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DE ONDERGETEKENDEN: 

(1) Stichting Inlichtingenbureau, gevestigd en kantoorhoudend te (3511 BT) Utrecht op het 

adres St. Jacobstraat 400-420, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. 

Jansz (directeur), hierna te noemen: ‘Stichting Inlichtingenbureau’, 

en 

(3) Gemeente _____________________________, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door _____________________________, (functie: _____________________________), 

hierna te noemen: Gemeente; 

Ondergetekenden hierna gezamenlijk te noemen ’Partijen’; 

OVERWEGENDE DAT: 

A. Stichting Inlichtingenbureau sinds 2015 als onderdeel van haar taakstelling ten behoeve 

van de gemeenten zorgdraagt voor de exploitatie van het gemeentelijk 

gegevensknooppunt en overige elektronische voorzieningen (hierna ‘GGK’), waarmee in 

verband met de uitvoering van de wettelijke taken van gemeenten op de beleidsterreinen  

‘Maatschappelijke ondersteuning’ en ‘Jeugdzorg’ specifiek berichtenverkeer (iJw-berichten 

en iWmo-berichten) wordt uitgewisseld tussen gemeenten en jeugdzorgaanbieders en 

instellingen; 

B. Tussen Gemeente en Stichting Inlichtingenbureau in verband met de aansluiting op het 

GGK en daarmee ten behoeve van de Gemeente door Stichting Inlichtingenbureau 

verzorgde informatiediensten de ‘Aansluitings- en Bewerkersovereenkomst Gemeentelijk 

Gegevensknooppunt (Versie 2018) is gesloten; 

C. Naar aanleiding van overleg tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), VWS een verzoek heeft 

gedaan aan het Centraal Planbureau (CPB) een aparte raming van de Wmo- en 

jeugdzorguitgaven (hierna ‘Raming’) te ontwikkelen en uit te voeren; 

D. Ten behoeve van het ontwikkelen en uitvoeren van de Raming voor het CPB een deel van 

de benodigde data ontbreekt met betrekking tot ‘leeftijdsprofielen’ (een leeftijdsprofiel 

bestaat uit de gemiddelde zorguitgaven voor heel Nederland per sector per leeftijd en 

geslacht) (hierna ‘Dataset’).  

E. Deze geaggregeerde niet tot de persoon en gemeente herleidbare Dataset kan (mogelijk) 

samengesteld worden uit de bij Stichting Inlichtingenbureau voor gemeenten ten behoeve 

van het iJw- en iWmo-berichtenverkeer in beheer zijnde ‘Voorziening iJw’ en ‘Voorziening 

iWmo’. Stichting Inlichtingenbureau, VNG en CPB hebben de mogelijkheden voor de 

bruikbaarheid van gegevens uit het iJw- en iWmo-berichtenverkeer en het samenstellen 

van de door CBP benodigde Dataset voor de Raming voorafgaand gezamenlijk verkend; 

F. het college van burgemeester en wethouders van Gemeente als 

verwerkingsverantwoordelijke van gegevens uit het iJw en iWmo-berichtenverkeer, de 

instructie aan Stichting Inlichtingenbureau als verwerker van Gemeente kan geven om de 

betrokken gegevens te verwerken voor het samenstellen van de door CBP benodigde 

Dataset voor de Raming, en hiertoe bereid is; 
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G. Partijen en de VNG onderkennen dat - in geval op basis van de resultaten uit de Raming 

wordt vastgesteld dat de gegevens uit het iJw- en iWmo-berichtenverkeer zodanig verband 

houden met de Wmo- en jeugdzorguitgaven – er sprake is van een doelgerichte, 

doelmatige en effectieve verwerking ten behoeve van het op landelijk niveau inschatten 

van de (toekomstige) uitgaven in genoemde domeinen. Het is dan gewenst om dergelijke 

(afgeleide) data uit het iJw- en iWmo-berichtenverkeer van gemeenten structureel vanuit 

Stichting Inlichtingenbureau beschikbaar te kunnen stellen aan (onder meer) het CPB. Dit 

bijvoorbeeld voor de middellangetermijnraming van de zorguitgaven (‘mlt-zorg’) van het 

