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Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) 

Recordindeling BUS met ingang van de uitvraag over 2008 
Aanpassing, uitbreiding en opmerkingen: versie september 2007 

 

Algemeen 
 
De Richtlijnen voor de BUS (versie 1.03 – vanaf 1 januari 2005) worden inhoudelijk beoordeeld, en waar nodig 
bijgesteld. Dit proces wordt in oktober 2007 afgerond. De beoordeling betreft zowel de toelichting op de 
kenmerken als de voorbeelden die als apart hoofdstuk in de Richtlijnen zijn opgenomen.   
 
Een aantal voorstellen tot wijziging van bestaande kenmerken is inmiddels in de Klankbordgroep BUS, met 
SZW en met softwareleveranciers besproken. Deze wijzigingen zijn akkoord verklaard en zijn met ingang van de 
aanlevering over januari 2008 van toepassing. Hetzelfde geldt voor de uitbreiding van het record met de nieuwe 
kenmerken Berichtgevercode en Datum invoering administratie. 
 
In het hierna volgende overzicht worden de BUS kenmerken benoemd.  
Opmerkingen zijn beperkt tot de kenmerken met wijzigingen en de beide nieuwe kenmerken. Het kenmerk 
ontheffing arbeidsverplichting, waarover apart is bericht, is eveneens in het overzicht opgenomen. Voor het 
kenmerk ontheffing arbeidsverplichting geldt dat de wijzigingen per direct van toepassing zijn. 
 
Behalve uitbreiding met de kenmerken 34 en 35 wordt in 2008 geen verdere uitbreiding verwacht.  
 
Het overzicht wordt afgesloten met de nieuwe recordindeling die geldt voor aanleveringen met ingang van 
verslagmaand januari 2008. 
 

Wijzigingen t.o.v. versie 1.03 – 01/01/2005 
 

Kenmerk Naam oud Aard wijziging 

8 Sofi-nummer Naamswijziging kenmerk 
20 Ontheffing arbeidsverplichting Richtlijn voor de vulling, per direct 

gewijzigd 
24 Bedrag afwijking norm n.a.v. gemeentelijk beleid Naamswijziging kenmerk 
26 Bedrag vermindering Naamswijziging kenmerk 

Toelichting aangepast 
27 Reden vermindering Naamswijziging kenmerk 

Naamswijziging waarden 
Toelichting aangepast 

32 Kostensoort Kostensoort 57 toegevoegd  
34  Nieuw kenmerk Berichtgevercode 
35  Nieuw kenmerk Datum Invoering 

Administratie 
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Kenmerknummer en naam  
 
1 Statistiekjaar  
 
2 Statistiekmaand   
 
3 Statistiekcode  
 
4 Softwarepakket- Naam  
 
5 Softwarepakket- Release/versienummer  
 
6 Gemeentecode  
 
7 Registratienummer   
 
8 Burgerservicenummer aanvrager   

Burgerservicenummer partner   

Naamgeving van het kenmerk aangepast 

In 2007 wordt het sofi-nummer vervangen door het burgerservicenummer (BSN). 
In 2007 heten alle sofi-nummers in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) al 
‘burgerservicenummer’. Voor het verstrekken van BSN nummers is de gemeente, waar het ingezetenen betreft, 
de toekennende instantie. Voor toekenning aan niet-ingezetenen is momenteel de toekennende instantie nog niet 
bekend. Indien in de communicatie met de burger een persoonsnummer wordt gebruikt, dan mag dat na 
invoering van de wet BSN alleen het BSN zijn. 
De wet BSN is inmiddels ook in de Eerste Kamer aangenomen.  

De toelichting op het kenmerk wordt nog aangepast. 
 
9 Postcode aanvrager  
 Postcode partner  
 
10 Huisnummer aanvrager  
 Huisnummer partner  
 
11 Huisletter aanvrager  
 Huisletter partner  
 
12 Huisnummertoevoeging aanvrager  
 Huisnummertoevoeging partner  
 
13 Aanduiding bij huisnummer aanvrager  
 Aanduiding bij huisnummer partner  
 
14 Geboortedatum aanvrager  
 Geboortedatum partner  
 
15 Geslacht aanvrager  
 Geslacht partner  
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16 Huisvesting aanvrager  
 Huisvesting partner  
 
17 Begindatum uitkering  
 
18 Einddatum uitkering  
 
19 Oorzaak uitkering aanvrager  
 Oorzaak uitkering partner   
 
20 Ontheffing arbeidsverplichting van toepassing aanvrager    

Ontheffing arbeidsverplichting van toepassing partner   

De richtlijn voor vulling van het kenmerk is gewijzigd 

De WWB kent de plicht tot arbeidsinschakeling (Wwb, art 9).  
Het kenmerk ‘ontheffing arbeidsverplichting’ heeft betrekking op de verplichtingen die worden genoemd in 
artikel 9, eerste lid, onder a, waarbij het gaat om: 
� de plicht tot inschrijving bij het CWI; 
� de plicht tot het verkrijgen van werk; 
� de plicht tot het aanvaarden van werk. 
De verplichtingen gelden voor belanghebbenden met een leeftijd van 18 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar. 

