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Voorwoord
In deze dienstencatalogus zijn de informatiediensten en informatieproducten van Stichting
Inlichtingenbureau (‘het Inlichtingenbureau’) voor gemeenten en andere organisaties
opgenomen.
Het Inlichtingenbureau gaat hierbij uit van de volgende definities voor de begrippen
‘Informatiedienst’ en ‘Informatieproduct’:
• Informatiedienst: te leveren prestatie m.b.t. verzamelen, opslaan, ontsluiten en/of
bewerken van (digitale) gegevens;
• Informatieproduct: het resultaat van een informatiedienst, te weten een set gegevens die
in bruikbare vorm wordt gepresenteerd ten behoeve van het daarom vragende
werkproces
De Informatiediensten en Informatieproducten zijn in de Dienstencatalogus onderverdeeld in de
beleidsterreinen ‘Werk en Inkomen’, ‘Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg’, ‘Onderwijs’
en ‘Lokale belastingen’. Hierbij wordt een beleidsterrein aangeven met een hoofdletter, een
informatiediensten met een cijfer, een module met een kleine letter en een informatieproduct
met een □.
Doel van de Dienstencatalogus is het bieden van een uniform en compleet overzicht van de
Informatiediensten en Informatieproducten van het Inlichtingenbureau.
Voor nadere details over de verwerking van persoonsgegevens door het Inlichtingenbureau in het
kader van de in de Dienstencatalogus opgenomen informatiediensten en informatieproducten
wordt verwezen naar de voor het betreffende beleidsterrein gepubliceerde gegevensregisters.
Hierin zijn per Informatiedienst en Informatieproduct de details over de wettelijke grondslagen,
verwerkingsdoeleinde(n), bronnen en categorieën van persoonsgegevens, categorieën van
betrokkenen, categorieën van ontvangers en bewaartermijn opgenomen.
Binnen het Inlichtingenbureau is het beheer van de Dienstencatalogus procesmatig bij de
bedrijfsjurist belegd en inhoudelijk bij de productmanagers. Periodiek wordt de inhoud van de
dienstencatalogus geactualiseerd.
De actuele versie van de dienstencatalogus, gegevensregisters en overige hiermee verband
houdende documenten worden gepubliceerd op onze website (www.inlichtingenbureau.nl).
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A.

Dienstverlening Werk en Inkomen (Participatiewet)

1. Rechtmatigheidscontrole
In het kader van rechtmatigheidscontrole op bijstandsuitkeringen ondersteunt het
Inlichtingenbureau gemeenten door bestandsvergelijkingen met een aantal zogenoemde bronnen
uit te voeren. De resultaten van deze bestandsvergelijkingen worden omgezet in rapportages en
signalen die gemeenten kunnen gebruiken bij hun taken in het kader van de
rechtmatigheidscontrole op bijstandsuitkeringen.
De dienstverlening van het Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenten bij de controle op
rechtmatigheid tijdens de uitkeringsperiode. Dit gebeurt door op regelmatige basis bestanden van
de sociale diensten van gemeenten elektronisch te vergelijken met die van andere bronnen (zoals
UWV, Belastingdienst en DUO). Gemeenten krijgen zodoende inzicht in voor de bijstandsuitkering
relevante veranderingen in de situatie van betrokken personen.
Wanneer er overlap ontstaat tussen een periode waarin een persoon bijstand ontvangt en een
situatie die mogelijk van invloed is op het recht of de hoogte van de bijstand, dan is er sprake van
‘samenloop’. Als het Inlichtingenbureau samenloop constateert tussen een uitkeringsperiode en
bijvoorbeeld een dienstverband, dan volgt hiervan een signaal aan gemeenten. Zodoende hoeven
gemeenten niet periodiek hun hele bijstandspopulatie te onderzoeken. Dit scheelt een hoop werk
en zorgt voor een betere controle op rechtmatigheid.
De signalen van het Inlichtingenbureau bevatten overigens mogelijk informatie die al aan de
gemeente is gemeld door de uitkeringsontvanger. Gemeenten ontvangen deze signalen op basis
van periodieke aanlevering van actuele gegevens van hun uitkeringsbestand aan het
Inlichtingenbureau. Bij het signaleren wordt, net als bij het rapporteren, methodologisch dezelfde
indeling aangehouden als de Participatiewet en de aanvraagformulieren hanteren. Dit betreft
algemene persoonsgegevens, uitsluitingsgronden, woonsituatie, leefsituatie, inkomen, vermogen,
re-integratie en (overige) inlichtingenplicht.
Met betrekking tot uitsluitingsgronden wordt gecontroleerd op detentie in Nederland en/of in het
buitenland, op het zich onttrekken aan opgelegde detentie, op samenloop van uitkeringen in
verschillende gemeenten en recht op studiefinanciering als voorliggende voorziening.
Met betrekking tot de woon- en leefsituatie wordt gecontroleerd op (relevante wijzingen in) de
Basisregistratie persoonsgegevens (BRP). Met betrekking tot inkomen wordt gekeken naar
dienstverbanden, sociale voorzieningen uitkeringen en (overig) inkomen uit box 1 alsmede
heffingskortingen. Met betrekking tot vermogen wordt gekeken naar banksaldi en rente en box 3
gegevens. Ook de signalering van voertuigbezit vindt deels plaats vanuit vermogensperspectief.
Vanuit re-integratie-perspectief wordt gesignaleerd of iemand ingeschreven is bij een hogeschool
of universiteit en daardoor ofwel mogelijk recht heeft op studiefinanciering als voorliggende
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voorziening ofwel (mogelijk) niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. De signalering van
bankrekeningen vindt, evenals een deel van de signaleringen voertuigbezit, plaats in het kader
van (controle op naleving van de) algemene informatieplicht van bijstandsgerechtigden.
Informatieproducten in het kader van rechtmatigheidscontrole zijn:
□

