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Nieuwe Richtlijnen voor BUS en BDFS 
 

Vanaf verslagmaand januari 2020 

 

  

Doel van de nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief is bedoeld om u te informeren over de  

nieuwe richtlijnen voor de Bijstandsuitkeringenstatistiek 

(BUS) en de Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek 

(BDFS). Deze nieuwe richtlijnen gelden vanaf verslagmaand 

januari 2020. Er is voor beide statistieken sprake van enkele 

aanpassingen op de uitvraag.  

U treft de nieuwe richtlijnen voor de BUS en BDFS als 

bijlagen in deze mail. 

 

De aanpassingen in de richtlijnen zijn deels het gevolg van 

wijzigingen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 

(Bbz 2004) met ingang van januari 2020 en de daaruit 

voortkomende noodzaak om het nieuw verstrekte Bbz 

bedrijfskapitaal in zowel de BUS als de BDFS op eenduidige 

wijze te kunnen afleiden. Bovendien wordt met het 

opnemen van het registratienummer van de uitkering in de 

BDFS een koppeling mogelijk tussen uitkeringen in de BUS 

en eventuele bijhorende vorderingen in de BDFS. 

Daarnaast wordt met een aantal (tekstuele) aanpassingen 

op het waardenbereik in bepaalde kenmerken beter 

aangesloten op registraties in de gemeentelijke praktijk.   

 

Een nieuwe versie van de richtlijnen voor de Statistiek re-

integratie door gemeenten (SRG) volgt in november 2019. 

De uitvraag voor de SRG wijzigt verder niet. 

 

Update software 

Uw softwareleverancier is over de wijzigingen 

geïnformeerd. De software wordt daarop aangepast. 

Alleen met de aangepaste software is het mogelijk om 

gegevens volgens de nieuwe richtlijnen aan te leveren. 

Informatie over de versie waarin de wijzigingen zijn 

verwerkt en welke handelingen van u worden verwacht 

ontvangt u later dit jaar van uw softwareleverancier. 

 

Samenvatting wijzigingen in de richtlijnen voor de BUS 

Bij BUS kenmerk 8 ‘Statistiekcode’ is de omschrijving van 

code 14 gewijzigd in ‘Bbz levensonderhoud’. Toegevoegd is 

 

  

 

code 20 ‘Bbz bedrijfskapitaal’ voor nieuwe verstrekkingen 

aan bedrijfskapitaal met ingang van 1 januari 2020.   

Het Bbz bedrijfskapitaal werd vóór 2020 opgegeven onder 

kenmerk 17 ‘Cluster bijzondere bijstand’, code g 

‘uitstroombevordering’. Met deze aanpassing wordt het 

mogelijk om nieuwe verstrekkingen aan Bbz 

bedrijfskapitaal op eenduidige wijze uit de statistiek af te 

leiden. Tot het ‘Bbz bedrijfskapitaal’ behoren zowel het 

bedrijfskapitaal als rentedragende lening, het bedrijfs-

kapitaal om niet als het voorbereidingskrediet voor 

startende zelfstandigen. 

 

Bij BUS kenmerk 9 ‘Nadere classificatie’ is de omschrijving 

van code 5 gewijzigd in ‘zelfstandige, gevestigde’, waarmee 

de 4 categoriëen zelfstandigen binnen het waardenbereik 

nu op uitsluitende wijze van elkaar zijn benoemd. 

 

Aan het waardebereik van kenmerk 28 ‘Reden 

vermindering n.a.v. afstemming’ wordt onder code 04 

weer het ‘tekortschietend besef van verantwoordelijkheid’ 

toegevoegd. Hiervan is bijvoorbeeld sprake op het moment 

dat de bijstandsgerechtigde op onverantwoorde wijze is 

omgegaan met het interen op eigen vermogen. De 

omschrijving van code 09 ‘niet (voldoende) nakomen van 

afspraken i.h.k.v. de Wet Taaleis’ wordt gewijzigd in ‘niet 

(voldoende) nakomen van afspraken m.b.t. beheersing van 

de Nederlandse taal (art. 18b Participatiewet)’.    

 

Wijzigingen in de richtlijnen voor de BDFS 

Bij BDFS kenmerk 14 ‘Reden correctie op schuldbedrag’ is 

code 09, ‘overige correcties’ omgezet in de nieuwe codes 

10 ‘bijstand om niet’, 12 ‘kwijtschelding’, 13 

‘schuldsanering’ en 99 ‘overige correcties’. Code 09 is 

daarbij komen te vervallen. De bestaande codes 01 

‘brutering’, 02 ‘rente/incassokosten’, 03 ‘uitspraak na 

beroep/beroep/hoger beroep’ en 11 ‘afboeken oninbaar 

bedrag’ blijven van toepassing. Gemeenten hebben 

aangegeven dat hiermee de meest gangbare redenen voor 

toegepaste correcties zijn opgenomen.   
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Bij BDFS kenmerk 10 ‘Aard uitkering’ is de omschrijving van 

de codes 15 en 16 gewijzigd naar 15 ‘Bbz levensonderhoud’ 

en 16 ‘Bbz bijzondere bijstand’. Toegevoegd is code 20 ‘Bbz 

bedrijfskapitaal’ voor nieuwe verstrekkingen aan 

bedrijfskapitaal met ingang van 1 januari 2020 waarmee de 

verschillende verstrekkingen beter van elkaar worden 

onderscheiden.  

 

Bijzondere bijstand wordt verstrekt op grond van de 

Participatiewet. Een vordering met betrekking tot 

bijzondere bijstand aan een zelfstandige wordt bij voorkeur 

opgegeven met code 02 ‘Bijzondere bijstand’. Is echter 

sprake van (de keuze voor) registratie van deze vordering 

onder het Bbz dan kan dit worden aangegeven met code 16 

‘Bbz bijzondere bijstand’. 

 

Bbz bedrijfskapitaal verstrekt vanaf 1 januari 2020 (datum 

waarop het ontstaan van de vordering aan debiteur bekend 

is gemaakt) wordt opgegeven met code 20 ‘BBZ 

bedrijfskapitaal’. Dit geldt ook als de aanvraag voor 

bedrijfskapitaal in 2019 plaatshad maar de datum besluit in 

2020 ligt. Onder Bbz bedrijfskapitaal valt zowel het 

bedrijfskapitaal als de rentedragende lening, het 

bedrijfskapitaal om niet en het voorbereidingskrediet voor 

startende zelfstandigen. 

 

Bbz bedrijfskapitaal verstrekt tussen 2013 en 2020 wordt 

opgegeven met code 16 ‘BBZ bijzonder’ én behoudt deze 

code. Heeft de vordering betrekking op Bbz bedrijfskapitaal 

verstrekt vóór 2013 dan blijft Aard uitkering code 02 van 

toepassing. 

 

Tenslotte is het nieuw kenmerk 27 ‘Registratienummer 

uitkering’ toegevoegd. Met dit kenmerk kan een koppeling 

worden gemaakt tussen de verstrekking van een uitkering 

in de BUS en een bijbehorende vordering in de BDFS. 

 

Vragen 

Met de aanpassingen is in de informatiebehoefte van het 

ministerie van SZW en van het CBS voorzien en wordt beter 

aangesloten op de registratie van gegevens bij gemeenten.  

Mocht u over de inhoud van deze nieuwsbrief, de nieuwe 

richtlijnen of in het kader van de levering van bestanden 

vragen hebben of tegen problemen aanlopen, dan kunt u 

daarover, bij voorkeur per e-mail (SZ_bijstand@cbs.nl) 

contact opnemen met het CBS.  
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