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Algemeen 
 

In deze nieuwsbrief vindt u de ontwikkelingen 
en aanpassingen voor 2016. 
 
Mocht u over de inhoud van deze nieuwsbrief 
of in het kader van de levering van bestanden 
vragen hebben of tegen problemen aanlopen, 
verzoekt CBS u dringend om contact op te 
nemen. Dan kunnen wij een en ander toelich-
ten of gezamenlijk naar een werkbare oplos-
sing zoeken. 
 
De Wet Taaleis Participatiewet 2016 
 
Op 1 januari 2016 wordt de Wet Taaleis Parti-
cipatiewet van kracht. In deze wet is bepaald 
dat bijstandsgerechtigden die de Nederlandse 
taal niet of onvoldoende beheersen zich moe-
ten inspannen om de taal op een basisniveau 
onder de knie te krijgen. Gemeenten krijgen 
de verplichting om van bijstandsgerechtigden 
te verlangen dat zij actief werken aan hun 
taalvaardigheid. Als iemand aantoonbaar en 
verwijtbaar niets of te weinig doet om het ge-
wenste taalniveau te bereiken, kan dit leiden 
tot een verlaging van de uitkering. 
 
De Wet Taaleis Participatiewet gaat op 1 ja-
nuari 2016 in voor de nieuwe aanvragers van 
een bijstandsuitkering en vanaf 1 juli 2016 
voor het zittend bestand van bijstandsgerech-
tigden.  
 
  

Nieuwsbrief Bijstandsuitkeringenstatistiek 

December 2015 
 

Doel van de nieuwsbrief 
Deze nieuwsbrief dient ter informatie voor ge-
meenten en berichtgevers voor gemeenten bij 
het interpreteren en tijdig invullen van gege-
vens voor de Bijstandsuitkeringenstatistiek 
(BUS)  
 

Meer informatie 
Bel of e-mail voor meer informatie over de in-
houd van deze nieuwsbrief met het CBS: 
 
Jaap Hakkaart 
Tel: (070) 337 5322 
 
Ron Pieper 
Tel: (070) 337 5409 
 
E-Mail: SZ_Bijstand@cbs.nl 
 
 

Nadere informatie over de bijstandsstatistieken 
vindt u op de website van het CBS, onder 
www.cbs.nl/sz.  
 
Behalve informatie per statistiek, waaronder 
richtlijnen en nieuwsbrieven, heeft u hier ook 
de mogelijkheid de rubriek ‘Veelgestelde vra-
gen’ te raadplegen. Mocht u de gewenste in-
formatie hier niet aantreffen dan kunt u gebruik 
maken van het ‘Contactformulier SZ’. 
 

Statline CBS  
 
Er zijn op dit moment cijfers gepubliceerd over 
de eerste 9 maanden van 2015. U vindt de ge-
gevens over bijstandsuitkeringen CBS Statline. 
 

mailto:SZ_Bijstand@cbs.nl
http://www.cbs.nl/sz
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82016NED&D1=a&D2=a&D3=96-104&VW=T
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Vastleggen taaleis als reden vermindering  
 
Als de gemeente de uitkering van een klant 
verlaagt omdat de klant niet voldoet aan de 
verplichting om het gewenste taalniveau te be-
reiken, wordt dit vanaf verslagmaand januari 
2016 in het kenmerk ‘Reden vermindering 
n.a.v. afstemming’ aangegeven met de nieuwe 
code 09. 
 
Aan het recht op een uitkering op grond van 
de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ is 
een aantal verplichtingen verbonden. Als een 
bijstandsgerechtigde naar het oordeel van de 
gemeente verplichtingen niet of onvoldoende 
nakomt, kan een vermindering van de uitke-
ring worden opgelegd. Dit wordt in de BUS op 
persoonsniveau opgegeven in het kenmerk 
‘Reden vermindering n.a.v. afstemming’. 
 
De verplichting uit de Wet Taaleis wordt met 
ingang van verslagmaand januari 2016 met 
code 09 toegevoegd aan het waardebereik 
van het kenmerk ‘Reden vermindering n.a.v. 
afstemming’. Het apart kunnen onderscheiden 
van deze reden van vermindering is van be-
leidsmatig en maatschappelijk belang. 
 
Op blad 3 en 4 van deze nieuwsbrief staat de 
nieuwe toelichting bij kenmerk ‘Reden vermin-
dering n.a.v. afstemming’. De oude tekst komt 
daarmee te vervallen. U kunt de aangepaste 
toelichting als inlegvel aan de richtlijnen voor 
de BUS toevoegen. 
 
De bij de BUS betrokken softwareleveranciers 
zijn nader geïnformeerd over de aanpassing.  
 
Tot slot 
 
Wij willen alle medewerkers bij gemeenten en 
berichtgevers die in het afgelopen jaar betrok-
ken zijn geweest bij de BUS leveringen harte-
lijk bedanken voor hun inzet. 
 
