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Een nieuwe mogelijkheid voor berichtgevers om bestanden aan het 
CBS te leveren. Proef met 50 berichtgevers.  
 
Het CBS biedt de berichtgevers voor de bijstandsstatistieken op korte termijn 
een nieuwe mogelijkheid om bestanden aan het CBS te leveren. Het betreft 
hierbij een zogenaamd ‘downloadportaal HTTPS’, een functionaliteit die globaal 
mag worden vergeleken met de wijze waarop een klant via een beveiligde 
verbinding communiceert met zijn bank i.v.m. het doen van betalingen e.d. 
 
De bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) en de bijstandsdebiteurenstatistiek (BDS) hebben samen 
ongeveer 350, veelal dezelfde, berichtgevers. Hieronder vallen gemeenten, die fungeren als 
berichtgever voor zichzelf of voor zichzelf en één of meer andere gemeenten, 23 gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden zoals de Intergemeentelijke Sociale Diensten (ISD's) en de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB). Per maand zijn deze berichtgevers voor BUS en BDS goed voor de 
verzending van 2000 bestanden (leveringen en herleveringen).  



Bestanden voor de bijstandsstatistieken worden via e-mail aan het CBS gezonden. Het CBS biedt 
berichtgevers de mogelijkheid om leveringen en herleveringen voor de statistiek daarbij te versturen 
via de beveiligde verbinding van GemNet. Het adres is sz@cbs.gemnet.nl. Een bestand wordt daarbij 
als ‘attachment’ in een e-mail meegezonden. Het is uiteraard mogelijk om in één mail de bestanden 
voor meer dan één statistiek te leveren. Wel dienen de bestanden dan aan bepaalde voorwaarden te 
voldoen, zoals unieke naamgeving per bestand.  
 
Downloadportaal HTTPS 
Het CBS biedt de berichtgevers op korte termijn een nieuwe mogelijkheid om bestanden aan het CBS 
te leveren. Het betreft hierbij een zogenaamd ‘downloadportaal HTTPS’, een functionaliteit die 
globaal mag worden vergeleken met de wijze waarop een klant via het internet via een beveiligde 
verbinding communiceert met zijn bank i.v.m. het doen van betalingen e.d. 
 
Het downloadportaal kort toegelicht 
Het CBS faciliteert de technische mogelijkheden op het internet. Het enige wat de berichtgever nodig 
heeft om van de functionaliteit gebruik te kunnen maken zijn een inlognaam en een door het CBS 
verstrekt uniek wachtwoord. Uiteraard is wel vereist dat de contactpersoon bij de gemeente de 
mogelijkheid heeft om een bestand vanaf het gemeentelijk domein in het downloadportaal te kunnen 
plaatsen. Na het plaatsen van het bestand in het downloadportaal is het bestand direct beschikbaar voor 
het CBS.  
Het is voor de contactpersoon mogelijk om bij een bestand ook tekst te plaatsen. Na plaatsing op het 
portaal blijft het bestand gedurende een bepaalde periode beschikbaar.  
Het is voor het CBS ook mogelijk om in het portaal een bericht voor de berichtgever te plaatsen. Als 
door het CBS een bestand voor de berichtgever wordt klaargezet, krijgt de contactpersoon bij deze 
berichtgever hiervan direct automatisch een e-mail. 
 
Eerste fase: start met 50 berichtgevers 

De mogelijkheid om bestanden te leveren via het downloadportaal HTTPS wordt op korte termijn aan 
alle berichtgevers beschikbaar gesteld. In een eerste fase wordt gestart met een 50-tal berichtgevers. 
Deze berichtgevers krijgen binnenkort een bericht met tekst en uitleg over de nieuwe mogelijkheid om 
bestanden veilig aan het CBS te leveren, en om bestanden op te halen via een Download- en een 
Uploadportal. Daarbij ontvangt iedere berichtgever tevens een aankondigingbrief met inloggegevens. 
De berichtgevers worden verzocht vanaf dat moment de bestanden op de nieuwe wijze aan het CBS te 
leveren. Na een aanloopperiode van maximaal 2 maanden wordt de mogelijkheid vervolgens 
beschikbaar besteld aan de overige berichtgevers.  

