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Inleiding
Deze handleiding beschrijft de werking van het product Woonplaatsbeginsel op het portaal van het
Inlichtingenbureau.

Knooppuntdiensten en het portaal van het Inlichtingenbureau
Op het informatiesysteem van het Inlichtingenbureau kunnen gemeenten sinds 1 januari 2015
geautomatiseerd berichten uitwisselen met zorgaanbieders (via het gegevensknooppunt voor
zorgaanbieders: VECOZO) en sinds 23 maart 2015 gebruik maken van een inzagefunctionaliteit t voor
Woonplaatsbeginsel.
Deze knooppuntdiensten stellen gemeenten in staat om gegevens op te vragen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de Wmo en de Jeugdwet en daarnaast om gegevens uit te wisselen met
aanbieders van jeugdzorg en aanbieders van zorg en ondersteuning voor de Wmo.
Om gebruik te maken van de diensten moet een gemeente zich eerst aanmelden bij het
Inlichtingenbureau. Daarnaast moet een gemeente ook een gebruikersbeheerder aanmelden. U kunt
uw gemeente en de gebruikersbeheerder aanmelden door de daarvoor geschikte formulieren in te
vullen en te retourneren aan het Inlichtingenbureau. De formulieren zijn te downloaden onder het
kopje ‘Downloads’ op de website van het Inlichtingenbureau.
De diensten zijn in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkeld.

Veilig en zorgvuldig gebruik
Veilig, zorgvuldig en efficiënt omgaan met de gegevens van burgers is belangrijk. Dat geldt voor de
partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van het knooppunt en voor de partijen die ervan
gebruik gaan maken.
Om dat te waarborgen moeten er een aantal documenten worden ondertekend om afspraken te
maken met de partijen waarmee een gemeente gegevens uitwisselt. Als deze documenten niet
ondertekend zijn geretourneerd aan het Inlichtingenbureau kan er geen gebruik worden gemaakt
van het portaal:
1. Aansluitings- en bewerkersovereenkomst Gemeente met het Inlichtingenbureau;
2. Bewerkersovereenkomst Gemeente met VECOZO;
3. Autorisatieaanvraagformulier voor het Woonplaatsbeginsel.
Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens wordt de gemeente gezien als de
'verantwoordelijke' voor het uitwisselen van de gegevens met (zorg)aanbieders via het
Inlichtingenbureau en VECOZO bij het uitvoeren van de Wmo en de Jeugdwet. Het
Inlichtingenbureau en VECOZO zijn beide aan te merken als 'bewerker' voor een gemeente.

Berichtenverkeer
Zodra een gemeente gebruik maakt van de knooppuntdiensten verloopt het berichtenverkeer in het
kader van de iWmo- en de iJw-standaard via het Inlichtingenbureau en VECOZO (een
gegevensknooppunt voor zorgaanbieders). Het opvragen van WLZ-indicatie-informatie verloopt via
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het Inlichtingenbureau naar het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Voor het opvragen van de
benodigde informatie voor de dienst Woonplaatsbeginsel wordt de GBA-V geraadpleegd.

Belang Woonplaatsbeginsel
In de Jeugdwet bepaalt het woonplaatsbeginsel welke gemeente verantwoordelijk is voor het
inzetten van jeugdhulp of de uitvoering van de maatregel jeugdbescherming of jeugdreclassering.
Daarmee is het woonplaatsbeginsel cruciaal in het bepalen van de bestuurlijke en financiële
verantwoordelijkheidsverdeling.

Welke gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor de inzet van Jeugdhulp?
De verantwoordelijke gemeente is in beginsel de gemeente waar de ouder met gezag woont. Als een
jeugdige en zijn of haar ouders hulp nodig hebben, wordt eerst bekeken waar het gezag ligt. Daarna
wordt vastgesteld wat het adres is. Zo wordt duidelijk welke gemeente verantwoordelijk is voor de
jeugdige.

Wie is verantwoordelijk voor het vaststellen van de actuele situatie?
In principe is de gemeente verantwoordelijk voor de actuele situatie. Dus als de jeugdhulpaanbieder
zorg biedt en het adres van de gezagsdrager wijzigt, of het gezag wijzigt, dan moet de gemeente actie
ondernemen. Uiteraard kunnen jeugdhulpaanbieders wijzigingen die zij doorkrijgen van hun cliënten
doorgeven aan de gemeente. Hier kunnen zij ook afspraken over maken met gemeenten.

