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Doel van de nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief is bedoeld om u te informeren over de 

aanlevering van de Statistiek Re-integratie door 

Gemeenten (SRG) vanaf januari 2019 en de informatie en 

ondersteuning die het CBS hierbij biedt. Daarnaast bevat 

de nieuwsbrief informatie over een verbeterde versie van 

de richtlijnen. Mocht u over de inhoud van deze 

nieuwsbrief of in het kader van de levering van bestanden 

vragen hebben of tegen problemen aanlopen, dan kunt u 

met het CBS contact opnemen.  

 

Aanlevering 2019 

Vanaf verslagmaand januari 2019 moeten de gegevens 

voor de SRG conform de nieuwe richtlijnen worden 

aangeleverd.  Om u tegemoet te komen geeft het CBS twee 

weken uitstel voor de levering van januari 2019. Dit 

betekent dat het bestand van januari uiterlijk 28 februari 

binnen moet zijn bij het CBS. 

 

Wat betreft de vulling van de kenmerken 

Arbeidsvermogen, Doel inzet voorzieningen en Type 

voorziening voor personen die al in 2018 een voorziening 

kregen (doorlopend naar 2019) geldt het volgende: 

 

Kenmerk Type voorziening (14) 

Bij de levering van januari dient u de voorzieningen 

omgezet te hebben naar de nieuwe indeling van het 

kenmerk Type voorziening. Aanlevering volgens de oude 

indeling is dus niet meer toegestaan. 

 

Kenmerk Arbeidsvermogen (11) 

Voor personen die al in 2018 een voorziening hadden 

vragen we u dit kenmerk volgens de nieuwe indeling voor 

zoveel mogelijk personen goed in te vullen. Indien dit voor 

bepaalde personen nog niet mogelijk is, dan moet voor 

deze personen code 40 ‘Nog niet bekend’ gebruikt worden. 

Uiterlijk bij de levering van juni 2019 moet dan ook voor 

deze personen het arbeidsvermogen zijn ingeschat. 

 

Kenmerk Doel inzet voorzieningen (12) 

Ook voor het kenmerk Doel inzet voorzieningen geldt dat 

deze voor zoveel mogelijk personen die al reeds in 2018 

een voorziening kregen zo goed mogelijk ingevuld moet 

worden. Voor personen waar het echter nog niet bepaald 

kan worden, is het verzoek het kenmerk leeg te laten. De 

XML voorziet hierin en softwareleveranciers zijn op de 

hoogte. Uiterlijk bij de levering van juni 2019 dient ook dit 

kenmerk voor iedereen goed te zijn ingeschat. 

 

NB voor personen die vanaf januari 2019 een voorziening 

krijgen aangeboden is het gewenst om bij de eerste 

aanlevering van de voorziening ook een goede inschatting 

van de kenmerken Arbeidsvermogen en Doel inzet 

voorzieningen te maken. 

 

Beëindigde voorzieningen 

Bij het omzetten van de voorzieningen 2018 naar de 

voorzieningen 2019 is het mogelijk dat u ook voorzieningen 

tegenkomt die eigenlijk al eerder beëindigd hadden 

moeten worden en die dus nog ten onrechte doorlopen. 

Het CBS ziet graag dat u deze voorzieningen alsnog 

beëindigt om de administratie in overeenstemming te 

brengen met de werkelijkheid. Wel zouden we het op prijs 

stellen als u ons op de hoogte stelt als u opschoonacties 

doorvoert en deze flinke consequenties voor de aantallen 

SRG-voorzieningen hebben. We kunnen hier dan rekening 

mee houden bij de analyse van de aanlevering van januari 

2019. 

 

Ondersteuning CBS 

Mogelijkheid insturen nieuwe vertaaltabel voorzieningen 

Het CBS probeert waar mogelijk te helpen bij de omzetting 

van de oude naar de nieuwe SRG. Dit betreft onder meer 

het bieden van hulp bij het maken van de nieuwe 

vertaaltabel voor de voorzieningen. Wanneer u twijfelt 

over de vertaling van uw ingezette voorzieningen naar de 

nieuwe CBS-codes dan kunt u deze voorleggen aan het CBS. 
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Dit kunt u doen door uw vertaaltabel voor uw 

voorzieningen op te sturen naar SRG-verbetering@cbs.nl.  

