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Categorie Vraag & antwoord 

Aanleverproces Kan ik de gegevens bij derde partijen opvragen (indien de 
centrumgemeente de registraties heeft belegd bij derde partijen)? 

 Vanwege de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) is het niet mogelijk 
om gegevens op BSN-niveau op te vragen bij derde partijen om deze vervolgens 
door te leveren aan het CBS. De juristen zijn aan het onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn rondom het opvragen van data bij de MO-instellingen op BSN-
niveau – De uitkomsten hiervan zijn niet van toepassing in de huidige aanlevering in 

september, maar zullen doorwerking hebben in latere aanleverperioden. 
 

De gegevensuitvraag van de Monitor Dakloosheid zal de eerste aanleverperiode(n) 
dus starten bij de centrumgemeenten en later naar verwachting uitgebreid worden 
naar partijen die ook over relevante data beschikken, zoals bijvoorbeeld de GGD en 
maatschappelijke opvang organisaties. Dit is van groot belang om een zo compleet 
mogelijk beeld van de te monitoren doelgroep te kunnen geven. Dit traject heeft 
zodoende hoge prioriteit en de (juridische) mogelijkheden hiervoor worden 
onderzocht. 

 
 Moet de centrumgemeente de gegevens van de gehele centrumregio 

aanleveren? 
 De centrumgemeenten dienen (zover bekend) de gegevens van de desbetreffende 

gehele centrumregio aan te leveren onder de gemeentecode van de 

centrumgemeente. De gegevens zullen gepubliceerd worden op centrumregio 

niveau. 
 Over welke perioden kunnen er bestanden worden aangeleverd? 

 De huidige aanleverperiode start met een eenmalige uitvraag van drie halfjaren: 

eerste halfjaar 2021, tweede halfjaar 2021 en het eerste halfjaar 2022. Hierdoor 
wordt het CBS in staat gesteld om de eerste patronen door de tijd heen vast te 
stellen en bovendien kunnen er dan jaarcijfers over 2021 worden opgeleverd. In de 
volgende aanleverperiode sluit de Monitor Dakloosheid aan bij het halfjaarlijkse 
aanleverproces van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, waarin telkens 
bestanden van het afgelopen halfjaar met een mogelijkheid tot een correctielevering 
van het halfjaar daarvoor uitgevraagd worden. 

 Mag ik over 2021 ook de data in 1 bestand aanleveren; een jaarbestand? 

 De gegevens dienen in deel A in losse halfjaarbestanden aangeleverd te worden, 
vergelijkbaar met de reguliere aanlevering van de GMSD. Het invulformulier van 
deel B (niet-BSN geaggregeerde gegevens) bevat wel een invulblad voor heel 2021 
en een invulblad voor het eerste halfjaar van 2022.  

 Welke gemeentecode moet ik gebruiken als ik gegevens aanlever voor de 
gehele centrumregio? 

 De centrumgemeenten dienen de gegevens aan te leveren voor de gehele 
centrumregio. De gemeentecode die je kunt gebruiken is de code van je 
centrumgemeente. 
 

DEEL A  Moet ik Deel A aanleveren als de set onvolledig is? 
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 Wij adviseren om alle registraties die de centrumgemeenten heeft aan te leveren, 
omdat er dan een beeld kan worden geschetst van de beschikbare data binnen de 

centrumgemeenten. Als gemeente kunt u uw eigen toelichting geven op de cijfers. 
Dit helpt gebruikers om het verhaal achter de cijfers over uw gemeente beter te 
begrijpen of in de juiste context te zien. Zo kunnen gebruikers – zoals raadsleden, 
beleidsmedewerkers of inwoners - de cijfers beter interpreteren en toepassen. Het is 
niet verplicht een feitelijke toelichting te geven, maar in het geval dat de set bij 
voorbaat onvolledig is, adviseren wij toch om dit te benoemen in de ruimte voor 
toelichting. Er is een handleiding beschikbaar voor het schrijven en publiceren van 

een feitelijke toelichting. Daarnaast zijn de cijfers een basis voor een eerste 
gesprek. Monitors hebben de tijd nodig om op te starten en gezien dit model een 
groeimodel is, kunnen er geen harde conclusies getrokken worden op basis van de 

eerste publicatie. 
 