Hoe wordt het woonadres opgehaald?
Het woonadres wordt opgehaald uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Ovragen woonplaatsbeginsel
Via de productpagina kan door middel van invoer van een BSN de woongemeente van een cliënt
worden opgevraagd. Het systeem toont vervolgens, afhankelijk van de leeftijd en de gezagsrelatie
van de cliënt, de woongemeente van de cliënt en de woongemeente van één of beide ouders. Het
kan ook voorkomen dat in plaats van voorgaande informatie de melding: ‘Indicatie gewijzigd, nader
onderzoek noodzakelijk’, wordt getoond. Dat is van toepassing wanneer er gewijzigd gezag heeft
plaatsgevonden.
Er worden alleen gegevens getoond van jongeren die op het moment van bevraging jonger dan 24
jaar zijn.
Alleen het woonplaatsgegeven wordt getoond, en niet alle andere daaronder liggende gegevens
(gezagsdrager, gezagsverhouding, eventuele andere kinderen, adres). Hiermee is de
gegevensverstrekking meer proportioneel, en in de zin van de privacybescherming minder ingrijpend
voor de betrokkenen.
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Uitleg velden op het scherm na opvragen woonplaatsbeginsel
Definitie minderjarige cliënt
Minderjarigen zijn personen die jonger zijn dan 18 jaar.
Definitie meerderjarige cliënt
Meerderjarigen zijn personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
Veld indicatie gezag
Dit veld toont de gezagssituatie. Deze kent 7 vormen:
1. Gezagssituatie ongewijzigd. Dit betekent dat de gezagssituatie ongewijzigd is vanaf het
moment van inschrijving.
2. Ouder 1 heeft het gezag.
3. Ouder 2 heeft het gezag.
4. 1 of meer derden hebben het gezag, nader onderzoek noodzakelijk;
5. Ouder 1 + een derde hebben het gezag.
6. Ouder 2 + een derde hebben het gezag.
7. Ouder 1 + Ouder 2 hebben het gezag.
Onder het veld Indicatie gezag staan de velden met de gemeentecode van inschrijving van de ouder
(s)en de woonplaatsnaam van de ouder(s).
BSN invoer van minderjarige cliënt
Onderstaande velden zijn zichtbaar op het scherm na invoer van een BSN van een minderjarige
cliënt:








BSN: hier wordt het ingevoerde BSN getoond;
Minderjarig: hier wordt de waarde JA getoond;
Indicatie gezag: hier wordt de gezagssituatie getoond;
Gemeentecode van inschrijving: hier worden de gegevens getoond van ouder 1;
Woonplaatsnaam: hier worden de gegevens getoond van ouder 1;
Gemeentecode van inschrijving: hier worden de gegevens getoond van ouder 2;
Woonplaatsnaam: hier worden de gegevens getoond van ouder 2.

BSN invoer van minderjarige cliënt met gewijzigd gezag
Onderstaande velden zijn zichtbaar op het scherm na invoer van een BSN van een minderjarige
cliënt:




BSN: hier wordt het ingevoerde BSN getoond;
Minderjarig: hier wordt de waarde JA getoond;
Indicatie gezag: 1 of meer derden hebben het gezag, nader onderzoek noodzakelijk.
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BSN invoer van een meerderjarige cliënt
Als een jeugdige 18 jaar wordt is er geen gezagsrelatie meer. In dat geval wordt uitgegaan van het
adres van de jeugdige. Is de cliënt 18 jaar of ouder, maar jonger dan 24, dan worden onderstaande
velden getoond:







BSN: hier wordt het ingevoerde BSN getoond;
Minderjarig: hier wordt de waarde NEE getoond;
Gemeentecode van inschrijving: hier worden de gegevens getoond van ouder 1;
Woonplaatsnaam: hier worden de gegevens getoond van ouder 1;
Gemeentecode van inschrijving: hier worden de gegevens getoond van ouder 2;
Woonplaatsnaam: hier worden de gegevens getoond van ouder 2.

Indien de cliënt 24 jaar of ouder is wordt alleen de melding ‘Minderjarige: Nee’, op het scherm
getoond.
Geen geldig BSN ingevoerd
Ook kan het voorkomen dat het BSN geheim is en niet mag worden getoond. Dan wordt dezelfde
melding getoond als wanneer het BSN ongeldig is of foutief is ingevuld.

Wat te doen bij onvoldoende duidelijkheid over gezagsrelatie cliënt?
Wanneer de gegevens onvoldoende duidelijkheid bieden kan de gemeente de gecertificeerde
instelling of de jeugdhulpverlener om informatie vragen. De Jeugdhulpverlener heeft in het
algemeen gesproken al contact met het gezin en weet met redelijke zekerheid hoe de gezagsrelatie
ligt.
Als bovenstaande nog steeds onvoldoende duidelijkheid biedt kan de gezagsverhouding worden
opgevraagd bij de rechtspraak.nl. Deze stap zal echter een uitzondering zijn, en slechts bij een klein
deel van de populatie nodig zijn.

Meer informatie over woonplaatsbeginsel
Op de website van de VNG is meer informatie te vinden over het woonplaatsbeginsel. Bezoek ook de
website van het Nederlands Jeugdinstituut voor meer informatie over het woonplaatsbeginsel.

Contact
Voor vragen over onze dienstverlening in het kader van de knooppuntdiensten kunt u terecht bij de
Servicedesk van het Inlichtingenbureau via 0800 222 11 22 of via servicedesk@inlichtingenbureau.nl

Helpfunctie
Naast deze handleiding kunt u in het web portaal altijd de helpfunctie raadplegen. Met deze
helpfunctie ondersteunen wij onze gebruikers bij het aanleveren en ophalen van bestanden, maar
ook bij het wijzigen van product- en/of gebruikersinstellingen.
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Hoe werkt het?
Nadat u bent ingelogd kunt u op ieder gewenst moment op de helpknop klikken om het helppaneel
te raadplegen. Het helppaneel biedt u contextgevoelige helponderwerpen afhankelijk van waar u
zich in het portaal bevindt.
Een voorbeeld
Een gebruiker zit op het aanlevertabblad van product x en gaat een bestand aanleveren. De
helpfunctie geeft op die plek ondersteunende informatie over het aanleveren van bestanden,
bijvoorbeeld welk bestandformaat het bestand moet hebben of uitleg over de interpretatie van het
verwerkingsverslag. Op deze manier proberen we op iedere plek in onze nieuwe informatiesysteem
de beste en meest relevante ondersteuning te bieden om zo werken met het Inlichtingenbureau
gemakkelijker te maken.
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