkomen hebben van 120% sociaal minimum of hoger (en/of geen laag vermogen hebben).
In totaal zijn er in 2016 2869 Almeerse huishoudens die geen gebruik maken van (gemeentelijke)
financiële regelingen, maar volgens het CBS wel een laag inkomen hebben (huishoudens met een hoog
vermogen zijn hierbij niet meegeteld). Ook zijn er in 2016 1013 huishoudens die volgens de Almeerse
telling wel een regeling gebruiken en daarmee een laag inkomen hebben, maar volgens het CBS geen
inkomen hebben tot en met 120% sociaal minimum (berekening op basis van het inkomen van de
hoofdkostwinner, huishoudens met kinderen of andere leden met inkomen zijn niet meegeteld).
Dit roept vragen op. Dat er een aanzienlijke groep huishoudens is die volgens de Almeerse telling wel
een laag inkomen heeft maar volgens de telling van het CBS niet, wil echter niet zeggen dat deze
huishoudens onterecht een regeling gebruiken. Dat er een aanzienlijke groep huishoudens is waarvoor
dit geldt kan grotendeels verklaard worden uit de methode.
Een belangrijk verschil tussen beide tellingen is dat een huishouden bij de Almeerse telling als een
huishouden met een laag inkomen geteld wordt, als dit huishouden ergens in het jaar gebruik maakt van
een regeling (algemene bijstand en aanvullende inkomensverzekering ouderen op 1 januari van het jaar,
overige regelingen op willekeurige momenten in het jaar). Het CBS telt het inkomen over de volledige
periode van een jaar. Het inkomen en/of de huishoudensamenstelling kan echter over een periode van
een jaar veranderen door gebeurtenissen zoals het vinden van een baan, het gaan samenwonen, uit
elkaar gaan en/of door met pensioen te gaan.
Daarnaast zijn er nog verschillen tussen huishouddefinities: het CBS kan paren zonder kinderen beter
onderscheiden dan Almere en deelt huishoudens daardoor vaker in als paar zonder kind. En, ook
relevant, de definitie van huishoudens die bijstand kunnen ontvangen sluit niet volledig aan bij de
Almeerse en CBS-huishoudendefinities. Een huishouden dat gebruik maakt van de regeling ‘bijstand’
kan een huishoudinkomen boven 120% sociaal minimum hebben als er meerdere kostendelersnormen
in een gezin zijn. Een situatie waarbij dit mogelijk is, is bijvoorbeeld een gezin met een volwassen kind
dat geen onderwijs meer volgt.
Dat een huishouden een laag inkomen heeft volgens de Almeerse telling, maar niet volgens de telling
van het CBS, wil dus niet zeggen dat dit huishouden ten onrechte één van de Almeerse gemeentelijke
regelingen gebruikt.
Het bepalen van het aantal huishoudens die wel een laag inkomen en vermogen hebben volgens het
CBS, maar geen gebruik maken van financiële regelingen, levert een veel beter te interpreteren beeld op.
Het methodische aandachtspunt van de verschillen tussen CBS- en Almeerse huishoudens blijft bij
deze ‘omgekeerde situatie’ echter wel bestaan.
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