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Afbakening populatie 
De afbakening populatie, zoals omschreven in de algemene toelichting van de richtlijnen, is tot 
stand gekomen na overleg met verschillende deskundigen. Door deze criteria te gebruiken voor 
de selectie van records, wordt een volledige aanlevering gegarandeert. Naast lopende uitkeringen 
ontvangen wij hiermee ook reeds afgesloten uitkeringen waarvoor alsnog een betaling wordt 
gedaan (volgens selectie 3, zie de algemene toelichting van de richtlijnen). 
1. Gaat u de in de algemene toelichting genoemde afbakening populatie exact zoals 

omschreven in de richtlijnen gebruiken voor het selecteren van de te leveren records aan het 
CBS? (per 1-1-2005) 

 
De vragen 2 t/m 5 zijn alleen van toepassing als u op vraag 1 geen ‘ja’ heeft geantwoord. 
2. Kunt u aangeven in welk opzicht uw selectie afwijkt van de in de richtlijnen genoemde selectie 

op basis van begindatum, einddatum, betaalbaargesteld bedrag en het moment waarop de 
einddatum wordt ingevuld? M.a.w. op basis van welke variabelen wordt de selectie gemaakt? 

3. Kunt u aangeven welke gevallen wij met uw selectie niet zouden krijgen, die met de 
afbakening populatie volgens de richtlijnen wel aangeleverd zouden worden? 

4. Kunt u aangeven welke gevallen wij met uw selectie wel zouden krijgen, die met de 
afbakening populatie volgens de richtlijnen niet aangeleverd zouden worden? 

5. Waarom bent u van plan voor deze selectie te kiezen in plaats van de selectie in de 
richtlijnen? 

 
Hoeveel records? 
Per soort uitkering (WWB algemeen (incl. Bbz), IOAW, IOAZ en WWIK) wordt één record 
aangeleverd. Het betaalbaar gestelde bedrag in dit record bevat de som van alle betaalbaar 
gestelde bedragen voor die soort uitkering in de verslagmaand (excl. vakantietoeslag). Het 
betaalbaar gestelde bedrag in een aangeleverd record kan nul zijn, als er in die verslagmaand 
geen bedrag betaalbaar is gesteld. Bepalend voor het toekennen van een betaalbaarstelling aan 
een verslagmaand is de boekingsdatum. Dit is de datum waarop het bedrag administratief 
betaalbaar wordt gesteld. De financiële transactie kan dus pas enige dagen later plaatsvinden.  
Bijvoorbeeld: Het kan voorkomen dat iemand zowel een uitkering WWB algemeen, als een 
uitkering IOAW ontvangt, en dat voor beide uitkeringen bedragen betaalbaar zijn gesteld in de 
verslagmaand. Het CBS ontvangt één record met het totaal betaalbaar gestelde bedrag 
WWB algemeen. Daarnaast één record met het totaal betaalbaar gestelde bedrag IOAW. 
 
Bij WWB aanvullende inkomensvoorziening worden één of meer records aangeleverd. Heeft een 
persoon aanvullende inkomensvoorziening voor meer dan één kostensoort, dan wordt per 
kostensoort en per type (eenmalig / periodiek) één record verstrekt. In elk record geeft het 
betaalbaar gestelde bedrag aan, wat de som is van de betaalbaar gestelde bedragen voor die 
kostensoort en dat type (eenmalig / periodiek). Is voor u bovenstaande uitleg over het aantal 
records volstrekt helder en eenduidig omschreven? 
6. Verwacht u uw software per 1-1-2005 zodanig aangepast te hebben, dat de gegevens op 

deze manier worden geleverd? 
7. Zo nee, kunt u aangeven op welke wijze uw software hiervan afwijkt? 
 
Peilmoment 
Zie voor informatie over het peilmoment de algemene toelichting van de richtlijnen. 
8. Is voor u bovenstaande definitie van het peilmoment volstrekt eenduidig omschreven? 
9. Verwacht u uw software per 1-1-2005 zodanig aangepast te hebben, dat de gegevens volgens 

deze definitie van het peilmoment aan worden geleverd? 
10. Zo nee, kunt u aangeven op welke wijze uw software hiervan afwijkt? 
 