Voor een juiste vulling van het kenmerk is de plicht tot inschrijving bij het CWI van ondergeschikt belang. 

Dit kenmerk wordt als volgt ingevuld: 

1 JA  (ontheffing van de arbeidsverplichting is van toepassing) 
• belanghebbende heeft een leeftijd van 18 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar én 
• belanghebbende heeft een volledige ontheffing van zowel de plicht tot het verkrijgen van werk 

(solliciteren) als de plicht tot het aanvaarden van werk 

2 NEE (ontheffing van de arbeidsverplichting is niet of slechts ten dele van toepassing) 
• belanghebbende heeft een leeftijd van 18 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar én 
• belanghebbende heeft geen (volledige) ontheffing van de plicht tot het verkrijgen van werk (solliciteren) 

en/of geen (volledige) ontheffing van de plicht tot het aanvaarden van werk 

9 Niet van toepassing 
• belanghebbende heeft een leeftijd van 17 jaar of jonger of is 65 jaar of ouder 

Bij het toepassen van de richtlijn maakt het niet uit of belanghebbende tevens is ontheven van de verplichting tot 
inschrijving bij het CWI . 

Indien het niet mogelijk is om de richtlijn geheel te volgen, omdat bepaalde elementen aan de voorkant -mede 
i.v.m. uw ontheffingenbeleid - in uw gemeente niet of op heel andere manier worden geregistreerd (b.v. geen 
onderscheid gehele/gedeeltelijke ontheffing, alleen registratie ontheffing sollicitatieplicht of alleen reden tot 
ontheffing), dient u uw systeem zo spoedig mogelijk aan te passen en daaraan voorafgaand bij invulling zoveel 
mogelijk in de geest van bovenstaande richtlijn te handelen.  
Dit betekent: als de klant moet solliciteren en/of werk aanvaarden voor de gehele of een deel van werkweek, dan 
is er wat betreft de CBS-richtlijn géén sprake van een ontheffing van de arbeidsplicht (code 2= nee). 
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Dit kenmerk heeft puur betrekking op de ontheffing van de arbeidsplicht. Het doet er dus niet toe hoe het staat 
met de  plicht/ontheffing tot deelname aan re-integratie. Die staat hier geheel los van en moet bij de aanlevering 
van kenmerk 20 dus buiten beschouwing worden gelaten. 
 
21 Nadere classificatie BBZ aanvrager  
 Nadere classificatie BBZ partner  
 
22 Leefvorm landelijk norm/grondslag  
 
23 Bedrag landelijke norm/grondslag  
 
24 Bedrag afwijking landelijke norm door gemeentelijk beleid   

Naamgeving van het kenmerk aangepast 
De toelichting op dit kenmerk zal worden aangescherpt 

Aanscherping van de toelichting o.a. met:  
Let op: dit kenmerk heeft geen betrekking op verlagingen als gevolg van afstemming van de bijstand bij 
tekortschietend besef van verantwoordelijkheid van de cliënt. Deze worden ondergebracht in kenmerk 26. 
 
25 Bedrag bijstandsnorm  
 
26 Bedrag vermindering n.a.v. afstemming   

Naamgeving van het kenmerk aangepast 
Toelichting op het kenmerk aangepast 

Het college stemt de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen af op de omstandigheden, mogelijkheden 
en middelen van belanghebbende.  

Het bedrag vermindering n.a.v. afstemming betreft het totale bedrag dat de gemeente heeft verrekend bij de 
betaalbaarstellingen in de verslagmaand voor wat betreft het van toepassing zijn van vermindering(en) naar 
aanleiding van lagere afstemming van de bijstand op grond van art. 8.1.b subsidiair 18.2 WWB. In dat geval 
heeft belanghebbende naar het oordeel van het college tekortschietend besef van verantwoordelijkheid betoond. 

Als er meerdere verminderingen zijn verrekend dan wordt het totaal van de verminderingen gesommeerd tot één 
bedrag. Als het record betrekking heeft op een langere periode dan één maand (bijvoorbeeld bij de eerste 
levering) dan wordt de som van alle verrekeningen opgegeven. 
Dit bedrag wordt geleverd als een geheel bedrag in euro’s, zonder decimalen.  
Het bedrag vermindering n.a.v. afstemming wordt inclusief vakantietoeslag opgegeven. 