Signaal detentie (inclusief detentie buitenland)

□

Signaal voortvluchtig veroordeelden

□

Signaal uitkering andere gemeente

□

Signaal studiefinanciering

□

Signaal kostendelers

□

Signaal Inkomen (UWV)

□

Signaal inkomsten Box 1

□

Signaal heffingskortingen

□

Signaal vermogen saldo/rente

□

Signaal vermogen Box 3

□

Signaal voertuigbezit

□

Signaal inschrijving Hogeschool/Universiteit

□

Signaal bankrekeningnummers

2. Tegengaan niet-gebruik voorzieningen
Met deze Informatiedienst ondersteunt het Inlichtingenbureau gemeenten bij het realiseren van
doelstellingen rond het tegengaan van het niet-gebruik van inkomensvoorzieningen. Het
Inlichtingenbureau brengt doelgroepen in kaart die potentieel in aanmerking komen voor
inkomensondersteuning en andere gemeentelijke voorzieningen, maar daar nog geen (of
onvolledig) gebruik van maken. De geleverde persoonsinformatie stelt gemeenten in staat proactief dienstverlening te bieden aan burgers door hen gericht te wijzen op de
ondersteuningsmogelijkheden die het sociale zekerheidsstelsel te bieden heeft.
a) Doelgroepselectie Bijzondere bijstand AIO
De SVB voert een aanvullende inkomensvoorziening (AIO) uit voor personen die een onvolledige
AOW uitkering ontvangen.
Iemand met een onvolledige AOW-uitkering, zonder andere aanvullende inkomsten (bijvoorbeeld
uit een aanvullend pensioen) of vermogen, kan een aanvullende inkomensvoorziening voor
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ouderen (uit de Participatiewet) aanvragen bij de SVB. De bijzondere bijstand (onderdeel van de
bijstand) wordt (ook) voor deze doelgroep uitgevoerd door de gemeentelijke sociale dienst.
Om een gemeente inzicht te verschaffen in deze mogelijke doelgroep voor bijzondere bijstand
levert het Inlichtingenbureau periodiek een overzicht van personen die gebruik maken van de
aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen. Deze informatie kan de gemeente gebruiken om
de betreffende burgers proactief te benaderen en hen te attenderen op het mogelijke recht op
bijzondere bijstand.
Gemeenten kunnen aangeven of zij deze rapportages maandelijks willen ontvangen.
□

