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Inleiding 
Wie over onvoldoende middelen beschikt om zelfstandig in zijn bestaan te voorzien kan een beroep 

doen op een uitkering op grond van de Participatiewet, de IOAZ, de IOAW en de AIO. De hoogte van 

deze uitkeringen is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, inkomsten en vermogen. Het 

Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenten bij het rechtmatig uitvoeren van deze wetten door 

gegevens van sociale diensten en de Sociale Verzekeringsbank; SVB  te koppelen aan gegevens over 

de klant bekend bij andere instanties zoals UWV, Belastingdienst, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), 

Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP), Justitiële Informatiedienst (JustID), Centraal Justitieel 

Incassobureau (CJIB), Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en andere gemeenten. Wanneer er 

gegevens bekend zijn bij deze bronnen en er is een overlap met een uitkeringsperiode wordt dit aan 

de gemeenten en Sociale Verzekeringsbank gemeld door middel van samenloopsignalen.  

Algemeen 

Signalen worden gepresenteerd in signaalrapporten. Ieder signaal bevat standaard de onderstaande 

informatie. Per signaal wordt deze aangevuld met specifieke gegevens, deze zijn beschreven per 

signaal. Het gaat om getoonde informatie in bestandsformaat CSV09, dit is de meest uitgebreide 

berichtversie. Oudere bestandformaten bevatten minder informatie. In PDF en XML09 worden 

dezelfde gegevens getoond, maar in een andere weergave. 

  

Kolomnaam Betekenis 

gsd-code De gemeentecode volgens de GBA. 

signaalnummer Uniek identificatie nummer van het aangemaakte signaal. 

dossiercode Dossiercode van het dossier waar het signaal bij hoort. 

huishoudtype Indicator die aangeeft hoe het huishouden is getypeerd. 

1 = eenpersoons huishouden 

2 = meerpersoons huishouden 

BSN Burgerservicenummer van de persoon waar het signaal bij hoort. 

rechtsgrond Code die aangeeft om wat voor soort uitkering het gaat. 

IOAW,WWB,IOAZ. 

startdatum-ukp Begindatum van de uitkeringsperiode. 

einddatum-ukp Einddatum van de uitkeringsperiode. 

systeem-eind Indicator die aangeeft of de einddatum door het Inlichtingenbureau is 
gezet of dat dit de einddatum is die door de GSD is meegegeven. 

voorletters Voorletters van de persoon waar het signaal bij hoort. 

voorvoegsel Voorvoegsel van de persoon waar het signaal bij hoort. 

naam Naam van de persoon waar het signaal bij hoort. 

samenloopcode Samenloopcode, de code die aangeeft om welke mogelijke samenloop 
het gaat. 

startdatum Afhankelijk van de samenloop wordt hier vermeld de aanvang van het 
dienstverband, de sociale verzekering, de uitkering bij een andere 
gemeente, de inschrijving bij de DUO, de detentie, de signalering in het 
opsporingsregister, of de aanvang van het belastingjaar. 

einddatum Afhankelijk van de samenloop wordt hier vermeld het einde van het 
dienstverband, de sociale verzekering, de uitkering bij een andere 
gemeente, de inschrijving bij de DUO, of het einde van het belastingjaar. 

creatiedatum De creatiedatum en -tijd van het signaal bepaald door de 
samenloopapplicatie. 
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swdatum Significante wijzigingsdatum wordt aangepast indien er wijzigingen 
optreden in specifieke situaties. 

actueel Indicator die aangeeft of een signaal actueel of ongeldig is. 

1 = actueel 

0 = ongeldig 

Een signaal is ongeldig als er achteraf geen samenloop meer is door een 
datum correctie in de uitkeringsperiode of de brongegevens. 