CPB. Gezien de grootschaligheid van de gegevensverwerking en de verstrekking is er 

alsdan sprake van een bovenlokale centrale voorziening waarvoor Partijen en de VNG 

onderschrijven dat een wettelijke regeling met taakstelling ter zake voor Stichting 

Inlichtingenbureau nodig is; 

H. Partijen met deze Pilotovereenkomst hun afspraken in verband met het voornoemde als 

volgt wensen vast te leggen; 

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 

1 DEFINITIES EN RANGORDE 

1 . 1  Alle termen die hierna en hiervoor in de Pilotovereenkomst met een hoofdletter zijn 

geschreven, hebben de volgende betekenis: 

a.  Bijlage: aanhangsel bij deze Pilotovereenkomst zoals opgenomen in de lijst van 

Bijlagen, en eventuele wijzigingen en aanvullingen daarop die na door alle 

Partijen te zijn goedgekeurd, deel uitmaken van deze Overeenkomst; 

b.  Pilotovereenkomst: de onderhavige overeenkomst met inbegrip van alle 

Bijlagen; 

c.  Dataset: de geaggregeerde niet tot de persoon en gemeente herleidbare die is 

samengesteld uit gegevens uit het iJw en iWmo-gegevensverkeer van 

Gemeente en de andere gemeenten zoals nader gespecificeerd in Bijlage 

Dataset; 

d.  Raming: de op verzoek van VWS door het Centraal Planbureau (CPB) te 

ontwikkelen en uit te voeren aparte raming van de Wmo- en jeugdzorguitgaven 

(hierna ‘Raming’); 

e.  Aansluitings- en Bewerkersovereenkomst GGK: de Aansluitings- en 

Bewerkersovereenkomst Gemeentelijk Gegevensknooppunt (Versie 2018) 

zoals gesloten tussen Gemeente en Stichting Inlichtingenbureau. 

1 . 2  De navolgende bescheiden maken deel uit van deze Pilotovereenkomst. Voor zover 

deze bescheiden met elkaar in tegenspraak zijn, geldt de navolgende rangorde, 

waarbij het hogergenoemde document prevaleert boven het lager genoemde, tenzij 

expliciet anders is bepaald in de Pilotovereenkomst: 

a.  de Pilotovereenkomst; 

b.  de Bijlage Dataset;  

c.  Aansluitings- en Bewerkersovereenkomst GGK. 



Pilotovereenkomst 
Dataset ten behoeve van onderzoek CPB ‘Raming Wmo en jeugdzorguitgaven’ 

 

Pilotovk IB Gemeente tbv data CPB Onderzoek Raming Wmo Jw V01b 13122022.pdf 3 

2 VOORWERP EN DOELSTELLING  

2 . 1  Partijen werken in het kader van deze Pilotovereenkomst samen met het doel dat 

Stichting Inlichtingenbureau in opdracht van Gemeente gegevens uit het iJw- en iWmo-

berichtenverkeer van Gemeente kan verwerken ten behoeve van het samenstellen van 

een geanonimiseerde en niet tot de Gemeente herleidbare Dataset welke enkel ten 

behoeve van de Raming aan het CPB verstrekt kan worden. Een beschrijving van de 

Dataset - en de gegevenselementen uit het iJw- en iWmo-berichtenverkeer die door 

Stichting Inlichtingenbureau in opdracht van Gemeente worden gebruikt voor het 

samenstellen van de Dataset – is opgenomen in de Bijlage Dataset. 

2 . 2  In verband met het in artikel 2.1 genoemde geeft Gemeente de instructie aan Stichting 

Inlichtingenbureau om de betrokken gegevens uit het iJw en iWmo-berichtenverkeer te 

verwerken voor het samenstellen van de door CBP voor de Raming benodigde Dataset 

opdat de Dataset aan het CPB verstrekt kan worden ten behoeve van de Raming. 

3 WERKWIJZE  

3 . 1  In het kader van de Raming is door VNG in overleg met betrokken partijen, en met 

raadpleging van het CPB, het ‘Plan van Aanpak Raming’ opgesteld. Dit Plan van Aanpak 

Raming is door de VNG aan Gemeente beschikbaar gesteld.  

