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Problemen die kunnen optreden
bij de overgang naar een ander
softwarepakket of bij een ge-
meentelijke herindeling
De ingebruikname van een ander softwarepakket door
een gemeente kan gevolgen hebben voor de kwaliteit
van  het maandbestand dat wordt samengesteld voor de
bijstandskenmerkenstatistiek. Meestal zal dat het ge-
volg zijn van een (geautomatiseerde) conversie van ge-
gevens van de 'oude' naar de 'nieuwe' omgeving. Zo
blijkt bijvoorbeeld dat de aanvangsdatum van de uitke-
ring (kenmerk 10) regelmatig wordt vervangen door de
conversiedatum. Het is duidelijk dat hiermee belangrij-
ke informatie verloren gaat. Het gevolg is dat het CBS
niet goed in staat is om de duur van de uitkering af te
leiden. Ook wordt de instroom overschat.

Bij herindelingen spelen vaak nog specifieke problemen
een rol. Bijvoorbeeld omdat een deel van de uitkerings-
gegevens van de heringedeelde gemeente die van be-
lang zijn voor de statistiek niet worden geconverteerd.
Dit leidt tot verlies aan statistische gegevens. Zo blijkt
bijvoorbeeld  dat  gegevens die betrekking hebben op
de oorzaak  van de bijstandsafhankelijkheid (kenmerk
13) na herindeling niet meer bekend zijn.

Zodra het CBS op de hoogte is van een van de boven-
genoemde situaties wordt telefonisch contact opgeno-
men met de contactpersoon bij de gemeente. Op deze
wijze tracht het CBS afspraken met een gemeente te
maken om problemen zoveel mogelijk te voorkomen.
Een van de afspraken zou kunnen zijn dat het CBS hal-
verwege de proefconversie een testlevering ontvangt
van de gemeente.
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Algemeen
Deze brief bevat nieuws uit de klankbordgroep bij-
standskenmerkenstatistiek. Deze commissie be-
staat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van
SZW, de VNG, het CBS en een aantal gemeenten.

De nieuwsbrief dient als praktisch hulpmiddel voor
gemeenten bij het interpreteren en invullen van
gegevens voor de bijstandskenmerkenstatistiek
(Abw, Ioaw, Ioaz en Wik). De informatie is aanvul-
lend op de richtlijnen bijstandskenmerkenstatistiek
van augustus 1999. Het is dan ook voor gemeen-
ten van belang om de nieuwsbrieven bij deze richt-
lijnen te bewaren.
Er wordt naar gestreefd om geactualiseerde richt-
lijnen over deze statistiek in de loop van dit jaar
naar alle gemeenten te versturen.

Meer informatie
Bel voor meer informatie over de inhoud van deze
nieuwsbrief of over de
bijstandskenmerkenstatistiek met het CBS:

Ron Pieper
Tel (070) 337 5409
e-mail: rper@cbs.nl

Jaap Hakkaart
Tel (070) 337 5322
e-mail: jhkt@cbs.nl

Karin Oosterlaken
Tel (070) 337 5619
e-mail: kosn@cbs.nl



Niet in alle gevallen is het CBS echter op de hoogte van
wijzigingen. Dit geldt met name voor de overstap naar
een ander softwarepakket door een gemeente.
U wordt daarom dringend verzocht om het CBS te in-
formeren zodra er voor uw gemeente sprake is van een
dergelijke wijziging. U kunt dit doorgeven aan één van
de in de colofon genoemde contactpersonen voor de
bijstandskenmerkenstatistiek.

Bestanden in euro's of guldens?
Op 1 januari 2002 doet de euro zijn intrede in het beta-
lingsverkeer. Dit heeft gevolgen voor de inhoud van de
statistische gegevens die gemeenten naar het CBS stu-
ren voor de bijstandskenmerkenstatistiek en de finan-
ciële jaarstatistiek bijzondere bijstand. Het CBS heeft
de volgende algemene richtlijn opgesteld die dus ook
voor deze statistieken van toepassing is.