Tags 

Indien een signaal wordt opgevraagd in formaat XML 09 en CSV09 worden tags getoond in de 

rapportage. Een tag is een kenmerk dat het Inlichtingenbureau aan een signaal toevoegt waardoor 

het voor gemeenten makkelijker wordt om signalen te prioriteren. 
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1. Signaal Inkomen 

Een inkomenssignaal ontstaat wanneer een bijstands-, IOAW-, IOAZ- of AIO- uitkeringsperiode 

samenloop heeft met een geregistreerde inkomstenverhouding in de polisadministratie van het 

UWV. Dit kan een dienstverband zijn maar ook een sociale verzekering, of pensioen. Bij nieuwe 

uitkeringen worden alle lopende inkomstenverhoudingen als signaal doorgegeven. Bij lopende 

uitkeringen wordt alleen bij de start van een nieuwe inkomstenverhouding in de polis een signaal 

afgegeven. Er wordt géén signaal afgegeven als een inkomstenverhouding stopt of de hoogte van de 

inkomsten wijzigt. Vanaf signaalrapporten in het formaat XML08 en CSV08 wordt er ook een indicatie 

van de netto inkomsten getoond.  

Getoonde gegevens 

Kolomnaam Betekenis 

samenloopcode DV = Samenloop met een dienstverband 

WAJ = Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten  

WAO = Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (sinds 1-1-’06 
opgevolgd door de WIA) 

IVA = Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (onderdeel 
WIA) 

WGA = Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (onderdeel WIA) 

WAZ = Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen  

WW = Werkloosheidswet  

ZW = Ziektewet 

AOW = Algemene Ouderdomswet 

ANW = Algemene Nabestaandenwet 

PENS = Oorlogs- en verzetspensioenen en overige pensioenen, lijfrente 
etc. 

SWAJ = Samenloop (gelijktijdig of volgtijdelijk) van uitkeringen van 
Wajong met Waz WAO/IVA of WGA 

TW = Uitkering uit hoofde van de Toeslagenwet 
ONGW = Uitkeringen in het kader van overige sociale 
verzekeringswetten, hieronder vallen tevens: Ongevallenwet 1921, 
Land- en tuinbouwongevallenwet 1922 en Zeeongevallenwet 1919 
vWW = Vervolguitkering nWW 
IOW = Inkomensvoorziening Oudere Werklozen 

startdatum Afhankelijk van de samenloop wordt hier vermeld de aanvang van het 
dienstverband, of de aanvang van de sociale verzekering. 

einddatum Afhankelijk van de samenloop wordt hier vermeld het einde van het 
dienstverband, of het einde van de sociale verzekering. 

lb-nummer Het loonbelastingnummer van de werkgever. 

wg-naam De handelsnaam van de werkgever. 

wg-adres Het adres van de werkgever. 

wg-postcode Postcode behorend bij het adres van de werkgever. 

wg-plaats Plaatsnaam waar de werkgever gevestigd is. 

startdatum-dv Begindatum van de loonperiode.  

einddatum-dv Einddatum van de loonperiode. 

inkomstenplichtig-dv Code die aangeeft wat de aard van de inkomsten zijn. 

00 = geen inkomstenverhouding bekend 

01 = arbeidsovereenkomst 

02 = aanneming van werk 

03 = bestuurder coöperatieve vereniging met werknemerszelfbestuur 

04 = deelvisser 
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05 = dienstplichtig militair 

06 = musicus / artiest 

07 = stagiair 

08 = thuiswerker 

09 = vertegenwoordiger / provisiewerker 

10 = Wet sociale werkvoorziening (WSW) 

