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Factsheet verwerking registratiegegevens Wmo
Het komt regelmatig voor dat bij het CBS bestanden aangeleverd worden waarin van
één persoon meerdere Wmo-records zitten van hetzelfde type productcode. Het gaat
bijvoorbeeld om meerdere taxiritten binnen de productcategorie
vervoersvoorzieningen. Het CBS voegt in dergelijke gevallen records samen tot
arrangementen van dezelfde productcategorie. Eind 2020 zijn de regels met betrekking
tot toewijzingsnummers voor gemeenten veranderd. Ook zijn in die periode alle
registraties afgesloten en opnieuw opgestart, wat naar verwachting gevolgen gaat
hebben voor het aantal records dat per cliënt door gemeenten wordt aangeleverd.
Daarom zijn de regels voor het samenvoegen van records na overleg tussen VNG en CBS
aangescherpt. Deze regels zullen vanaf de aanlever-ronde H22020 doorgevoerd worden
en zullen ook met terugwerkende kracht toegepast worden op H12020. Hierdoor
ontstaat een eenduidig beeld over 2020.

STAP 1
Bij alle gemeenten worden alle regels van een persoon met hetzelfde
toewijzingsnummer en hetzelfde maatwerkarrangement en dezelfde gemeente
samengevoegd tot één arrangement.

STAP 2
Ongeacht toewijzingsnummer wordt vervolgens samengevoegd als:
a. Het type arrangement, de persoon, de gemeente en de leveringsvorm
gelijk zijn én
i.
de begin- en einddatum van de regels identiek zijn óf
ii.
de einddatum van het ene record aansluit op de begindatum
van het volgende record met een marge van drie dagen
tussen einddatum van het ene record en begindatum van het
volgende record óf
iii.
de looptijd van de records deels overlapt óf
iv.
de begin- en einddatum van het ene record volledig binnen
de begin- en einddatum van het andere record liggen.

Visualisatie samenvoegen datums, mits type arrangement, de persoon, de gemeente en
de leveringsvorm gelijk zijn:
Looptijd record
i. Looptijd records identiek
Record 1
Record 2

ii. Records sluiten op elkaar aan (tot 3 dagen verschil)
Record 1
Record 2

iii. Looptijd records overlapt deels
Record 1
Record 2

iv. Looptijd record valt complete binnen looptijd ander record
Record 1
Record 2

