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Veel gestelde vragen bij de uitvraag Wmo-BW-kosten 
 

1. Ik heb de mail met inloggegevens voor het uploadportaal niet ontvangen. 
Er is op 17 of 18 december een email verstuurd met de link naar het upload-portaal en de 

gebruikersnaam en het wachtwoord. De afzender is no-reply@cbs.nl <mailto:no-reply@cbs.nl>, 

mogelijk worden mails van dit adres door uw spamfilter tegengehouden. Neem om dit uit te zoeken 

contact op met uw IT-helpdesk. Neem als u de mail niet terug kan vinden contact op met 

wmokosten@cbs.nl, dan kunnen we controleren naar welk e-mailadres de mail is verstuurd en de 

mail eventueel opnieuw versturen. 

 

2. Is het de bedoeling dat er per BSN 1 regel komt met de gevraagde data? Dit is 

lastig in verband met verschillende zorgproducten Beschermd Wonen met 

verschillende tijdseenheden en tarieven. 
Het klopt dat wij graag 1 regel per BSN ontvangen. We willen graag dat de tijdseenheden in dit geval 

wordt omgerekend naar de kleinst gebruikte tijdseenheid. Bij de variabele 'kosten per tijdseenheid 

ZIN (BW, DB, VP)' kan dan een gemiddeld bedrag per tijdseenheid worden weergegeven, zodanig dat 

het aantal tijdseenheden maal de kosten per tijdseenheid uitkomen op de 'Totale kosten ZIN (BW, 

DB, VP)'. Als de cliënt nog een ander zorgproduct zoals verpleging of dagbesteding heeft ontvangen, 

hoeft hier wat betreft type tijdseenheid en aantal tijdseenheden geen rekening mee worden 

gehouden. De kosten van verpleging of dagbesteding moeten wel aan de kosten BW worden 

toegerekend. 

 

3. Is voor de daadwerkelijke begin- en einddatum de begindatum van de 

facturatie in 2019 voldoende? 
Dit is inderdaad voldoende. Een cliënt die al voor 2019 BW ontving en na 2019 in BW blijf, heeft dus 

als begindatum 20190101 en als einddatum 20191231. 

 

4. Onze centrumgemeente heeft in 2019 een lumpsum-financiering voor 

Beschermd Wonen. Wat kunnen we nu aanleveren? 
U hoeft de dataset op persoonsniveau niet aan te leveren. De hulpdata, met daarin de 'Totale 

gerealiseerde kosten in 2019 aan BW volgens de gehanteerde afbakening van BW inclusief DB en VP 

(exclusief PGB)' zijn voldoende. Zie pagina 6 van het aanleverprotocol, kop 4.4.2. Bij 

centrumgemeenten die enkel de totale gerealiseerde kosten van BW kunnen leveren, worden de 

kosten ingeschat op basis van de gegevens over alle BW-cliënten van de andere centrumgemeenten. 
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5. Onze centrumgemeente heeft in 2019 een lumpsum-financiering voor 

Beschermd Wonen, maar beschikt voor het jaar 2020 wel over gegevens op 

persoonsniveau. Kunnen we de gegevens over 2020 aanleveren in plaats van 

die over 2019? 
Nee, dit is helaas niet mogelijk. De reden is dat de verwerking van de kostengegevens van Beschermd 
wonen (BW) die het CBS heeft afgesproken met VNG, zich geheel richt op kosten over 2019. Dit is 
vooral bij de volgende terreinen van belang: 
 

 Bij centrumgemeenten die enkel de totale kosten van BW kunnen leveren, worden de kosten 
ingeschat  op basis van de gegevens over alle BW-cliënten van de andere 
centrumgemeenten. Ook als er geen kostengegevens door centrumgemeenten worden 
aangeleverd, worden deze kosten ingeschat op basis van gegevens van andere 
centrumgemeenten.  

 Bij de plausibiliteitscontroles van de ontvangen kostendata worden de statistische 
uitkomsten op het terrein van kosten, aantal cliënten en zorgvolume van de individuele 
centrumgemeenten onderling vergeleken op basis van kengetallen. 

 De werkelijke kosten uit 2019 worden geïndexeerd om te komen tot het kostenniveau 2021. 
Hiervoor worden de indexatiepercentages gehanteerd zoals gemeenten die in november aan 
de VNG hebben aangeleverd. 

 
Op al de genoemde terreinen is het belangrijk om van elke centrumgemeente kostengegevens van 
hetzelfde verslagjaar 2019 te ontvangen. 