11 = uitzendkracht 

12 = persoonlijke arbeid tegen beloning 

13 = ambtenaar/abp'er 

14 = topsporter 

17 = VUT-er 

18 = publiekrechtelijke aanstelling 

19 = ontslag uitkering 
54 = Opname levenslooptegoed door een werknemer die op 1 januari 61 
         jaar of ouder is 
55 = Uitkering in het kader van de Algemene Pensioenwet Politieke 
         Ambtsdragers (APPA) 
56 = Ouderdomspensioen dat via de werkgever is opgebouwd 
57 = Nabestaandenpensioen dat via de werkgever is opgebouwd 
58 = Arbeidsongeschiktheidspensioen dat via de werkgever is  
         opgebouwd 
59 = Lijfrenten die zijn afgesloten in het kader van een individuele of 
         collectieve arbeidsovereenkomst 
60 = Lijfrenten die niet zijn afgesloten in het kader van een individuele of 
         collectieve arbeidsovereenkomst 
61 = Aanvulling van de werkgever aan een werknemer op een uitkering 
        werknemersverzekeringen, terwijl de dienstbetrekking is beëindigd 
62 = Ontslagvergoeding / transitievergoeding 
63 = Overige, niet hiervoor aangegeven, pensioenen of samenloop van 
         meerdere pensioenen/lijfrenten of een betaling op grond van een 
         afspraak na einde dienstbetrekking 

78 = werk als zelfstandige 

79 = opting-in regeling 

80 = sekswerker in fictieve dienstbetrekking  

81 = Overige fictieve dienstbetrekkingen  

82 = payrolling 

loonlbph-dv Het loon waarover de loonheffing (loonbelasting/premie 
volksverzekeringen) wordt berekend. 

loonsv-dv Loon dat als grondslag dient voor de berekening van premies sociale 
verzekeringen.  

inkomennetto-ind-dv Grove berekening van netto vanuit een paar componenten: Loon voor 
loonbelasting en premieheffing -/- Waarde gebruik auto -/- Ingehouden 
loonbelasting en premieheffing -/- inhouding ZVW premie.   

waarde-gebruik-auto-dv Het bedrag van de forfaitaire waarde van het privégebruik van een aan 
de werknemer ter beschikking gestelde auto vóór aftrek van de eigen 
bijdrage van de werknemer. 

inh-lbph-dv Het bedrag dat door de inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor 
de inkomstenverhouding is ingehouden aan loonbelasting/premie 
volksverzekeringen. 

inh-zvwpremie-dv Het bedrag dat door de inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor 
de inkomstenverhouding is ingehouden als bijdrage 
zorgverzekeringswet. 

looningeld-dv Het bedrag dat, in het aangiftetijdvak voor de inkomstenverhouding, 
belast is voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies 
werknemersverzekeringen en vergoeding Zvw. 

waardenietingelduitgekeerd-dv De waarde van het loon dat niet in geld is uitgekeerd en waarop 
loonbelasting/premie volksverzekeringen moet worden ingehouden en 
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waarover premies voor de werknemersverzekeringen moet worden 
afgedragen. 

vakantietoeslag-dv Het bedrag dat aan rechten, in het aangiftetijdvak voor de 
inkomstenverhouding, is opgebouwd aan vakantietoeslag. 

admeenheid-naam Naam administratieve eenheid. 

admeenheid-adres Het adres van de administratieve eenheid. 

admeenheid-postcode Postcode behorend bij het adres van de administratieve eenheid. 

admeenheid-plaats Plaatsnaam waar de administratieve eenheid gevestigd is. 

startdatum-sv Begindatum bruto uitkeringsbedrag. 

einddatum-sv Einddatum bruto uitkeringsbedrag. 

inkomstenplichtig-sv Code die aangeeft wat de aard van de inkomsten zijn.  

loonlbph-sv Het loon waarover de loonheffing (loonbelasting/premie 
volksverzekeringen) wordt berekend. 

loonsv-sv Loon dat als grondslag dient voor de berekening van premies sociale 
verzekeringen. 

inkomennetto-ind-sv grove berekening van netto vanuit een paar componenten : Loon voor 
loonbelasting en premieheffing -/- Waarde gebruik auto -/- Ingehouden 
loonbelasting en premieheffing -/- inhouding ZVW premie.   

waarde-gebruik-auto-sv Het bedrag van de forfaitaire waarde van het privégebruik van een aan 
de werknemer ter beschikking gestelde auto vóór aftrek van de eigen 
bijdrage van de werknemer. -nieuw 

inh-lbph-sv Het bedrag dat door de inhoudingsplichtige in het AANGIFTETIJDVAK 
voor de INKOMSTENVERHOUDING is ingehouden aan 
loonbelasting/premie volksverzekeringen. 

