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Definitieve richtlijnen 2015 
 

Met medewerking van gemeenten en softwa-
releveranciers is de definitieve versie van de 
richtlijnen voor de SRG vanaf verslagmaand 
januari 2015 afgerond. U treft de definitieve 
richtlijnen als bijlage bij deze nieuwsbrief aan. 
De grootste verandering vanaf verslagmaand 
januari 2015 heeft betrekking op de overgang 
van een halfjaarlijkse uitvraag naar een uit-
vraag op maandbasis. De overige wijzigingen 
zijn het gevolg van de wetswijzigingen in de 
sociale zekerheid. Dit betreft een uitbreiding 
van de uitvraag met een 2-tal kenmerken en 
de introductie van een aantal typen voorzie-
ningen doordat de populatie van de SRG is 
uitgebreid. Ten slotte is de toelichting waar 
nodig verduidelijkt en zijn er nieuwe voorbeel-
den toegevoegd.  
 
Aanlevering SRG 2e halfjaar 2014 
 
Op basis van de richtlijnen van 2014 wordt 
begin 2015 voor het laatst een halfjaarbestand 
voor de SRG aangeleverd. Het SRG-bestand 
over het 2e halfjaar 2014 wordt zo spoedig 
mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken 
na afloop van de verslagperiode aan het CBS 
toegezonden. Uiterlijk 30 januari 2015 moet 
voor iedere gemeente het 2e halfjaar 2014 be-
stand ontvangen zijn. Dit bestand dient tech-
nisch in orde en volledig te zijn. 
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Algemeen 
Deze brief dient ter informatie voor gemeenten 
en berichtgevers voor gemeenten bij het inter-
preteren en tijdig invullen van gegevens voor 
de Statistiek Re-integratie door Gemeenten 
(SRG) 
 

Meer informatie 
Bel of e-mail voor meer informatie over de in-
houd van deze nieuwsbrief met het CBS: 
 
Gérette van Manen 
Tel: (070) 337 5140 
 

E-Mail: SZ_SRG@cbs.nl 
 
 

Nadere informatie over de bijstandsstatistieken 
vindt u op de website van het CBS, onder 
www.cbs.nl/sz.  
 
Behalve informatie per statistiek, waaronder 
richtlijnen en nieuwsbrieven, heeft u hier ook 
de mogelijkheid de rubriek ‘Veelgestelde vra-
gen’ te raadplegen. Mocht u de gewenste in-
formatie hier niet aantreffen dan kunt u gebruik 
maken van het ‘Contactformulier SZ’. 
 

mailto:SZ_SRG@cbs.nl
http://www.cbs.nl/sz


Aanlevering maandbestanden 2015  
 
Vanaf verslagmaand januari 2015 wordt de 
SRG maandelijks uitgevraagd. De maandbe-
standen worden samengesteld op basis van 
de SRG-richtlijnen 2015. Het maandbestand 
wordt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval 
binnen 2 weken na afloop van die verslag-
maand aan het CBS toegezonden. Dit bete-
kent dat het SRG-bestand over januari 2015 
vóór 16 februari 2015 door het CBS moet zijn 
ontvangen. 
 
Overgang halfjaarlijkse naar maandelijkse 
SRG 
 
Om de overgang van de halfjaarlijkse naar de 
maandelijkse SRG soepel te laten verlopen is 
het van groot belang om eerst de aanlevering 
voor het 2e halfjaar 2014 te realiseren en 
daarna over te gaan op aanleveringen voor de 
maandstatistiek. Belangrijke aanname in ver-
band met het kwaliteitsonderzoek op het be-
stand over het 2e halfjaar 2014 is namelijk dat 
de maandbestanden bron zijn voor eventuele 
noodzakelijke kwalitatieve aanpassingen op 
dit halfjaarbestand. 
 
Gemeentelijke samenwerking 
 
In het kader van o.a. nieuwe wetgeving wordt 
de noodzaak van samenwerking tussen ge-
meenten steeds groter. Veel van de taken die 
per 1 januari 2015 gedecentraliseerd worden 
in het sociaal domein, zullen door gemeenten 
lokaal worden uitgevoerd. Steeds vaker wor-
den taken (boven-)regionaal opgepakt. Sa-
menwerking betreft ook taken die te maken 
hebben met bijstandsverlening en re-
integratie. 
  
De verdergaande samenwerking tussen ge-
meenten roept mogelijk vragen op in verband 
met de registratie van gegevens en de aanle-
vering van bestanden aan het CBS. Het CBS 
verzoekt u dringend om in dat geval contact 
op te nemen, zodat daarover tijdig afspraken 
kunnen worden gemaakt. 
 
 
 
 
 

 
De CBS-medewerkers  

aan de Bijstandsstatistieken  
wensen U 

Fijne feestdagen  
en een zeer succesvol 2015 toe 

 