Let op: dit kenmerk heeft géén betrekking op verlagingen die het gevolg zijn van afwijking van de landelijke 
bijstandsnorm naar aanleiding van gemeentelijk beleid. Deze worden ondergebracht in kenmerk 24.  
 
27 Reden vermindering n.a.v. afstemming 

Naamgeving van het kenmerk aangepast 
Naamgeving waarden aangepast 
Toelichting op het kenmerk aangepast 

De reden van het onder kenmerk 26 gespecificeerde bedrag. Als er meerdere redenen van toepassing zijn omdat 
meerdere verminderingen n.a.v. afstemming gesommeerd worden, dan wordt alleen de reden vermeld die 
betrekking heeft op het grootste deel van het bedrag.  
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Als er slechts in een deel van de maand een vermindering van toepassing was, bijvoorbeeld de 1e t/m 15e dag van 
de maand, dan heeft de reden vermindering op die periode betrekking. 

Verminderingen kunnen worden toegepast bij “tekortschietend besef van verantwoordelijkheid van de 
belanghebbende” (art. 8.1.b subsidiair 18.2 WWB). Tekortschietend besef vindt plaats op verschillende 
gebieden.  Er kan daarom worden gekozen voor de volgende coderingen: 

1. Reden op het vlak van plicht tot arbeidsinschakeling (WWB, artikel 9)  

Het gaat om: 
• niet voldoen aan de plicht tot inschrijving bij het CWI 
• niet of onvoldoende meewerken aan een onderzoek naar mogelijkheden tot arbeidsinschakeling  
• niet of onvoldoende voldoen aan de re-integratieplicht  
• niet of onvoldoende voldoen aan de plicht tot het verkrijgen van werk 
• niet of onvoldoende voldoen aan de plicht tot het aanvaarden van werk 

Voorbeelden 

• niet verschijnen op oproep 
• niet meewerken aan onderzoek 
• geen gebruik maken van aangeboden re-integratie en sociale activeringsvoorziening 
• niet inschrijven bij CWI 
• niet actief solliciteren 
• niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid 
• verwijtbaar verliezen arbeid 

2. Reden op het vlak van de inlichtingenplicht (WWB, artikel 17)   

Deze code is van toepassing als de cliënt niet, niet tijdig of in onvoldoende voldoet aan de plicht tot het 
verstrekken van inlichtingen. 

Voorbeelden 

• niet tonen legitimatiebewijs 
• het niet binnen de gestelde termijn verstrekken van inlichtingen 
• niet opgeven van inkomsten, vermogen, samenwonen 

3. Agressie 

Deze code is van toepassing wanneer er sprake is van “het zich jegens het college zeer ernstig misdragen”, dus 
wanneer een cliënt fysiek of verbaal geweld gebruikt heeft. 

4. Overig 
Voor een goede interpretatie van de cijfers moet deze code zo min mogelijk gebruikt worden. “Overig” dient dan 
ook alléén te worden ingevuld als een in uw gemeente voorkomende reden voor vermindering n.a.v. afstemming 
inhoudelijk onmogelijk aan te merken is als een vorm die past bij één van de overige codes. 
 
28 Bedrag inkomsten  
 
29 Soort inkomsten 1  
 Soort inkomsten 2  
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 Soort inkomsten 3  
 Soort inkomsten 4  
 Soort inkomsten 5  
 
30 Betaalbaar gesteld bedrag  
 
31 Reden beëindiging uitkering aanvrager  
 Reden beëindiging uitkering partner  
 
32 Kostensoort  

Code 57 (reeds van toepassing vanaf 1-1-2006) aan waardenbereik toegevoegd 

57. Toeslag aan zak- en kleedgeldgerechtigden (premie Zorgverzekeringswet) 
Maandelijkse verhoging van de uitkering voor zak- en kleedgeldgerechtigden, zoals genoemd in artikel 23, 
tweede lid, waarmee de premie zorgverzekering kan worden betaald. Indien deze toeslag in de vorm van 
bijzondere bijstand wordt verstrekt gaat het in 2007 voor alleenstaanden om een bedrag van  € 52,- per maand en 
voor gehuwden om een bedrag van € 75,- per maand.  
 
33 Toepassing categoriale verlening  
 
34 BerichtgeverCode  

Nieuw kenmerk in de uitvraag 

Aanvrager Partner Huishouden 

34 BERICHTGEVERCODE [1234] 
Code van de berichtgever voor de gemeente 

De berichtgever is de specifieke instantie die uitvoering geeft aan én de administratie voert voor één of meer 
wetten of regelingen waar de gemeente (eind)verantwoordelijk voor is. Vaak is de berichtgever de gemeente 
zelf. Indien de gemeente de uitvoering van één of meer wetten of regelingen aan een andere gemeente of 
instantie heeft uitbesteed (heeft gemandateerd) is laatstbedoelde gemeente of instantie (eveneens) berichtgever. 
Indien de gemeente berichtgever is, is de berichtgevercode gelijk aan de gemeentecode. 
Indien een instantie, anders dan een gemeente, berichtgever is, wordt de berichtgevercode gevuld met de 4-
cijferige code die het CBS voor dit doel heeft verstrekt aan die instantie. 
Iedere berichtgever heeft zijn eigen unieke berichtgevercode. 