inh-zvwpremie-sv Het bedrag dat door de inhoudingsplichtige in het AANGIFTETIJDVAK 
voor de INKOMSTENVERHOUDING is ingehouden als bijdrage 
zorgverzekeringswet.  

looningeld-sv Het bedrag dat, in het aangiftetijdvak voor de 
INKOMSTENVERHOUDING, belast is voor de loonbelasting/premie 
volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en vergoeding 
Zvw. 

waardenietingelduitgekeerd-sv De waarde van het loon dat niet in geld is uitgekeerd en waarop 

loonbelasting/premie volksverzekeringen moet worden ingehouden en 
waarover premies voor de werknemersverzekeringen moet worden 
afgedragen. -nieuw 

vakantietoeslag-sv Het bedrag dat aan rechten, in het AANGIFTETIJDVAK voor de 
INKOMSTENVERHOUDING, is opgebouwd aan vakantietoeslag. 
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Bijzonderheden 

Inkomsten van zelfstandigen en alimentatie worden niet geregistreerd in de polisadministratie van 

het UWV Polis administratie.   

 

Gegevensbron UWV Polisadministratie 

Actualiteit van de gegevens 1 tot 3 maanden oud 

Frequentie uitwisseling met de gegevensbron Maandelijks 

Bestandsformaten PDF, CSV en XML 

 
NB: Volgens de normtijden binnen de loonaangifteketen mag een werkgever/uitkeringsinstantie 

achteraf aangifte doen tot uiterlijk het einde van de maand volgend op de maand waarop de aangifte 

betrekking heeft. Vervolgens heeft de keten 2 weken de tijd om de aangifte te verwerken. Dit is de 

reden dat sommige inkomstenverhoudingen wat later zichtbaar zijn. 
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2. Studiefinanciering 

Er ontstaat een studiefinanciering signaal wanneer een uitkeringsperiode samenloop heeft met een 

recht op studiefinanciering. Als er sprake is van een actueel recht ziet u code 1 in het signaal staan. 

Wanneer er sprake is van een inschrijving bij een studie waarvoor eventueel studiefinanciering 

ontvangen kan worden verschijnt code 2 in het signaal.  Er wordt geen signaal afgegeven wanneer 

het recht op studiefinanciering stopt.   

Getoonde gegevens 

Kolomnaam Betekenis 

samenloopcode STUFI = Samenloop met studiefinanciering 

contactpersoon Naam van de contactpersoon bij de DUO. 

telefoonnummer Het telefoonnummer van de contactpersoon bij de DUO. 

faxnummer Het faxnummer van de contactpersoon bij de DUO. 

startdatum De aanvang studiefinanciering bij de DUO. 

einddatum Het einde van het recht op studiefinanciering  bij de DUO. 

studiefinanciering-recht Studiefinanciering informatie 

1 = studiefinanciering 

2 = geen studiefinanciering (maar kan eventueel  wel aanspraak maken) 

 

Bijzonderheden 
 Studiefinanciering als recht is een voorliggende voorziening en een uitsluitingsgrond voor de 

algemene bijstand. Het signaal toont geen bedragen omdat dit niet noodzakelijk is voor het 

vaststellen van de uitsluitingsgrond. 

 

Gegevensbron DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) 

Actualiteit van de gegevens 1 maand oud 

Frequentie uitwisseling met de gegevensbron 
Nieuwe uitkeringen: dagelijks 
Lopende uitkeringen: per kwartaal  

Bestandsformaten PDF, CSV en XML 
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3. Inschrijving Hogeschool of Universiteit 

Het signaal ontstaat wanneer een bijstandsuitkeringsperiode samenloopt met een inschrijving bij een 

Hogeschool of Universiteit. Het volgen van een studie kan re-integratie in de weg staan. Voor deze 

personen bestaat daarnaast mogelijk recht op studiefinanciering.  