3 . 2  Stichting Inlichtingenbureau voert de werkzaamheden ten behoeve van het 

samenstellen van de Dataset uit conform het in het Plan van Aanpak Raming 

genoemde. 

3 . 3  Tijdens de eerste fase van uitvoering van het Plan van Aanpak Raming voert de IBD 

(Informatiebeveiligingsdienst, onderdeel van de VNG), een ‘Data Protection Impact 

Assessment’ (een gegevensbeschermingseffectbeoordeling zoals bedoeld in artikel  35 

AVG) uit op de voor de Raming relevante informatie en gegevens, en de uit te voeren 

kwaliteits- en integriteitscontroles. Deze ‘Data Protection Impact Assessment’ wordt 

begin 2023 door de IBD opgeleverd en door de VNG beschikbaar gesteld aan 

Gemeente.  

3 . 4  VNG organiseert voor de duur van de uitvoering van de Raming het voor de Raming 

ingestelde operationeel overleg en bewaakt mede de in het Plan van Aanpak benoemde 

kwaliteits- en integriteitscontroles met betrekking tot de samenstelling van de Dataset. 

Stichting Inlichtingenbureau en het Ketenbureau i-Sociaal Domein nemen ook deel in 

voornoemd operationeel overleg. Voorts geven Stichting Inlichtingenbureau, het 

Ketenbureau i-Sociaal Domein en een klankbordgroep van deelnemende gemeenten 

advies vanuit hun kennis en ervaring op basis van de kwaliteitsresultaten en eventuele 

interpretatie(s) van de Wmo/Jw gegevens. 

3 . 5  Partijen informeren elkaar binnen het kader van de Pilotovereenkomst (i) gevraagd en 

ongevraagd over al hetgeen voor de uitvoering van de Pilotovereenkomst relevant is, (ii) 

vragen zelfstandig die informatie die zij nodig hebben en waarvan zij weten of 

redelijkerwijs moeten weten dat die bij de andere partij reeds beschikbaar is of moet zijn, 
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en (iii) verlenen elkaar de ondersteuning die noodzakelijk is voor een goede uitvoering 

van de Pilotovereenkomst. 

4 DUUR EN BEËINDIGING 

4 . 1  Deze Pilotovereenkomst treedt na ondertekening door Partijen in werking per datum 

ondertekening, en eindigt nadat het op de Raming betrekking hebbende onderzoek door 

het CPB is afgerond en de rapportage door het CPB is gepubliceerd. 

4 . 2  Indien zich gedurende de Pilot bij een der Partijen een zwaarwegende reden voordoet 

die voorzetting van de Pilotovereenkomst in ongewijzigde vorm onmogelijk maakt 

(bijvoorbeeld vanwege een gerechtelijke uitspraak, een onderzoek of aanwijzing van 

een toezichthouder (waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens), dan treden Partijen 

direct in overleg over een passende oplossing. 

5 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

5 . 1  De verwerkingen die Stichting Inlichtingenbureau uitvoert voor het samenstellen van de 

Dataset zijn opgenomen in de Bijlage Dataset. Verdere informatie met betrekking tot 

verwerkingen in het kader van de Raming staan beschreven in het Plan van Aanpak en 

worden tevens nader omschreven in (een bijlage bij) de ‘Data Protection Impact 

Assessment’ zoals genoemd in artikel 3.3. 

5 . 2  Stichting Inlichtingenbureau verwerkt in opdracht van Gemeente de gegevens uit het 

iJw- en iWmo-berichtenverkeer van Gemeente en voor opname in de geanonimiseerde 

en niet tot de Gemeente herleidbare Dataset die aan het CPB wordt verstrekt enkel ten 

behoeve van de Raming. Stichting Inlichtingenbureau neemt de gegevens uit het iJw- 

en iWmo-berichtenverkeer van Gemeente van Gemeente uit de informatiediensten 

‘Berichtenverkeer Jeugdwet’ en ‘Berichtenverkeer Wmo’ ten behoeve van de Raming 

op een gestandaardiseerde manier in bewerkte vorm op in de bij Stichting 

Inlichtingenbureau in beheer zijnde ‘Voorziening iJw’ en ‘Voorziening iWmo’. De door 