Er wordt in de Richtlijnen een voorbeeld opgenomen.    
 
35 Datum invoering administratie   

Nieuw kenmerk in de uitvraag 

Huishouden 

35 DATUM INVOERING ADMINISTRATIE [eejjmmdd] 

De datum invoering administratie is de datum waarop (de voor de statistiek) relevante gegevens van de 
bijstandsontvanger in de uitkeringenadministratie zijn opgenomen. 
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Een berichtgever stelt het BUS bestand over een bepaalde peilmaand direct na afloop van deze peilmaand samen, 
naar de stand van de administratie op dat moment.  
Bij verlate aanlevering van het BUS bestand of bij herlevering bevat het BUS bestand extra informatie die het 
gevolg is van na de peilmaand verwerkte informatie. Een deel van deze informatie heeft betrekking op 
administratief vertraagde instroom met betrekking tot die peilmaand.         
De datum invoering administratie is nodig om bij met name herlevering van BUS bestanden, de records te 
kenmerken die administratief verwerkt zijn na afloop van de betreffende peilmaand. Doel is het verkrijgen van 
een overzicht van de stand direct na afloop van de betreffende peilmaand. 

De gevolgen van, na de peilmaand verwerkte, administratief vertraagde uitstroom wordt op andere wijze 
opgelost.   

Er wordt in de BUS Richtlijnen een voorbeeld opgenomen.    
 

Recordindeling BUS met ingang van de uitvraag over 2008 
 

Kenmerk positie(s)  breedte 
1 Statistiekjaar 1 - 4  4 

2 Statistiekmaand 5 - 6  2 

3 Statistiekcode 7 - 8  2 

4 Softwarepakket- Naam 9 - 11  3 

5 Softwarepakket- Release/versienummer 12 - 18  7 

6 Gemeentecode 19 - 22  4 

7 Registratienummer  23 - 32  10 

8 Burgerservicenummer aanvrager 33 - 41  9 

Burgerservicenummer partner 42 - 50  9 

9 Postcode aanvrager 51 - 56  6 

Postcode partner 57 - 62  6 

10 Huisnummer aanvrager 63 - 67  5 

Huisnummer partner 68 - 72  5 

11 Huisletter aanvrager 73    1 

Huisletter partner 74    1 

12 Huisnummertoevoeging aanvrager 75 - 78  4 

Huisnummertoevoeging partner 79 - 82  4 

13 Aanduiding bij huisnummer aanvrager 83 - 84  2 

Aanduiding bij huisnummer partner 85 - 86  2 

14 Geboortedatum aanvrager 87 - 94  8 

Geboortedatum partner 95 - 102  8 

15 Geslacht aanvrager 103    1 

Geslacht partner 104    1 

16 Huisvesting aanvrager 105    1 

Huisvesting partner 106    1 

17 Begindatum uitkering 107 - 114  8 

18 Einddatum uitkering 115 - 122  8 

19 Oorzaak uitkering aanvrager 123 - 124  2 
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 Oorzaak uitkering partner 125 - 126  2 

20 Ontheffing arbeidsverplichting van toepassing aanvrager 127    1 

Ontheffing arbeidsverplichting van toepassing partner 128    1 

21 Nadere classificatie BBZ aanvrager 129    1 

Nadere classificatie BBZ partner 130    1 

22 Leefvorm landelijk norm/grondslag 131    1 

23 Bedrag landelijke norm/grondslag 132 - 135  4 

24 Bedrag afwijking landelijke norm door gemeentelijk beleid 136 - 140  5 

25 Bedrag bijstandsnorm 141 - 144  4 

26 Bedrag vermindering n.a.v. afstemming  145 - 148  4 

27 Reden vermindering n.a.v. afstemming 149    1 

28 Bedrag inkomsten 150 - 154  5 

29 Soort inkomsten 1 155 - 156  2 

Soort inkomsten 2 157 - 158  2 

Soort inkomsten 3 159 - 160  2 

Soort inkomsten 4 161 - 162  2 

Soort inkomsten 5 163 - 164  2 

30 Betaalbaar gesteld bedrag 165 - 170  6 

31 Reden beëindiging uitkering aanvrager 171 - 172  2 

Reden beëindiging uitkering partner 173 - 174  2 

32 Kostensoort 175 - 176  2 

33 Toepassing categoriale verlening 177    1 

34 BerichtgeverCode 178 - 181  4 

35 Datum invoering administratie  182 - 189  8 
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