Getoonde gegevens 

Kolomnaam Betekenis 

samenloopcode CRIHO = Centraal Register Inschrijving Hoger Onderwijs 

inschrijving-crho Indicatie inschrijving Centraal Register Hoger Onderwijs.  

1 = ingeschreven voor instelling 

9 = niet bekend/gegevens niet verstrekt 

voltijd-deeltijd Indicatie voltijd/deeltijd inschrijving 

1 = voltijd 

2 = deeltijd 

3 = duaal (werken/leren) 

4 = aangewezen instelling 

9 = niet bekend/gegevens niet verstrekt 

 
 

Gegevensbron DUO (Bron HO register) 

Actualiteit van de gegevens 
Nieuwe uitkeringen; actueel 
Lopende uitkeringen: per kwartaal nieuwe 
bevraging 

Frequentie uitwisseling met de gegevensbron Dagelijks 

Bestandsformaten PDF, CSV en XML  
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4. Heffingskortingen 

Heffingskortingen die niet in de loonheffing voorkomen worden rechtstreeks aan de burger betaald 

via een voorlopige aanslag (VA). Om voor deze voorlopige aanslag in aanmerking te komen, moet de 

rechthebbende een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Als dit verzoek is toegekend en 

betrekking heeft op een periode waarin iemand ook een bijstands-, IOAW-, IOAZ- of AIO-uitkering 

heeft ontvangen, ontstaat samenloop. Als klanten geen voorlopige aanslag verzoeken of 

heffingskortingen niet aanvragen zijn deze niet zichtbaar in de overzichten.  

De heffingskortingen worden maandelijks geleverd in drie type bestanden, een totaaloverzicht en 

een update bestand;  

 

1 .CSV bestand: Dit zijn maandelijkse bestanden. De soort heffingskorting is weergegeven in tekst. In 

december is het een totaaloverzicht met alle door de Belastingdienst elektronisch toegekende 

heffingskortingen voor het komende jaar over het lopende bestand.  

 

2 .TXT bestand: Maandelijks actueel totaaloverzicht van alle heffingskortingen binnen uw 

klantenbestand specifiek bedoeld voor inlezen in systemen. Heffingskortingen worden weergegeven 

in codes. Er worden 2 TXT overzichten klaargezet; Het Cen.txt is voor inlezen in de systemen van 

Centric en CIV.txt voor inlezen in de systemen van PinkRoccade. 

 

De heffingskortingen staan maandelijks als lijstwerk bij het tabblad “ophalen”.  

Getoonde gegevens 

Kolomnaam Betekenis 

GSD code De gemeentecode volgens de GBA. 

Signaalnummer Uniek identificatie nummer van het aangemaakte signaal. 

dossiercode Dossiercode van het dossier waar het signaal bij hoort. 

BSN Burgerservicenummer van de persoon waar het signaal bij hoort. 

rechtsgrond Code die aangeeft om wat voor soort uitkering het gaat. 

IOAW,WWB,IOAZ. 

begindatum-ukp Begindatum van de uitkeringsperiode. 

einddatum-ukp Einddatum van de uitkeringsperiode. 

voorletters Voorletters van de persoon waar het signaal bij hoort. 

voorvoegsel Voorvoegsel van de persoon waar het signaal bij hoort. 

naam Naam van de persoon waar het signaal bij hoort. 

Dagtekening Dagtekening van de beschikking van de Belastingdienst. 

Omschrijving Naam van de heffingskorting. 

Voorlopige aanslag Totaal bedrag van de aanslag (voorop aanslag vermeld). 

Totaal Saldo Hoogte van de heffingskorting. 

Deel Premieheffing volksverzekering Gedeelte premieheffing van de heffingskorting (alleen van toepassing 
voor sommige grensarbeid en alfahulpen). 

Status (alleen zichtbaar in CSV formaat) Nieuw: nieuwe uitkering of nieuwe heffingskorting. 