 

6. Vallen cliënten die in 2019 buiten onze regio zorg ontvingen maar waarvoor 

onze centrumgemeente wel de kosten droeg binnen de uitvraag? 
Deze cliënten (als het BW-cliënten zijn) moeten in de kostenuitvraag worden opgenomen, omdat er 
een kostendaling voor deze centrumgemeente optreedt als deze personen uitstromen naar de Wlz.  
 

7. Moeten we de totale kosten steeds zonder de overbruggingszorg (= mensen die 

op een wachtlijst staan en extramurale zorg thuis ontvangen) aanleveren als we 

dat uit kunnen splitsen? 
Dit is correct, als deze uitsplitsing mogelijk is, dan graag de cliënten op wachtlijsten uitsluiten.  

 

8. Waar kunnen wij het aanleverformat vinden? 
U kunt als aanleverformat de tabellen gebruiken die te zien zijn in het aanleverprotocol, op pagina 6 

en 7 (kopje 4.5 Voorbeelden bij de aan te leveren gegevens). 

 

9. Aangegeven is in het aanleverprotocol dat de cliënten met een pgb niet hoeven 

worden aangeleverd in de gegevens. Wij vragen ons af hoe de gegevens van 

cliënten die een PGB beschermd wonen toegekend hebben gekregen 

gegenereerd worden. 
Uit de gegevens waar het CBS over beschikt vanuit de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 

kunnen wij de cliënten selecteren met een pgb voor Wmo-Beschermd Wonen. Deze cliënten worden 

gekoppeld aan de SVB-gegevens over Wmo-pgb’s. Na koppeling volgen de pgb-uitgaven van deze 
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BW-cliënten in 2019. Deze uitgaven hebben betrekking op alle Wmo-voorzieningen. Dit probleem is 

bekend bij VNG en VWS. 

 

10. Er wordt gevraagd om voor alle cliënten die in 2019 beschermd wonen zorg 

hebben ontvangen de kosten van de zorg aan te leveren. Voor de groep die 

overgaat of waarvan een aanvraag loopt bij het CIZ begrijpen we waarvoor dit 

noodzakelijk is en dat dit past binnen de AVG. Ten aanzien van de andere 

groep, cliënten die in zorg zijn en blijven binnen de WMO Beschermd Wonen, 

vragen we ons af of dit informatie is die noodzakelijk is om aan te leveren en of 

dit ook past binnen de AVG? 
Omdat er nog geen volledige selectie kan worden gemaakt van de groep BW-cliënten die in de Wlz-

psy zullen instromen, worden gemeenten gevraagd om vóór 29 januari 2021 voor alle cliënten 

beschermd wonen de kostgegevens door te geven aan het CBS. Dit is ook vastgelegd in de VNG 

ledenbrief van 16 december, zie Ambtshalve verlengen beschermd wonen en Wmo extramuraal | 

VNG. CBS ontvangt begin april 2021 nog een laatste update van CIZ met Wlz-psy-indicaties. 

Daarnaast worden bij centrumgemeenten die enkel de totale kosten van BW kunnen leveren, de 

kosten ingeschat op basis van de gegevens over alle BW-cliënten van de andere centrumgemeenten.  

 

11. Klopt het dat het hier alleen gaat om de cliënten die in 2019 zorg hebben 

ontvangen vanuit beschermd wonen Wmo? 
Dit is correct. De werkelijke kosten uit 2019 worden geïndexeerd om te komen tot het kostenniveau 

2021. Hiervoor worden de indexatiepercentages gehanteerd zoals gemeenten die in november aan 

de VNG hebben aangeleverd. 

 

12. Moet bij de totale kosten ZIN (BW/DB/VP) ingevuld worden wat is ingezet in het 

2019 voor betreffende cliënt? Of moet deze post worden ingevuld op basis van 

de berekening die de VNG heeft aangegeven bij de kop instroom (waarbij je 

extrapoleert naar een jaar)? 
Graag hier de daadwerkelijk ingezette kosten aanleveren. Het CBS extrapoleert deze naar 2019. 

 

13. Binnen ons cliëntenbestand hebben we enkele cliënten die zorg in natura 

ontvangen en pgb, moeten we deze cliënten opvoeren in de lijst? Zo ja, moeten 

ze inclusief het pgb-budget worden opgevoerd? 
Deze cliënten moeten worden opgevoerd in de lijst, waarbij de kosten uitsluitend betrekking hebben 

op zorg in natura. 

https://vng.nl/nieuws/ambtshalve-verlengen-beschermd-wonen-en-wmo-extramuraal
https://vng.nl/nieuws/ambtshalve-verlengen-beschermd-wonen-en-wmo-extramuraal