Rapportage AOW-ers met AIO

3. Re-integratie
De centrale doelstelling met betrekking tot re-integratie is het voorkomen en bestrijden van
sociale uitsluiting van kwetsbare groepen binnen de samenleving. Ten behoeve van re-integratie
biedt het Inlichtingenbureau de volgende modules met bijbehorende Informatiediensten:
a) Jongeren in beeld
Het Informatieproduct Rapportage Jongeren in Beeld ondersteunt gemeenten bij het in beeld
brengen van Jongeren in de leeftijdscategorie 23-27 jaar die geen startkwalificatie hebben, niet
staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling en geen werk of uitkering genieten. Dit zou voor
gemeenten aanleiding kunnen vormen de jongere in kwestie te benaderen voor een
leerwerktraject.
□

Rapportage Jongeren in beeld

b) Signalering inzake LKS
Het onderdeel signalering inzake LKS (loonkostensubsidie) zorgt ervoor dat UWV de betreffende
gemeente kan informeren omtrent de start- en einddatum van een uitkering op basis van de
Ziektewet aan personen die met gemeentelijke loonkostensubsidie aan het werk zijn. Dit in
verband met het feit dat zolang een uitkering op basis van de Ziektewet loopt de werkgever geen
recht heeft op loonkostensubsidie. Ook routeert het Inlichtingenbureau het signaal LKS
overdracht re-integratie wanneer de re-integratietaak vanuit UWV wordt overgedragen aan een
gemeente. Het Inlichtingenbureau biedt gemeenten in dit verband onderstaand
Informatieproducten aan:
□

Signaal LKS ziek - beter

□

Signaal LKS overdracht re-integratie
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c) Vulling doelgroepregister praktijkroute
UWV houdt het zogenaamde ‘doelgroepregister’ bij. In dit register worden onder meer personen
opgenomen die niet het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen. Op basis van de
zogenoemde praktijkroute behoren ook personen in dit register te worden opgenomen van wie
de gemeente op basis van een gevalideerde loonwaardemeting op de werkplek vaststelt dat ze
niet het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen. Het Informatieproduct Rapportage
praktijkroute t.b.v. doelgroepregister draagt hier zorg voor. De benodigde gegevens zijn afkomstig
uit het gemeentelijk re-integratiebericht, onderdeel van DKD.
□

Rapportage praktijkroute t.b.v. doelgroepregister

d) Uitstroommonitor
Jaarlijks besteden gemeenten veel geld en energie aan de re-integratie van personen met een
uitkering naar werk. Het is dan niet alleen van belang om te zien hoeveel mensen uitstromen,
maar ook of dit voor langere tijd is. De Uitstroommonitor helpt gemeenten hierbij om inzicht te
krijgen in deze informatie. Om het re-integratiebeleid gerichter te sturen en daarmee effectiever
te gaan werken beantwoordt de Uitstroommonitor een aantal vragen die voor gemeenten
belangrijk zijn, zoals:
• Hoeveel mensen zijn duurzaam uitgestroomd uit de bijstand?
• Hoeveel bijstandsklanten zijn duurzaam uitgestroomd naar arbeid?
• Hoeveel personen zijn door re-integratieondersteuning duurzaam uitgestroomd?
• Welke vorm van re-integratieondersteuning blijkt het meest effectief?
• Stromen personen zonder re-integratieondersteuning minder snel uit naar een duurzame
baan?
• Komen personen die niet duurzaam zijn uitgestroomd naar werk terug in de bijstand?
Het Inlichtingenbureau geeft antwoord op deze vragen aan de hand van twee rapportages.
Om deze rapportages te kunnen leveren heeft het Inlichtingenbureau gegevens nodig van
gemeenten. De gegevens die moeten worden gestuurd hebben betrekking bijstandsklanten die 3
tot 18 maanden daarvoor zijn uitgestroomd. De gemeente ontvangt ieder kwartaal een overzicht
met gegevens over de uitstroom en of deze duurzaam was. Gemeenten leveren vier keer per jaar
een bestand aan het Inlichtingenbureau. De Uitstroommonitor heeft een analyseomgeving die
gemeenten in staat stelt op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke wijze zelf een
overzichtelijke (management)rapportage samen te stellen, om zo inzicht te krijgen in de
prestaties op het gebied van re-integratiebeleid. Het Inlichtingenbureau biedt gemeenten in dit
verband ieder kwartaal de volgende Informatieproducten aan:
□