De berichtgevers aan wie in de eerste fase de nieuwe functionaliteit beschikbaar wordt gesteld, zijn: 
Amsterdam, Arnhem, Bergen op Zoom, Boarnsterhim, Boskoop, Breda, Capelle aan den IJssel, Delft, 
Deurne, Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân, Dirksland, Edam-Volendam, Eindhoven, Enkhuizen, 
Enschede, Etten-Leur, Geertruidenberg, Goedereede, Gouda, Groningen, Haaksbergen, Haarlem, 
Haarlemmermeer, Helmond, Hof van Twente, ISD Noordenkwartier, ISD Noordoost, ISD Voorne-
Putten-Rozenburg, het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen (ISWI), 
Leidschendam-Voorburg, Maasgouw, Nijmegen, Overbetuwe, Pijnacker-Nootdorp, Rheden, 
Rotterdam, Scherpenzeel, ’s-Gravenhage, ’s-Hertogenbosch, Sociale Verzekeringsbank Amstelveen 
(SVB), Spijkenisse, Texel, Tiel, Tilburg, Uithoorn, Utrecht, Vianen, Westvoorne, Winsum, Zaanstad 
en Zuidhorn. 
 
Naast deze nieuwe optie blijft de mogelijkheid om via de beveiligde verbinding van GemNet te 
leveren ook bestaan. 
Het is de bedoeling dat deze mogelijkheid van verzenden uiteindelijk wordt aangeboden aan alle 
berichtgevers voor de bijstandsstatistieken, dus naast de bijstandsuitkeringenstatistiek en 
bijstandsdebiteurenstatistiek ook de statistiek re-integratie door gemeenten en de 
bijstandsfraudestatistiek. 

mailto:sz@cbs.gemnet.nl


Voor opmerkingen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Ron 
Pieper: 070 – 337 5409 of Jaap Hakkaart: 070 – 337 5322  
 

Inventarisatie van contactpersonen voor de 
bijstandsuitkeringenstatistiek. 
 
Het maandbestand van een gemeente bestaat bijna altijd uit de leveringen van 
verschillende berichtgevers, die samen verantwoordelijk zijn voor de 
maandelijkse volledige levering van statistische gegevens voor die gemeente. 
De levering per berichtgever heeft daarbij vaak betrekking op meer dan één 
soort uitkering. De statistische informatie die het CBS vervolgens samenstelt 
en waarover wordt gepubliceerd kent bovendien vele gebruikersdoelen. 
 
Dit betekent dat het CBS in de administratie van de bijstandsuitkeringenstatistiek per gemeente in 
ieder geval informatie heeft vastgelegd over de berichtgevers voor de gemeente en de contactpersonen 
bij deze berichtgevers die de maandelijkse aanlevering van bestanden verzorgen. Omdat de levering 
van een berichtgever meestal gegevens bevat over meerdere soorten uitkeringen, en bij vragen over 
deze uitkeringen andere contactpersonen betrokken kunnen zijn dan de persoon die de maandelijkse 
levering verzorgt, is ook van deze personen de nodige informatie vastgelegd. Per gemeente kunnen 
daarnaast ook voor beleidsmatige doelen contactpersonen van toepassing zijn. Een voorbeeld daarvan 
zijn contactpersonen bij de gemeente die een (hoofd)rol vervullen bij de vaststelling van de aantallen 
voor de Financiële-verhoudingswet. Een specifieke contactpersoon kan bijvoorbeeld ook van 
toepassing zijn i.v.m. de implementatie van het downloadportaal HTTPS, het vorig onderwerp in deze 
nieuwsbrief. 
Voor een vlotte en juiste afhandeling van vragen over (de kwaliteit en volledigheid van) de levering en 
voor vragen over andere onderwerpen, maar ook om, afhankelijk van het onderwerp, informatie bij de 
gewenste persoon bij de berichtgever of gemeente te krijgen, is het van groot belang dat informatie 
over de juiste contactpersonen bij het CBS bekend is of wordt.  
 