CPB ten behoeve van de Raming gevraagde Dataset wordt samengesteld vanuit de 

‘Voorziening iJw’ en de ‘Voorziening iWmo’. De persoonsgegevens worden door 

Stichting Inlichtingenbureau verwerkt in overeenstemming met de ‘Algemene 

Verordening Gegevensbescherming’ (hierna ‘de AVG’) en de Uitvoeringswet AVG 

(hierna ‘UAVG’). De Dataset die beschikbaar wordt gesteld aan het CPB is volledig 

geanonimiseerd en bevat geen persoonsgegevens of gegevens die herleidbaar zijn 

naar personen of individuele gemeenten. 

5 . 3  Voor de duur dat Stichting Inlichtingenbureau in verband met de uitvoering van deze 

Pilotovereenkomst in de zin van de AVG geldt als ‘verwerker’ van Gemeente als 

‘verwerkingsverantwoordelijke’, is het in de Aansluitings- en Bewerkersovereenkomst 

GGK bepaalde van overeenkomstige toepassing op de in het kader van deze 

Pilotovereenkomst ten behoeve van het samenstellen van de Dataset benodigde 

verwerkingen. 



Pilotovereenkomst 
Dataset ten behoeve van onderzoek CPB ‘Raming Wmo en jeugdzorguitgaven’ 

 

Pilotovk IB Gemeente tbv data CPB Onderzoek Raming Wmo Jw V01b 13122022.pdf 5 

5 . 4  Partijen zijn voor zover relevant, ieder zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van 

de bepalingen die voortvloeien uit de AVG, UAVG, Jeugdwet, Wmo en andere op het 

voorwerp van de Pilotovereenkomst van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

6 GEHEIMHOUDING 

6 . 1  Onverminderd hetgeen elders ter zake in de Pilotovereenkomst is bepaald, zullen 

Partijen vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de aan elkaar verstrekte 

informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt dan wel waarvan redelijkerwijs begrepen 

kan worden dat betreffende informatie (bedrijfs)vertrouwelijk is, behalve voor zover het 

in het kader van de Pilotovereenkomst is toegestaan dan wel indien de bekendmaking 

geschiedt op grond van een wettelijke verplichting tot informatieverstrekking dan wel 

indien de bekendmaking geschiedt met voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

andere Partij. 

7 AANSPRAKELIJKHEID 

7 . 1  Partijen zijn jegens elkaar enkel aansprakelijk voor directe schade van betrokkenen (in 

de zin van de AVG) voortvloeiende uit het niet-nakomen van, of in strijd handelen met 

de bij of krachtens AVG of UAVG gegeven voorschriften voor zover deze directe schade 

is ontstaan door eigen werkzaamheid van betreffende Partij. Gezien het doel van de 

Raming en aard van de samenwerking is iedere aansprakelijkheid voor elke andere 

vorm van schade jegens de andere Partij(en) uitgesloten. 

8 OVERIGE BEPALINGEN 

8 . 1  Formele kennisgevingen die Partijen op grond van de Pilotovereenkomst aan elkaar 

zullen doen vinden schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of 

afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. 

8 . 2  Ieder geschil tussen Partijen ter zake van de Pilotovereenkomst zal, indien minnelijke 

oplossing van dit geschil niet mogelijk is gebleken, bij uitsluiting worden voorgelegd aan 

de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht. Er is sprake van een geschil 

indien één der Partijen zulks in een aangetekende brief aan de wederpartij kenbaar 

maakt. 

8 . 3  Op deze Pilotovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

8 . 4  Wijzigingen en/of aanvullingen op deze Pilotovereenkomst zijn uitsluitend geldig indien 

zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen door de daartoe bevoegde personen 

van Partijen. 