Rapportage werk na uitstroom

□

Rapportage uitgestroomd uit bijstand
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e) ESF Subsidietoets
Centrumgemeenten kunnen maandelijks gegevens over ingestroomde deelnemers aanleveren
aan het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau vraagt van de betreffende deelnemers de
inkomensgegevens op die geregistreerd staan in de UWV Polisadministratie. Op grond van de
beslisregels van de betreffende regeling wordt een conclusie getrokken: “Subsidie toewijzen” of
“Subsidie niet toewijzen”, plus een reden indien de subsidie niet wordt toegewezen.
Het Inlichtingenbureau rapporteert de bevindingen terug aan de betreffende centrumgemeente
en aan het Agentschap SZW. Het Inlichtingenbureau biedt gemeenten in dit verband onderstaand
informatieproduct aan:
□

Rapportage ESF-subsidietoets

f) Doelgroepouders kinderopvangtoeslag
De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de betaling van kinderopvangtoeslag. Om het recht
op kinderopvangtoeslag definitief vast te kunnen stellen, moet de Belastingdienst weten op welke
momenten aanvragers van de kinderopvangtoeslag een re-integratietraject hebben gevolgd.
Gemeenten stellen de bij hen vastgelegde informatie over deze zogenoemde doelgroepouders
beschikbaar aan de Belastingdienst via het Inlichtingenbureau. In dit verband wordt ieder
kwartaal onderstaand Informatieproduct geleverd aan de Belastingdienst:
□

Rapportage doelgroepouders kinderopvangtoeslag

4. Bijzondere bijstand
Naast algemene bijstand voorziet de Participatiewet ook in de mogelijkheid van bijzondere
bijstand. Ter ondersteuning van een vlotte afhandeling van bijzondere bijstand verzorgt het
Inlichtingenbureau een inkomens- & vermogenstoets bijzondere bijstand.
a) Inkomens- & vermogenstoets
De Inkomens- & vermogenstoets bijzondere bijstand richt zich op inkomensondersteunende
regelingen die behoren tot de bijzondere bijstand als onderdeel van de Participatiewet. Hiermee
ondersteunt het Inlichtingenbureau gemeenten bij het toetsen van aanvragen voor bijzondere
bijstandsregelingen. De toets kan ook worden ingezet voor ambtshalve verlenging van een
bijzondere bijstandsregeling. Dit gebeurt aan de hand van een door gemeenten opgestelde
beslisboom voor wat betreft het bepalen van de toe te passen norm (huishoudensituatie). Het
Inlichtingenbureau biedt gemeenten in dit verband onderstaand Informatieproduct aan:
□

Rapportage inkomens- & vermogenstoets bijzondere bijstand
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5. Incasso-ondersteuning Bijstandsdebiteuren
Het Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenten door het periodiek monitoren van personen op
wie een gemeente een vordering heeft uit hoofde van de Participatiewet.
Met de Informatiedienst Incasso Ondersteuning Bijstandsdebiteuren automatiseert het
Inlichtingenbureau de onderzoeken van de afdeling terugvordering en verhaal van gemeenten.
Anders zouden hiervoor ambtenaren regelmatig Suwinet-Inkijk moeten raadplegen om te
achterhalen of iemand wellicht inkomsten heeft of had. De geautomatiseerde uitvoering zorgt
voor efficiency winst en daarmee een besparing op de uitvoeringskosten. Daarnaast levert de
Informatiedienst extra informatie over vermogen door relevante voertuiggegevens en
banksaldo’s te verstrekken. De relevante informatie wordt ‘event driven’ geleverd in de vorm van
onderstaand Informatieproduct:
□

Rapportage incasso ondersteuning bijstandsdebiteuren

6. Gemeentelijke DKD-voorziening
Het Inlichtingenbureau fungeert als informatieknooppunt voor gemeenten en kan als zodanig
namens gemeenten specifieke vragen van publieke partijen beantwoorden.
Het Digitaal Klantdossier (DKD) is een virtueel dossier voor SUWI-partners (gemeenten, UWV en
SVB) dat ontstaat doordat de SUWI-partners en bronnen zoals RDW, DUO, RvIG gegevens voor
opvraging beschikbaar stellen via webservices.
a) DKD-Inlezen Gemeenten
De ontsluiting van het DKD ten behoeve van gemeenten loopt via het Inlichtingenbureau. DKDInlezen ziet toe op diverse inleesberichten die - per individueel BSN en in beginsel niet
grootschalig - kunnen worden opgevraagd door gemeenten ten behoeve van het voorinvullen van
bijstandsformulieren, het vullen van eigen gemeentelijke inkijk-applicaties of anderszins voor de
uitvoering van de Participatiewet. Het Inlichtingenbureau biedt in dit verband onderstaand
informatieproduct aan:
□