Dringend verzoek om aanvullende informatie over contactpersonen 

De meest ideale situatie voor het CBS is dat per berichtgever één centrale contactpersoon bekend is 
voor de statistiek, aan wie alle vragen en opmerkingen kunnen worden voorgelegd, en aan wie 
informatie kan worden toegezonden, ongeacht het onderwerp waarop deze informatie betrekking heeft. 
Deze situatie heeft echter alleen zin als geborgd is dat betrokkene vragen en informatie uitzet bij 
collega’s indien niet (alleen) hij/zij een reactie kan geven of belang heeft bij de informatie. Ook dient 
de betrokkene bij vragen een reactie aan het CBS af te handelen of de afhandeling centraal te 
coördineren.  
Indien de ideale situatie zoals hierboven vermeld niet tot de mogelijkheden behoort, verzoekt het CBS 
u, als geregistreerde contactpersoon voor de BUS, dringend om het CBS te voorzien van een lijst met 
contactpersonen die kunnen worden benaderd voor andere doelen. U kunt daarbij denken aan 
contactpersonen bij vragen over de WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, BBZ, WWIK, bijstand aan adreslozen 
of bijstand aan personen in een inrichting, maar ook aan de eerder genoemde Financiële-
verhoudingswet, het in gebruik zijnde softwarepakket of bijvoorbeeld contactpersonen i.v.m. 
beleidsmatige onderwerpen. Van deze personen ontvangt het CBS graag de volledige naam, de naam 
van de afdeling en het e-mail adres, evenals het onderwerp waarvoor deze persoon kan worden 
benaderd.  



Zonder aanvullende reactie van uw zijde gaat het CBS ervan uit, dat u de centrale 
contactpersoon bent én dat u de contacten met het CBS, ongeacht het onderwerp, afhandelt, 
danwel de afhandeling daarvan coördineert.  
 

Voor aanvullende informatie over het onderwerp ‘contactpersonen’ kunt u contact 
opnemen met Hans van Boekel: 070 – 337 5420  
 

Website CBS: pagina’s Sociale Zekerheid voor deelnemers aan de 
statistieken  
 
De website van het CBS is voor eenieder toegankelijk. 
Een bepaald gedeelte is specifiek bedoeld voor deelnemers aan de diverse 
statistieken. Zo is ook een aantal pagina’s specifiek bedoeld voor de 
berichtgevers van de bijstandsuitkeringenstatistiek, de 
bijstandsdebiteurenstatistiek, de statistiek re-integratie door gemeenten en de 
bijstandsfraudestatistiek.  
 
De bedoelde pagina’s, bereikbaar via http://www.cbs.nl/SZ of  
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/deelnemers-enquetes/decentrale-overheid/sociale-
zekerheid/bus/default.htm zijn onlangs ingrijpend aangepast. De opmaak is daarbij geheel in lijn 
gebracht met de stijl van het CBS. Belangrijker is dat de informatie over de verschillende statistieken 
is aangevuld met relevante informatie over recente jaren en deze informatie overzichtelijk is 
opgenomen. Bovendien is aan het geheel een apart blad met veelgestelde vragen toegevoegd, evenals 
de mogelijkheid voor bezoekers om via de mail vragen te stellen aan het CBS.  
De web-pagina’s zullen regelmatig worden voorzien van nieuwe informatie. 
 
Graag brengen wij het bestaan van deze pagina’s op de site van het CBS weer onder uw aandacht.  
Niet alleen treft u hier achtergrondinformatie bij de verschillende statistieken, de site biedt ook de 
mogelijkheid te fungeren als communicatiemiddel tussen CBS en berichtgevers. 
 
Ten slotte maken wij u er nogmaals op attent dat op de site van het CBS een schat aan statistische 
informatie kan worden gevonden, ook over uw eigen gemeente, bijvoorbeeld onder de link 
http://statline.cbs.nl/statweb/?LA=nl. Via <Thema>, <Arbeid en sociale zekerheid>, <Sociale 
zekerheid>, <Bijstand en overige inkomensvoorzieningen>, <Algemene bijstand: regionaal> kunt u 
vervolgens één of meer gemeente(n) selecteren.  
 

Indien u hierover vragen heeft of indien u suggesties heeft voor verbetering, kunt u 
contact opnemen met Ron Pieper:  070 – 337 5409 
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