Methodiek waarneming betaalbaar gestelde bedragen 
Per 2005 vragen wij niet meer naar het bedrag, waarop recht was in de verslagmaand, maar naar 
het totale betaalbaar gestelde bedrag in de verslagmaand. De maand(en) waarop deze 
betaalbaarstellingen betrekking hadden is niet relevant. Als er in de verslagmaand geen bedrag 



betaalbaar is gesteld, wordt een het betaalbaar gesteld bedrag met negens gevuld en worden de 
overige kenmerken gewoon aangeleverd. 
11. Is voor u na het lezen van de richtlijnen volstrekt eenduidig omschreven op welke wijze wij 

bedrageninformatie aangeleverd zouden willen krijgen pr 1-1-2005? 
12. Verwacht u uw software per 1-1-2005 zodanig aangepast te hebben, dat bedrageninformatie 

op deze manier geleverd kan worden? 
13. Zo nee, kunt u aangeven op welke wijze uw software hiervan afwijkt? 

 
Statistiekcode 
Per 1-1-2005 geeft de statistiekcode aan dat er sprake is van een record WWB algemeen, dan 
wel een record WWB aanvullende inkomensvoorziening en langdurigheidtoeslag. Volgens de 
‘oude’ statistiek BKS hadden records WWB aanvullende inkomensvoorziening en 
langdurigheidtoeslag dezelfde statistiekcode als WWB algemeen, maar waren ze alleen te 
herkennen doordat andere variabelen waren ingevuld (een aparte begindatum, einddatum en 
bedrag voor bijzondere bijstand) 
14. Is voor u na het lezen van de richtlijnen volstrekt eenduidig omschreven op welke wijze wij 

records WWB aanvullende inkomensvoorziening en langdurigheidtoeslag aangeleverd zouden 
willen krijgen? 

15. Verwacht u uw software per 1-1-2005 zodanig aangepast te hebben, dat records WWB 
aanvullende inkomensvoorziening en langdurigheidtoeslag op d omschreven wijze 
aangeleverd kunnen worden? 

16. Zo nee, kunt u aangeven op welke wijze uw software hiervan afwijkt? 
 

Vakantietoeslag 
Volgens de richtlijnen worden de kenmerken bedrag landelijke norm/grondslag (k. 23), bedrag 
afwijking norm (k. 24), bedrag bijstandsnorm (k. 25), bedrag maatregel (k. 26) en bedrag 
inkomsten (k. 28) geleverd inclusief vakantietoeslag.
Het betaalbaar gesteld bedrag wordt geleverd exclusief de reservering voor vakantietoeslag.
Vakantietoeslag wordt ook niet aangeleverd, als de vakantietoeslag betaalbaar wordt gesteld aan 
de cliënt. Het betaalbaar gesteld bedrag in mei zal dus niet als gevolg van het betaalbaar stellen 
van vakantiegeld hoger zijn dan in andere maanden. 
Er zijn twee redenen om te kiezen voor betaalbaar gestelde bedragen exclusief vakantietoeslag: 
ten eerste sluiten wij hiermee aan bij de huidige waarneming, die ook exclusief vakantietoeslag 
zou moeten zijn. Daarnaast geeft het afwezig zijn van de fluctuaties in bedragen als gevolg van 
vakantietoeslag ons een beter beeld van fluctuaties als gevolg van andere factoren. 
17. Is het al dan niet aanleveren van bedragen inclusief/exclusief vakantietoeslag voor u in de 

richtlijnen volstrekt helder omschreven? 
18. Verwacht u uw software per 1-1-2005 zodanig aangepast te hebben, dat de 

bedrageninformatie op deze manier geleverd wordt? 
19. Zo nee, kunt u aangeven op welke wijze uw software hiervan afwijkt? 

 
Ten slotte 
20. Zijn er nog andere onderwerpen m.b.t. de implementatie BUS per 1-1-2005 die besproken 

zouden moeten worden? 
 

Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen! 
 