Algemene richtlijn CBS

Bedragen in bestanden die betrekking hebben op de
maanden tot en met december 2001 worden in principe
aangeleverd in guldens (euro's zijn wel toegestaan).

Bedragen in bestanden die betrekking hebben op de
maanden vanaf januari 2002 worden geleverd in euro's.
Guldens zijn dan in principe niet meer toegestaan.

Voor de bijstandskenmerkenstatistiek betekent deze
richtlijn dat maandbestanden over de periode tot en met
december 2001 in guldens worden aangeleverd. De
maandbestanden die betrekking hebben op de periode
vanaf januari 2002 worden in euro's verstrekt.
De bestanden die begin 2002 worden samengesteld en
die betrekking hebben op 2001 bevatten dus in principe
guldens. Het kan echter gebeuren dat bij een gemeente
in de loop van december 2001 al een systeemconversie
naar de euro heeft plaatsgevonden. In dat geval zullen
deze bestanden  in euro's worden geleverd. Dat is geen
probleem voor het CBS, mits de valutacode correct
wordt aangemaakt. Dit laatste wordt door het CBS met
de softwareleveranciers besproken en afgestemd. De
valutacode blijft gehandhaafd in de maandbestanden
voor de bijstandskenmerkenstatistiek.

Voor de financiële jaarstatistiek bijzondere bijstand is
sprake van een langere overgangsperiode. Vanaf januari
2003 moet het jaarbestand over 2002 voor het eerst in
euro's worden verstrekt. Het jaarbestand 2001 wordt in
principe nog in guldens aangeleverd. Ook hier geldt dat
als in december 2001 een systeemconversie naar de eu-
ro heeft plaatsgevonden, het jaarbestand 2001 in euro's
zal worden aangemaakt. Ook dat is geen probleem voor

het CBS. Bij onduidelijkheid zal CBS de gemeente
bellen om de valutasoort vast te stellen.

Hoe kunt u problemen signaleren
of vragen stellen aan het CBS?
Heeft u problemen met de verwerking van de bijstands-
kenmerkenstatistiek of met de financiële jaarstatistiek
bijzondere bijstand of heeft u vragen over bijvoorbeeld
de toepassing van de richtlijnen of over de kwaliteit van
de bestanden, dan kunt u dit melden aan één van de
hieronder genoemde medewerkers van het CBS. Het
beste kunt u dan gebruik maken van de bij personen
vermelde e-mailadressen.

Het CBS zal zo snel als mogelijk op uw vragen of sug-
gesties reageren. Is een direct antwoord niet mogelijk
dan legt het CBS de vraag of het probleem in principe
voor aan de klankbordgroep. De beslissing die in deze
groep wordt genomen zal vervolgens via een nieuws-
brief weer door het CBS aan alle gemeenten worden
doorgegeven.

U kunt ook  informatie vinden op de website van het
CBS op het besloten extranet van GemNet. U vindt er
onder andere het laatste nieuws, publicaties en richtlij-
nen over de bijstandsstatistieken. Het adres van de site
is: web.cbs.gemnet.nl.

Contactpersonen CBS
Algemeen

Dhr. R. Smit (070) 337 55 75 rsit@cbs.nl

Bijstandskenmerkenstatistiek (Abw, Ioaw, Ioaz en

Wik)

Dhr. R. Pieper (070) 337 54 09 rper@cbs.nl

Dhr. J. Hakkaart (070) 337 53 22 jhkt@cbs.nl

Mevr. K. Oosterlaken (070) 337 56 19 kosn@cbs.nl

Dhr. T. Hogewoning (070) 337 51 79 thgg@cbs.nl

Dhr. H. van Boekel (070) 337 54 20 jbkl@cbs.nl

Financiële verhoudingswet

Dhr. R. Pieper (070) 337 54 09 rper@cbs.nl

Financiële jaarstatistiek bijzondere bijstand

Mevr. K. Oosterlaken (070) 337 56 19 kosn@cbs.nl

Aanleveren bestanden via diskettes of e-mail

Dhr. G. Pollard (070) 337 54 94 gpld@cbs.nl