 Hoe dienen gegevens aangeleverd te worden wanneer een dakloos persoon 
meerdere keren in een verslagperiode gebruik maakt van voorzieningen? 

 Als een persoon van meerdere typen opvang in een verslagperiode gebruik gemaakt 
heeft, komt deze persoon meerdere keren in het bestand voor. Ook als een persoon 
in een verslagperiode herhaaldelijk gebruik maakt van (verschillende typen) opvang, 
komt deze persoon meerdere keren in het bestand voor. 
 

DEEL B Moet ik Deel B ook aanleveren als ik Deel A aanlever (en andersom)? 

 Deel B dient ook aangeleverd te worden als er een compleet bestand van Deel A 
wordt aangeleverd. Deel B betreft het totaal aantal registraties bekend bij 

verschillende bronnen, waaronder registraties bij gemeenten en andere partijen. Om 
een completer beeld te schetsen, wordt in Deel B ook gevraagd alle briefadressen 
die de gemeente eventueel gebruikt voor dakloze personen uit alle mogelijke 

bronnen. Daarnaast wordt gemeenten bij de eerste uitvraag gevraagd om de 
adressen van alle instellingen die daklozenopvang bieden aan te leveren. Hiermee 
kan verkend worden of er in de bestanden van het CBS dakloze personen staan die 
zich tijdelijk op deze adressen hebben ingeschreven (als woon- of briefadres).  
 

 Hoe lever ik Deel B aan? 

 Voor Deel B dient het invulformulier (zie ook aanleverprotocol pagina 14) ingevuld 
te worden en als bestand aangeleverd te worden. Dit invulformulier ontvangt de 

coördinator in een aanvullende e-mail van het CBS. Voor aanlevering van de 
bestanden kan het portal gebruikt worden waar ook de bestanden voor Deel A en de 
Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein geplaatst worden.  

Deel B bestaat uit totaal aantal daklozen personen en registraties dat bekend is bij 
verschillende type bronnen (gemeente, opvangorganisaties, GGD). Dit is een totaal 
aantal daklozen personen en registraties, waaronder óók de registraties op BSN-

niveau vallen. U dient dus een totaal aantal van het in beeld bekende daklozen 
personen of registraties in de kolommen in te vullen. Daarnaast kunt u aangeven of 
een unieke telling van het aantal personen mogelijk was en kunt u verdere 
opmerkingen kwijt (bijvoorbeeld over de verwachtingen met betrekking tot de 
volledigheid van de data). In de begrippenlijst op pagina 15 in het aanleverprotocol 
worden alle begrippen uit het template uitgebreid uitgelegd. Daarnaast wordt 
gevraagd om een lijst met adresgegevens van opvangorganisaties en instellingen 

die fungeren als briefadres voor dakloze personen. Deze adressen zijn belangrijk om 
te verkennen of dakloze personen uit de bij het CBS bekende briefadressen 
geselecteerd kunnen worden. 
 

   
 Waarom moeten er briefadressen worden ingestuurd in Deel B? 

 Om een completer beeld te schetsen, wordt in Deel B ook gevraagd alle 
briefadressen die de gemeente eventueel gebruikt voor dakloze personen uit alle 

mogelijke bronnen. Daarnaast wordt gemeenten bij de eerste uitvraag gevraagd om 
de adressen van alle instellingen die daklozenopvang bieden aan te leveren. 
Hiermee kan verkend worden of er in de bestanden van het CBS dakloze personen 

https://vng.nl/sites/default/files/2022-03/Ruimte%20Voor%20Toelichting%20GMSD%202020%20Definitief.pdf
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staan die zich tijdelijk op deze adressen hebben ingeschreven (als woon- of 
briefadres).  