Levering Dossier Persoonberichten

b) Antwoordservice DKD
Ook de ontsluiting van het gemeentelijk deel van DKD ten behoeve van SUWI-partners verloopt
via het Inlichtingenbureau. Gemeenten kunnen hierbij kiezen tussen het aanbieden van
webservices, waarbij alleen de routering via het Inlichtingenbureau loopt, of het periodiek
aanleveren van een batch bestand dat vervolgens via IB-webservices wordt ontsloten voor de
keten.
Het Inlichtingenbureau houdt voor het DKD per gemeente een verwijsindex bij waarin is
opgenomen voor welke BSN er gegevens beschikbaar zijn en verwijst naar de betreffende
gemeentelijke webservice of toont de gegevens direct via de IB-webservice als de gemeente

Dienstencatalogus 2019

Pagina 10

hiervoor heeft gekozen. Het Inlichtingenbureau biedt in dit verband onderstaand
Informatieproduct aan:
□

Routeervoorziening voor gemeentelijke DKD-berichten t.b.v. de keten

c) Antwoordservice CJIB
Het IB ontvangt van CJIB maandelijks een bestand met alle veroordeelden die ook voorkomen in
het opsporingsregister en retourneert een bestand met de personen uit deze lijst die bij een
gemeente een lopende uitkering hebben. In dit bestand vindt het CJIB gegevens over degene die
een uitkering ontvangt: de gemeente waar hij ingeschreven staat, het adres dat bij die gemeente
bekend is en de soort uitkering. Het Inlichtingenbureau biedt in dit verband onderstaand
Informatieproduct aan:
□

Signaal adresinformatie bij voortvluchtig veroordeelden

7. Ondersteuning fraudebestrijding (SyRI)
Het Inlichtingenbureau is in verband met de in de Wet SUWI opgenomen systeem risico indicatie
(SyRI) aangewezen als wettelijk verwerker en voert ten behoeve van SyRI-projecten specifieke
verwerkingen op gegevens uit in opdracht van de minister van SZW en stelt de resultaten
beschikbaar aan de Inspectie SZW. DIt betreft het onderstaande Informatieproduct:
□

Levering i-base importbestanden
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B.

Dienstverlening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en
Jeugdwet (Jw)

1. Berichtenverkeer Wmo
Het Wmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en zorgaanbieders bestaat uit de volgende
berichten:
□

Bericht Wmo-Toewijzing Wmo-ondersteuning (WMO301)

□

Bericht Wmo-Toewijzing Wmo-ondersteuning Retour (WMO302)

□

Bericht Wmo-Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning (WMO303)

□

Bericht Wmo-Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning Retour (WMO304).

□

Bericht Wmo-Start Wmo-ondersteuning (WMO305)

□

Bericht Wmo-Start Wmo-ondersteuning Retour (WMO306)

□

Bericht Wmo-Stop Wmo-ondersteuning (WMO307)

□

Bericht Wmo-Stop Wmo-ondersteuning Retour (WMO308)

□

Bericht Wmo-Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning (WMO315)

□

Bericht Wmo-Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning Retour (WMO316)

2. Wlz-registertoets
De Wet langdurige zorg (Wlz) is een voorliggende voorziening voor de Wmo. Als een burger een
indicatie heeft voor Wlz, bestaat in principe geen recht op Wmo. Deze indicaties voor de Wlz
worden afgegeven en vastgelegd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Via de Wlz
registertoets van het Inlichtingenbureau kan een gemeente voor een BSN nagaan of deze
voorkomt in het Wlz-register van het CIZ. De antwoordmogelijkheden zijn ja, nee of onbekend.
Het Inlichtingenbureau biedt in dit verband onderstaand informatieproduct aan:
□

Raadpleegvoorziening Wlz indicatie
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3. Berichtenverkeer Jeugdwet
Het berichtenverkeer tussen gemeenten en jeugd(zorg)instellingen bestaat uit de volgende
berichten:
□

Bericht Jeugdzorg- Toewijzing Jeugdhulp (JW301)

□

Bericht Jeugdzorg- Toewijzing Jeugdhulp Retour (JW302)