Namens ons allen wensen wij u prettige feest-
dagen en een goed 2016! 
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28  REDEN VERMINDERING N.A.V. AFSTEMMING 
 

op het vlak van plicht tot arbeidsinschakeling 01 
agressie 03 
niet nakomen tegenprestatie 05 
niet nakomen verplichtingen plan van aanpak 06 
niet (voldoende) zoeken naar werk in zoekperiode van 4 weken 07 
niet (voldoende) zoeken naar scholing in zoekperiode van 4 weken  08 
niet (voldoende) nakomen van afspraken i.h.k.v. de Wet Taaleis 09 
oorzaak bij partner 98 
 

Dit kenmerk vermeldt op persoonsniveau de reden van de vermindering n.a.v. afstemming. Als er voor de persoon 
meerdere redenen van toepassing zijn, dan wordt alleen de reden vermeld die betrekking heeft op het bedrag van de 
vermindering zoals vermeld bij kenmerk 13. 
Als er slechts in een deel van de maand een vermindering van toepassing was, bijvoorbeeld de 1

e
 t/m 15

e
 dag van de 

maand, dan heeft de reden vermindering op die periode betrekking. 
 
Informatie over de reden van vermindering n.a.v. afstemming wordt geleverd als sprake is van algemene bijstand of 
IOAW, maar alleen als op enig moment in de verslagmaand sprake was van een vermindering n.a.v. afstemming. Was 
er geen vermindering, of heeft de informatie betrekking op IOAZ, bijzondere bijstand of BBZ dan worden over de reden 
van vermindering geen gegevens opgenomen in het XML-bestand. 

    Wel () of geen gegevens over een de Reden vermindering, per soort uitkering 

Soort uitkering  algemeen  IOAW  IOAZ  aanvullend  BBZ 

Statistiekcode   01  02  03  11/12  14 

                

Reden vermindering  
optioneel    

 

 optioneel    
 

 geen ge-
gevens 

 geen ge-
gevens 

 geen ge-
gevens 

 
01  Reden op het vlak van plicht tot arbeidsinschakeling  
Het gaat o.a. om het niet nakomen van de verplichtingen zoals genoemd in art. 18, lid 4 van de Participatiewet, respec-
tievelijk art. 37 van de IOAW en IOAZ.: 

 niet voldoen aan de plicht tot inschrijving bij het UWV WERKbedrijf en bij een uitzendbureau 

 niet of onvoldoende meewerken aan een onderzoek naar mogelijkheden tot arbeidsinschakeling 

 niet of onvoldoende meewerken aan het verkrijgen en behouden van kennis 

 niet of onvoldoende voldoen aan de re-integratieplicht  

 niet of onvoldoende voldoen aan de plicht tot het verkrijgen van werk in de gemeente van inwoning, danwel een 
andere gemeente 

 niet of onvoldoende bereid zijn te reizen of niet bereid zijn te verhuizen i.v.m. werk 

 niet of onvoldoende voldoen aan de plicht tot het aanvaarden en behouden van werk 

 het belemmeren van het verkrijgen, aanvaarden of behoud van werk door kleding, gebrek aan persoonlijke ver-
zorging of gedrag 

Vermindering van de uitkering als gevolg van het het niet nakomen van afspraken in het kader van de Wet Taaleis Par-
ticipatiewet 2016 wordt opgegeven met code 09. 

 
03  Agressie 
Deze code is van toepassing wanneer sprake is van “het zich jegens het college zeer ernstig misdragen”, dus wanneer 
een cliënt fysiek of verbaal geweld gebruikt heeft. 
 
05 Niet nakomen tegenprestatie 
Niet of onvoldoende meewerken aan het leveren van onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden. 
 
06 Niet nakomen verplichtingen plan van aanpak 
Niet of onvoldoende voldoen aan de regelgeving zoals genoemd in art. 44a, eerste lid, sub b Participatiewet. Deze code 
is van toepassing als betrokkene de verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling zoals benoemd in het plan van aan-
pak niet, of in onvoldoende mate, nakomt.  
 
07 Niet (voldoende) zoeken naar werk in zoekperiode van 4 weken 
Niet of onvoldoende voldoen aan de regelgeving zoals genoemd in art. 9, 1

e
 lid onder a en art. 41 Participatiewet, waar 

het zoeken naar werk betreft. 
 
08 Niet (voldoende) zoeken naar scholing in zoekperiode van 4 weken 
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Niet of onvoldoende voldoen aan de regelgeving zoals genoemd in art. 41 Participatiewet, waar het zoeken naar scho-
ling betreft. 
 
09 Deze code is van toepassing als de vermindering van de uitkering het gevolg is van het niet of onvoldoende na-
komen van afspraken in het kader van de Wet Taaleis Participatiewet 2016. 
 
98 Oorzaak bij partner 
Er is sprake van een (echt)paar. De oorzaak van de vermindering n.a.v. afstemming ligt bij de partner. 

 