 
In de basisregistratie personen staat geregistreerd of iemand gebruik maakt van 
een briefadres. Een briefadres kan om verschillende redenen aangevraagd worden. 
Wanneer gemeenten briefadressen doorgeven waarop dakloze personen 
geregistreerd staan, dan kan het CBS verkennen of hiermee de registraties 
aangeleverd in deel A aangevuld kunnen worden. Voor een deel van de gemeenten 
zal gelden dat briefadressen van zowel dakloze personen als andere personen op 

hetzelfde adres worden geregistreerd. Bij die gemeenten is deze selectie niet te 
maken. 
   

 Worden Deel A en Deel B bij elkaar opgeteld in de monitor? 

 Deel A en Deel B worden niet bij elkaar opgeteld in de monitor Dakloosheid. Deel B 
bestaat uit totaal aantal registraties/dakloze individuen bekend bij verschillende 

bronnen, waaronder registraties bij gemeenten en andere partijen. Dit is een totaal 
aantal daklozen personen en registraties, waaronder óók de registraties op BSN-
niveau vallen. Gezien deel B niet op BSN-niveau is, zijn deze aantallen niet geschikt 
om unieke daklozen vast te stellen. 
 

Definitiekwestie Hoe worden dak- en thuislozen gedefinieerd in deze monitor? 

 In deze monitor definiëren we dak- en thuisloze personen als feitelijk en residentieel 
daklozen vanaf de leeftijd van 18. Het gaat daarbij om personen zonder vaste 
verblijfplaats die slapen: 

• in de open lucht, zoals in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, 

fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto; 
• binnen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en 

eendaagse noodopvang; 
• op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie; 
• binnen in 24-uursvoorzieningen en instellingen van de maatschappelijke 

opvang. 
 

Let op: Personen die beschermd wonen vallen hier dus niet onder. 
Let op: Personen in de vrouwenopvang worden niet meegenomen in deze monitor, 
(meerderjarige) personen in moeder-kind opvang worden wel meegenomen in deze 
monitor. 
Let op: Van dak- en thuisloze gezinnen dienen alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 
jaar individueel te worden meegenomen in de monitor 
 

 Vallen bankslapers onder de gehanteerde definitie van dak- en thuislozen?  

 Bankslapers vallen onder de gehanteerde definitie en dienen (indien bekend) 
meegenomen te worden in de aan te leveren gegevens. 
 

 Vallen buitenslapers onder de gehanteerde definitie? 

 Buitenslapers vallen onder de gehanteerde definitie en dienen (indien bekend) 
meegenomen te worden in de aan te leveren gegevens. 
 

 Vallen minderjarigen onder de gehanteerde definitie? 

 Minderjarigen (kinderen) vallen buiten de gehanteerde definitie, gezien dak- en 
thuisloze gedefinieerd worden als feitelijk en residentieel daklozen vanaf de leeftijd 
van 18. Minderjarigen dienen niet meegenomen te worden in de aan te leveren 

gegevens. 
 

 Wordt de vrouwenopvang meegenomen in deze monitor? 

 
 Personen in de vrouwenopvang worden niet meegenomen in deze monitor, 

(meerderjarige) personen in moeder-kind opvang vallen onder de gehanteerde 
definitie en worden wél meegenomen in deze monitor. 
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 Valt de winteropvang (tijdens koude nachten) onder de kortdurende 
opvang? 

 De winteropvang valt onder de kortdurende opvang. Onder kortdurende opvang 
worden alle vormen van opvang verstaan die niet specifiek zijn ingericht op de 
behoeften van de persoon en alleen bedoeld zijn om de persoon acuut een slaapplek 

te bieden totdat een passende oplossing is gevonden verstaan. Te denken valt aan 
winteropvang, nachtopvang, crisisopvang, noodopvang en opvangplekken die alleen 
geschikt zijn als tijdelijke oplossing. 
 

Aanleverproces Wanneer is de aanleverperiode? 

 De huidige aanleverperiode start op 29 augustus 2022 en loopt tot en met 30 

september 2022. 
 

 Wie levert de gegevens van de Monitor Dakloosheid bij het CBS aan? 