□

Bericht Jeugdzorg- Declaratie/factuur Jeugdhulp (JW303)

□

Bericht Jeugdzorg- Declaratie/factuur Jeugdhulp Retour (JW304)

□

Bericht Jeugdzorg- Declaratie Jeugd-GGZ (JW321)

□

Bericht Jeugdzorg- Declaratie Jeugd-GGZ Retour (JW322)

□

Bericht Jeugdzorg- Start Jeugdhulp (JW305)

□

Bericht Jeugdzorg- Start Jeugdhulp Retour (JW306)

□

Bericht Jeugdzorg- Stop Jeugdhulp (JW307)

□

Bericht Jeugdzorg- Stop Jeugdhulp Retour (JW308)

□

Bericht Jeugdzorg- Verzoek om toewijzing Jeugdhulp (JW315)

□

Bericht Jeugdzorg- Verzoek om toewijzing Jeugdhulp Retour (WMO316)

4. Woonplaatsbeginseltoets
Volgens de jeugdwet moet de gemeente waar de persoon of instelling die het gezag over de
jongere heeft staat ingeschreven de jeugdhulp betalen. Ten behoeve van dit zogenoemde
woonplaatsbeginsel wordt in het kader van deze dienst het GBA-V bevraagd en worden gegevens
over de gezagssituatie van de jongere opgevraagd. Er zijn verschillende resultaten mogelijk. Veelal
kan direct uitsluitsel worden gegeven. Echter indien een rechtbank uitspraak heeft gedaan over
het gezag dan zal de gemeente de uitspraak handmatig moeten opzoeken in het gezagsregister,
deze bron is namelijk (nog) niet geautomatiseerd bevraagbaar.
Het Inlichtingenbureau biedt in dit verband onderstaand Informatieproduct aan:
□

Raadpleegvoorziening woonplaats jeugdige
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5. Berichtenverkeer trekkingsrecht PGB
De Wmo en Jeugdwet bieden burgers de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget (PGB).
De SVB heeft in het kader van de PGB’s een taak met betrekking tot de zogenaamde
‘trekkingsrechten’. Met de Informatiedienst Trekkingsrecht PGB kunnen de gemeenten en de SVB
communiceren over toekenning en budgetafsluiting met betrekking tot trekkingsrechten PGB.
Het Inlichtingenbureau biedt in dit verband onderstaand Informatieproducten aan:
□

Bericht Toekenningsbericht PGB (Wmo en Jeugd);

□

Bericht Budgetafsluiting PGB.

6. Services ter ondersteuning aan informatiediensten Wmo en Jw
Het Inlichtingenbureau biedt gemeenten een aantal services ter ondersteuning aan de
informatiediensten Wmo & Jw. Deze services bestaan uit de volgende ondersteunende
functionaliteiten:
□
Berichtenmonitor
De berichtenmonitor geeft gebruikers van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) inzicht in
het berichtenverkeer via het GGk middels diverse rapportages. Gebruikers kunnen deze zelf via
portaalfunctionaliteit genereren.
□
Track & Trace
Gemeenten kunnen middels track & trace portaalfunctionaliteit de berichten die zij uitwisselen
met zorgaanbieders traceren in de ISD keten.
□
Ketenbrede testomgeving (KBT)
Gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers worden middels de ketenbrede
testomgeving (onderdeel van de Ketentestomgeving (KTO) ISD in staat gesteld om eerder in het
releasetraject en gedurende een langere periode te kunnen testen met alle ketenpartijen. Zo
kunnen in vroegtijdig stadium fouten uit de standaard of infrastructuur worden gehaald, die
anders pas in een later stadium met de integrale ketentest naar boven zouden komen. Op die
manier kan nog een eventuele bijgestelde release gepland worden.
□
Berichtenlog
Gemeenten kunnen via de berichtenlog in het portaal nogmaals een oud bericht downloaden die
binnen de opschoningstermijn valt. Dit berichten heeft de gemeente bijvoorbeeld opnieuw nodig,
omdat deze bij de interne verwerking verloren is gegaan.
□
Resendtool
Gemeenten kunnen bij het Inlichtingenbureau een verzoek indienen om een grote hoeveelheid
berichten uit een bepaalde periode nogmaals te ontvangen. Deze berichten dienen binnen de
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opschoningstermijn te vallen. Deze berichten heeft de gemeente bijvoorbeeld opnieuw nodig,
omdat deze bij de interne verwerking verloren zijn gegaan.
□
Zorgpartijgegevens
Gemeenten kunnen via het webportaal informatie ophalen over zorgpartijen in de Wmo & Jw. Dit
betreft bijvoorbeeld informatie over een zorgpartij waarin vermeld staat met welke AGB code de
berichten met gemeenten uitgewisseld kunnen worden.
In onderstaand overzicht wordt weergegeven welke services ondersteunend zijn aan welke
informatiediensten Wmo & Jw:
Dienstverlening IB
Berichtenverkeer
Wmo
Wlz registertoets