Zorg er daarbij wel voor dat de vertaaltabel minimaal per 

voorziening/activiteit het volgende bevat: 

 Naam voorziening/activiteit in uw systeem 

 Omschrijving/toelichting als uit de naam niet blijkt 

wat het betreft 

 Voorgestelde code Type voorziening SRG 2019 

Wij zullen uw vertaaltabel bekijken en indien nodig met u 

meedenken over de juiste indeling.  

 

Ondersteunende informatie op de website 

Naast de mogelijkheid tot het insturen van uw vertaaltabel, 

kunt u via www.cbs.nl/sz-srg onder het kopje ‘Extra 

informatie’ nog aanvullende ondersteuning vinden. Zo is er 

een rubriek met Veelgestelde vragen opgenomen. 

Daarnaast is in de rubriek Richtlijnen en documentatie een 

verkorte vertaalinstructie beschikbaar voor o.m. het 

vertalen van het arbeidsvermogen en de voorzieningen van 

de oude naar de nieuwe indeling. Tot slot is hier ook een 

drietal voorbeeld scenario’s te vinden waarin situaties van 

personen die voorzieningen ontvangen, worden vertaald 

naar de nieuwe CBS-codes volgens de SRG-richtlijnen 2019. 

 

SRG-voorlichtingsbijeenkomsten 

In oktober en november heeft het CBS een aantal 

voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om de 

gewijzigde SRG toe te lichten en gemeentes de gelegenheid 

te geven tot het stellen van vragen. Wij kijken terug op zeer 

geslaagde bijeenkomsten waarin we veel nuttige feedback 

hebben ontvangen en interessante discussies hebben 

kunnen voeren. We danken iedereen die is gekomen voor 

het meedenken en we houden in de toekomst graag 

contact! 

 

Verbeterde versie richtlijnen 

Op basis van feedback van gemeenten, 

softwareleveranciers en het ministerie van SZW en de input 

verkregen vanuit de voorlichtingsbijeenkomsten, is 

besloten om de richtlijnen ten opzichte van de versie die in 

juni 2018 is gepubliceerd (versie 1.0) op een aantal punten 

aan te scherpen en/of te verduidelijken. 

 

De belangrijkste wijzigingen zijn doorgevoerd bij de 

populatieafbakening, de omschrijving van de kenmerken 

Arbeidsvermogen, Doel inzet voorzieningen en Type 

voorziening. In de nieuwe versie van de richtlijnen 

(versie 1.1) is aan het begin van het document meer in 

detail opgenomen welke beschrijvingen zijn aangepast. De 

nieuwe versie van de richtlijnen zal tezamen met deze 

Nieuwsbrief worden verstuurd en zal ook worden geplaatst 

op onze website. 

 

Mailcampagne LKS en Beschut werk 

Afgelopen augustus hebben we alle gemeenten een mail 

gestuurd met de aantallen Loonkostensubsidie op grond 

van de Participatiewet en Beschut werk. Daarbij was de 

vraag om deze cijfers te controleren met de gegevens in de 

eigen administratie. We hebben van 158 van de 212 

berichtgevers een reactie gehad, hartelijk dank voor de 

inzet en uw medewerking! Het blijkt dat de verwachting 

van berichtgevers niet altijd overeenkomt met de cijfers die 

zij aanleveren: 

 Zo zijn er meerdere berichtgevers die Beschut 

werk in een ander systeem registreerden 

waardoor Beschut werk in de aanlevering voor de 

SRG ontbrak.  

 Ook blijkt dat de Forfaitaire loonkostensubsidie 

niet altijd wordt afgesloten en omgezet in een 

Loonkostensubsidie op grond van de 

Participatiewet. Het gevolg is dat deze 

voorzieningen onjuist getypeerd in de SRG komen 

hetgeen invloed kan hebben op de hoogte van uw 

Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds.  

We nodigen alle berichtgevers die nog niet gereageerd 

hebben uit om dit alsnog te doen. Voor informatie hierover 

kunt u contact opnemen met Caroline Huisman (bereikbaar 

op maandag, dinsdag en vrijdag op 070-3374275).  

 

Contact 

Website: www.cbs.nl/sz-srg 

Mail: SZ_SRG@cbs.nl  

Telefoon: Ron Pieper (070-337 5409) of Jaap 

Hakkaart (070-337 5322).  
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