 De coördinator van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) is 
verantwoordelijk voor het daadwerkelijk uploaden van de gegevens voor de GMSD 
én de Monitor Dakloosheid. De coördinator ontvangt de inloggegevens voor de 
portal bij het CBS, waar de bestanden geplaatst worden.  
 

 Hoe weet ik wie de coördinator GMSD binnen mijn gemeente is? 

 Recent zijn beleidsmedewerkers van de centrumgemeenten en werkzaam op het 
beleidsterrein Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang via een mail op de 
hoogte gesteld van de eerste uitvraag van de Monitor Dakloosheid. Mocht u willen 

weten wie de coördinator is van uw gemeente? Stuur dan een mail te sturen met 
deze vraag naar waarstaatjegemeente@vng.nl. Vanwege de Algemene Verordening 
Persoonsgegevens (AVG) kunnen deze persoonsgegevens niet openbaar bekend 
gemaakt worden. 
 

 Is het mogelijk om een toelichting te geven op de data? 

 Als gemeente kunt u uw eigen toelichting geven op de cijfers, net zoals bij de 
Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Dit helpt gebruikers om het verhaal achter 
de cijfers over uw gemeente beter te begrijpen of in de juiste context te zien. Zo 
kunnen gebruikers – zoals raadsleden, beleidsmedewerkers of inwoners - de cijfers 
beter interpreteren en toepassen. Het is niet verplicht een feitelijke toelichting te 
geven. Er is een handleiding beschikbaar voor het schrijven en publiceren van een 

feitelijke toelichting. 
 

 Wat voor soort bestand moet ik aanleveren? 

 Als een bestand een verkeerde extensie heeft, kan het niet worden ingelezen en 
wordt het technisch afgekeurd. De bestanden (in de zip-file) kunnen alleen de 
extensie .csv of .txt hebben. Daarnaast moet de bestandsnaam beginnen met 

ADAKL en vervolgens de code van de uitvraag. De code van de uitvraag bestaat uit 
de periode waarover het bestand gaat (H1 voor het eerste halfjaar en H2 voor het 
tweede halfjaar) en het desbetreffende jaar. Bijvoorbeeld H12021 voor een bestand 
over het eerste halfjaar van 2021. Achter de code van de uitvraag kunt u een eigen 
toevoeging zetten voorafgegaan door een underscore (_). Bestandsnaam 1: 
ADAKL_[code uitvraag]_[vrije tekst].csv (of .txt) 
 

Voorbeeld: ADAKL_H12020_gemeenteUtrecht.csv 
 
Tip: open het csv-bestand niet, of open het in een teksteditor 

(Kladblok/Wordpad/Editpad, gebruik hiervoor de optie ‘openen met’ onder de 
rechtermuisknop) indien u nog handmatig wijzigingen wilt doorvoeren. 
 

Publicatie Op welk niveau worden de gegevens gepubliceerd? 

 De gegevens van de Monitor Dakloosheid worden gepubliceerd op centrumregio 
niveau. 

 

https://vng.nl/sites/default/files/2022-03/Ruimte%20Voor%20Toelichting%20GMSD%202020%20Definitief.pdf
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 Waar worden de gegevens gepubliceerd? 

 De data zal openbaar gepubliceerd worden in de Gemeentelijke Monitor Sociaal 
Domein (GMSD) op Waarstaatjegemeente.nl en op cbs.nl. De coördinator van elke 

gemeente ontvangt een bericht op zijn daartoe bestemde emailadres als de cijfers 
online komen. 
 

 Hoe wordt een landelijk beeld geschetst? 

 Wanneer voldoende gemeenten gegevens aanleveren dan zal verkend worden hoe 
een landelijk beeld geschetst kan worden. 
 

 Kunnen de gegevens op een later moment gecorrigeerd worden? 

 De gegevens kunnen gecorrigeerd worden door middel van een correctie- of 
herlevering tijdens de aanleverperiode van bestanden van een halfjaar vóór het 
afgelopen halfjaar. Vanaf volgende aanleverperioden sluit de Monitor Dakloosheid 
aan bij het halfjaarlijkse aanleverproces van de Gemeentelijke Monitor Sociaal 

Domein. Ter verduidelijking: Tijdens de aanleverperiode over het tweede halfjaar 
2022, kan er ook een herlevering worden gedaan van de bestanden over het eerste 
halfjaar van 2022. 
 