Berichtenmonitor

Track & trace

KBT

Berichtenlog

Resendtool

Zorgpartij

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Berichtenverkeer
Jw
Woonplaatsbeginsel

X

X

X
X

Berichtenverkeer
trekkingsrecht PGB
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C.

Dienstverlening Onderwijs

1. Prioritering Voortijdig Schoolverlaten
Jaarlijks verlaten jongeren het onderwijs zonder startkwalificatie. In het kader van het beleid om
voortijdig schoolverlaten (vsv) tegen te gaan zijn Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC’s)
ingesteld. Om de RMC’s te helpen bij het uitvoeren van hun taken biedt het Inlichtingenbureau
een VSV-rapportage die maandelijks laat zien of jongeren er in slagen een inkomen te verwerven
zonder startkwalificatie. De rapportage onderscheidt de volgende onderwerpen:
•
Welke jongere geen enkele bron van inkomsten heeft
•
Welke jongere een klein inkomen, tot EURO 300 per maand, heeft
•
Welke jongere meer dan EURO 300 in de maand verdient
•
Wie een uitkering heeft van het UWV of de GSD
•
Wie aanspraak maakt op een uitkering Werken naar Vermogen
RMC’s moeten, voordat ze een rapportage ontvangen van het Inlichtingenbureau, digitaal een
bestand aanleveren met de bij de RMC beschikbare gegevens over voortijdig schoolverlaters in de
regio. Daarbij is het BSN is een verplicht gegeven. Het bestand kan worden voorzien van
aanvullende gegevens, zoals de naam, geboortedatum en woonplaats. Het Inlichtingenbureau
wisselt de verkregen gegevens van de RMC uit met gegevens van gemeenten en UWV.
Het Inlichtingenbureau biedt in dit verband onderstaand Informatieproduct aan:
□

Rapportage VSV
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D.

Dienstverlening Lokale belastingen

1. Rechtmatigheidscontrole (verlenging) kwijtschelding
Sinds 2015 is de dienstverlening met betrekking tot ondersteuning van ambtshalve verlening van
kwijtschelding voor huishoudens aan wie al kwijtschelding wordt verleend uitgebreid met
(ondersteuning van) toetsing van aanvragen voor kwijtschelding.
Anders dan voorheen, toen de huishoudsituatie een gegeven was omdat reeds kwijtschelding
werd verleend, wordt in de nieuwe variant het huishouden bepaald door het Inlichtingenbureau.
Vervolgens wordt van de leden van het huishouden beoordeeld wat hun inkomens– en
vermogenssituatie was op basis van een beperkte set gegevens die weliswaar de meest recent
beschikbare informatie bevat, maar daarmee nog niet altijd goed aansluit op de actualiteit. Dit is
een gegeven waarmee bij de verdere verwerking rekening zal moeten worden gehouden.
De nieuwe dienstverlening combineert de toetsing en advisering over verlenging van
kwijtschelding in het kader van administratieve lastenverlichting met rechtmatigheidscontrole van
nieuwe aanvragen voor kwijtschelding. Het is het UWV, de Belastingdienst en de RDW wettelijk
toegestaan gegevens beschikbaar te stellen aan waterschappen en gemeentelijke
belastingdiensten, door tussenkomst van het Inlichtingenbureau, ten behoeve van een
geautomatiseerde beoordeling van het recht op kwijtschelding waterschapsbelasting. Het
Inlichtingenbureau levert deelnemende gemeenten en waterschappen in dit verband
onderstaand Informatieproduct:
□

Rapportage kwijtschelding
***

(bestand: Dienstencatalogus IB per 1 jan 2019 V01a 15032019.pdf)
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