(ondertekening op volgende pagina)  
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ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN DRIEVOUD ONDERTEKEND, 

Stichting Inlichtingenbureau 

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

Naam P. Jansz 

Functie directeur 

Handtekening  

Plaats Utrecht 

Datum  

 
Gemeente [NAAM] 

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

Naam  

Functie  

Handtekening  

Plaats  

Datum  

 
  

10 januari 2023
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BIJLAGE DATASET 
 

Dataset ten behoeve van Raming door CPB 

Het CPB heeft voor de ‘Data omschrijving en indeling’ aangegeven dat ten behoeve van de Raming nodig 
zijn:  
 

“de Wmo-uitgaven en de Jeugdzorguitgaven per jaar vanaf het jaar 2019 (pre-corona).1 De 
indeling die nodig is, is voor beide zorgsectoren (Wmo- en jeugdzorg) hetzelfde, namelijk per 
leeftijdscategorie (0 jaar, 1 jaar, 2 jaar, ….., 98 jaar, en 99 jaar of ouder) en per geslacht. De 
leeftijdsprofielen zullen voor Wmo- en jeugdzorg apart moeten mogen worden gepubliceerd 
(op nationaal niveau).” 

 

(NB. In de bij Stichting Inlichtingenbureau voor gemeenten ten behoeve van het iJw- en iWmo-berichtenverkeer in beheer zijnde 

‘Voorziening iJw’ en ‘Voorziening iWmo’ zijn gegevens beschikbaar vanaf augustus 2019). 

 

“Voorts ten aanzien van het ‘Aggregatieniveau’  het volgende: 
Het gaat uitdrukkelijk niet om data op individueel of gemeentelijk niveau. De aanvraag betreft 
enkel totalen voor heel Nederland volgens de indeling zoals hierboven beschreven. De 
benodigde data is verkort weergegeven in tabel 1. Het gaat dus bijvoorbeeld om de totale 
Nederlandse uitgaven aan Wmo voor mannen van 70 jaar.  

 
Tabel 1: uitgaven naar leeftijd en geslacht voor heel Nederland per jaar (vanaf 2019) 

 uitgaven aan Wmo 

(mannen) 

uitgaven aan Wmo 

(vrouwen) 

 

uitgaven aan 

jeugdzorg 

(mannen) 

uitgaven aan 

jeugdzorg 

(vrouwen) 

0-jaar     

1-jaar     

2-jaar     

…     

…     

98-jaar     

99-jaar en ouder     

 
 
(gaat verder op volgende pagina) 

  

 
1 Het gaat hierbij om cijfers die aansluiten bij de CBS definitie, zie 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84121NED/table?dl=6FA53. 
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Gegevenselementen uit het iJw en iWmo-berichtenverkeer van Gemeente die door Stichting 
Inlichtingenbureau worden verwerkt voor het samenstellen van de Dataset 

Stichting Inlichtingenbureau zal de geaggregeerde niet tot de persoon en Gemeente herleidbare Dataset 
zoals in voornoemde Tabel 1 weergegeven samenstellen uit de gegevens uit het iJw en iWmo-
berichtenverkeer van Gemeente en de andere gemeenten. 
 
Voor de samenstelling zal Stichting Inlichtingenbureau de volgende van Gemeente in de ‘Voorziening iJw’ 
en ‘Voorziening iWmo’ beschikbare zijnde gegevenselementen uit het iJw en iWmo-berichtenverkeer 
intern op de ICT-systemen van Stichting Inlichtingenbureau gebruiken voor het samenstellen van de door 
CBP benodigde Dataset voor de Raming: 
 

Data Berichtenverkeer Data element Toelichting 

Leeftijd Geboortedatum 303: Client, LDT_Datum 

 

Datum wordt gebruikt om 

leeftijdscategorie te bepalen. 

Uitgaven Declaraties 303: Prestatie, LDT_Bedrag 

Idem 304, 323 en 325 

Geaccordeerde declaraties/ facturen 

worden per cliënt en per domein 

opgeteld binnen leeftijdscategorie. 

Man/vrouw Geslacht 303: Client, LDT_Geslacht 

Idem 323 

Uitgaven worden gesplitst naar 

man/vrouw 

Cliënt BSN 303: Client, 

LDT_Burgerservicenummer, 

idem 323 

Wordt gebruikt om aantal unieke 

cliënten per leeftijdscategorie te 

bepalen.  
NB. Ook het BSN wordt enkel intern bij het IB 

verwerkt voor het samenstellen van de Dataset 

en wordt niet verstrekt aan het CBP of andere bij 

de Raming betrokken partijen. 

 
*** 