Overig Moet ik de gegevens aanleveren voor de Monitor Dakloosheid als ik al 
gegevens heb aangeleverd tijdens de KPMG uitvraag? 

 In het kader van de verschillende initiatieven om dakloosheid in gemeenten terug te 
dringen heeft KPMG inderdaad tot eind 2021 het voortraject monitoring van het 
aantal daklozen uitgevoerd. Om aan de wens van gemeenten te voldoen om 

ontwikkelingen rond dakloosheid met eigen cijfers te kunnen volgen/duiden en het 
zicht op de doelgroep te behouden, heeft het CBS in opdracht van VWS en VNG een 

structurele monitor ontwikkeld. De Monitor Dakloosheid maakt ontwikkelingen in de 
tijd zichtbaar en onderling vergelijken tussen gemeenten wordt mogelijk wat 
hopelijk leidt tot het goede gesprek onder gemeenten, hun ketenpartners en het 
Rijk.  
 
Een belangrijk verschil tussen het KPMG-traject en de huidige Monitor Dakloosheid is 

dat deel A van de uitvraag op BSN-niveau is. Hierdoor kunnen dubbeltellingen 
voorkomen worden en kan bovendien het CBS de data verrijken met gegevens zoals 
leeftijd, geslacht en informatie uit andere domeinen. Het aantal aan te leveren 
gegevens in deel A is kleiner dan in de uitvraag van de KPMG monitor, mede omdat 
we de administratieve lasten voor gemeenten willen beperken. Naast deel A is er 
een deel B op geaggregeerd niveau. De monitor start nu met een beperkte set en 

zal in de toekomst verder worden doorontwikkeld. Desalniettemin vraagt het 

uiteraard nog steeds tijd en capaciteit aan de kant van de gemeente om de 
gegevens aan te leveren. Hierover en over andere wensen en behoeften van 
gemeenten blijven wij graag met gemeenten in gesprek. Hiervoor is er onder meer 
een klankbordgroep, waar geïnteresseerden zich ook voor kunt aanmelden door een 
mail te sturen naar waarstaatjegemeente@vng.nl. 
 

 Hebben de cijfers van deze monitor invloed op het financiële landelijke 

verdeelmodel? 

 Het ministerie van VWS en VNG hebben aangegeven dat de financiering voor de 
Maatschappelijke Opvang (MO) op basis van de decentralisatie uitkering van de MO 
verloopt. Er is geen sprake van (in)directe koppeling van financiering aan aantallen 
plekken MO, ook niet als de data in de toekomst verbeterd zal worden.   
 

 Wat is het verschil tussen de indicator ‘Verblijf en Opvang’ (Gemeentelijke 
Monitor Sociaal Domein) en de aan te leveren gegevens voor de Monitor 
Dakloosheid? 

 Verblijf en Opvang als onderdeel van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 

(GMSD) omvat alle verblijf en opvang die geleverd wordt gefinancierd vanuit de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De registraties die aangeleverd worden in 
deel A van de monitor dakloosheid bevatten alle dakloze personen die bij de 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/
mailto:waarstaatjegemeente@vng.nl
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gemeente bekend zijn. Een deel van deze dakloze personen zal gebruik maken van 
maatschappelijke opvang vanuit de Wmo, een ander deel mogelijk niet (afhankelijk 

van beleid van gemeente). Anderzijds zal een deel van de personen die gebruik 
maakt van maatschappelijke opvang dat doen door dakloosheid, maar een ander 
deel mogelijk niet (ook dit is afhankelijk van beleid van gemeente). Omdat in beide 
datasets BSN is aangeleverd, kan bekeken worden welk deel van de dakloze 
personen ondersteuning (bijvoorbeeld in de vorm van maatschappelijke opvang) 
vanuit de Wmo ontvangt.  
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