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1. Uitgangssituatie leveren bij gewijzigde of eerst geleverde adressituatie 

Omschrijving 

Bij een eerste levering van Kostendeler signalen voor een 
uitkeringsgerechtigde of een nieuwe adressituatie wegens een verhuizing 
van de uitkeringsgerechtigde, worden via de signalen gegevens (BSN + 
relatie tot bijstandsgerechtigde) geleverd over alle niet-studerende 
bewoners op adres ouder dan 21. Per bewoner wordt een signaal afgegeven. 

Impact op 
bestaande 
dienstverlening 

Nee. Deze signalen worden alleen geleverd als gemeente deze nieuwe optie 
instelt via het tabblad abonnement instellingen. 

Veld N.v.t. 

  

2. Toevoegen relatie tot bijstandsgerechtigde aan verhuismutaties 

Omschrijving 

Bij een nieuwe inschrijving op adres van een medebewoner of een 
medebewoner die 21 wordt, zal – indien bekend - de relatie tot de 
bijstandsgerechtigde worden vermeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
partner, ouder, kind, gezamenlijk kind en tweedegraads bloedverwantschap. 
Als er niets wordt weergegeven, is uit de GBA gegevens zoals bekend bij het 
Inlichtingenbureau geen relatie af te leiden en is vervolgonderzoek door de 
gemeente nodig. 

Impact op 
bestaande 
dienstverlening 

Ja. Aan signalen “nieuwe (mede)bewoner” en “21ste verjaardag 
medebewoner” wordt informatie over de relatie van de medebewoner tot 
de bijstandsgerechtigde toegevoegd. 

Veld 
De relatie wordt toegevoegd aan het bestaande veld “Reden signaal”. 
Bijvoorbeeld: “Nieuwe inschrijving adresbewoning (kind), 6-8-2019.” 

  

3. Aanpassen terminologie nieuwe en vertrokken medebewoner 

Omschrijving 

Bij een mutatie van een vertrokken medebewoner kan niet worden 
vastgesteld wat de reden van vertrek is. Dit kan bijvoorbeeld een verhuizing 
zijn, maar ook overlijden of emigratie. Om die reden gaan we de 
terminologie ‘vertrokken medebewoner’ aanpassen. 

Impact op 
bestaande 
dienstverlening 

Ja. Nieuwe bewoner wordt  “Nieuwe inschrijving adresbewoning”. 
Vertrokken bewoner wordt “Einde inschrijving adresbewoning”. 

Veld Het bestaande veld “Reden signaal”. 
  

4. Datum vertrek wordt niet meer getoond bij einde inschrijving adres 

Omschrijving 

Op dit moment levert het Inlichtingenbureau als datum vertrek de datum 
waarop is geconstateerd dat medebewoner niet meer op adres woont. Met 
andere woorden: de datum waarop de verwerking plaatsvindt. De werkelijke 
vertrekdatum is op grond van de huidige brongegevens niet bekend. 
Gemeenten geven aan dat de huidige vertrekdatum geen meerwaarde heeft 
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en eerder zorgt voor verwarring. Er zal bij einde inschrijving adresbewoning 
(vertrokken bewoner) voortaan geen datum meer getoond worden. 

Impact op 
bestaande 
dienstverlening 

Ja. De vertrekdatum wordt niet meer getoond voor personen die niet meer 
op adres woonachtig zijn. De datum van constateren blijft beschikbaar via de 
creatiedatum van het signaal. 

Veld Het bestaande veld “Reden signaal”. 
  

5. Per mutatie een apart signaal 

Omschrijving 

In plaats van het leveren van meerdere adresmutaties van verschillende 
typen binnen één signaal (nieuwe bewoner, start/stop studie, 21ste 
verjaardag), wordt voortaan per relevante adresmutatie één signaal 
geleverd. Voordeel hiervan is onder andere dat u alléén die mutaties kunt 
afnemen die relevant zijn voor de gemeente.  

Impact op 
bestaande 
dienstverlening 

Ja. Het aantal geleverde signalen zal toenemen, maar elk signaal bevat maar 
één gebeurtenis. Als er drie nieuwe medebewoners zijn, levert het 
Inlichtingenbureau deze in drie aparte signalen. 

Veld N.v.t. 
  

6. Abonnement op afnemen signaaltypes in plaats van filter op uitleveren signalen 

Omschrijving 
De bestaande rapportfilters worden vervangen door productabonnementen 
en uitgebreid met een aantal opties. 

Impact op 
bestaande 
dienstverlening 

Ja. Signalen worden voortaan niet meer aangemaakt als er geen 
abonnement op het betreffende mutatietype is ingesteld. Voorheen met de 
rapportfilters werden gefilterde signalen wel aangemaakt en was het 
mogelijk op een later moment de signalen alsnog te ontvangen in een 
incidenteel rapport. Deze mogelijkheid komt te vervallen. 
 
De bestaande ingestelde filters worden omgezet (vertaald) naar 
abonnementen op mutatietypes. Bijvoorbeeld: het filteren op 
nieuwe/vertrokken bewoners wordt vertaald naar het niet afnemen van het 
mutatietype nieuwe / vertrokken bewoners. Resultaat blijft dat deze 
signalen niet uitgeleverd worden in de reguliere rapporten. 

Veld Reden signaal 

 
7. Signaleren cliënten met onbekende adressituatie 

Omschrijving 

Het betreft hier een nieuw signaaltype (optioneel), dat wordt afgegeven 
op het moment dat de GBA bevraging niet is gelukt, aangevuld met de 
reden. Voorheen werd dit niet teruggekoppeld, waardoor er mogelijk 
onterecht werd geconcludeerd dat er geen relevante wijzigingen hebben 
plaatsgevonden; 
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Impact op 
bestaande 
dienstverlening 

Nee. Deze signalen worden alleen geleverd als gemeente deze nieuwe 
optie instelt via het tabblad abonnement instellingen. 

Veld N.v.t. 

 