Gewijzigd: Aanpassing van één of meerdere heffingskortingen op BSN 
tov eerdere weergave. 

Vervallen: Heffingskorting niet meer van toepassing, stopgezet of klant 
niet meer in uitkering. 
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Bijzonderheden 

Voor de heffingskortingen is een aparte toelichting opgesteld die te vinden is op het besloten 

gedeelte van de website.  

 

Gegevensbron Belastingdienst 

Actualiteit van de gegevens 1 maand oud 

Frequentie uitwisseling met de gegevensbron Maandelijks 

Bestandsformaten CSV, TXT, CIV en CEN 
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5. Voertuigbezit 

Het signaal ontstaat wanneer gedurende een bijstands-, IOAZ-, AIO- of IOAW-periode een voertuig 

op naam wordt gezet. Bij nieuwe uitkeringsperioden worden alle voertuigen actueel op naam 

doorgegeven. Bij lopende uitkeringen ontstaat alleen een signaal wanneer een voertuig op naam 

komt. Er wordt géén signaal afgegeven wanneer de tenaamstelling komt te vervallen. 

 

Tags RDW signalen  

Voertuigbezit is niet alleen van invloed op het vrij te laten vermogen. Dit kan ook een indicatie zijn 

van neveninkomsten. Het Inlichtingenbureau levert daarom tags vanaf formaatoverzicht XML08 en 

CSV08. Deze tags labelt RDW signalen op basis van verschillende categorieën.  

In onderstaande tabel vindt u de verschillen tags en tag-redenen op basis waarvan u wel of geen 

controle kunt uitvoeren.  

 
Inkomenscontrole uitvoeren   

Tag-reden Bedrijfsauto 

Tag-reden Brandstofsoort LPG of Diesel 

Tag-reden Bedrijfsmatige aanhanger 

Tag-reden Autohandel? 

Vermogenscontrole uitvoeren   

Tag-reden Bromfiets <2 jaar m.u.v. invalide bromfietsen 

Tag-reden Caravan bouwjaar < 10 jaar 

Tag-reden Meer dan 1 voertuig actueel op naam per gezin 

Tag-reden Meer dan 1 voertuig actueel op naam 

Tag-reden Voertuig bouwjaar < 6 jaar  

Tag-reden Voertuig bouwjaar < 8 jaar m.u.v. goedkope voertuigen 

Tag-reden  Duur voertuig bouwjaar < 12 jaar 

Tag-reden  Verboden autolijst  

Administratief afhandelen  

 
De autolijst met goedkope, dure en verboden auto’s kunt aanvragen bij onze Servicedesk en heeft u 

ontvangen per e-mail. Het aantal auto’s waarbij sprake is van de tag ‘handel’ is door gemeenten zelf 

in te stellen bij tabblad Toetswaarden.  

Getoonde gegevens 

Kolomnaam Betekenis 

samenloopcode VB = Voertuigbezit 

startdatum De datum waarop het voertuig op naam is gesteld. 

einddatum De datum waarop de tenaamstelling komt te vervallen. 

kenteken Het kenteken van het voertuig. 

merk Het merk van het voertuig. 

type Het type van het voertuig, inclusief eventuele uitvoering. 

voertuigsoort De classificatie waartoe een voertuig behoort. 

brandstofsoort Door welke hoofdbrandstof dan wel energiebron de motor van het 
voertuig wordt aangedreven.  

brandstofsoort-2 Indien van toepassing, 2e brandstof die het voertuig verbruikt 
(bijvoorbeeld bij LPG). 

gewicht De 'ledige massa' van een voertuig. 
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inrichting-voertuig De uitvoeringsvorm van de inrichting van een voertuig.  

bijzonderheid-voertuig Welke 'bijzonderheden' van toepassing zijn op het voertuig  

toelatingsdatum Bouwjaar van het voertuig. 

afgiftedatum-deel-1 De datum van 1e toelating van het voertuig. Dit vertegenwoordigt 
meestal het bouwjaar van het voertuig. 

begindatum-tenaamstelling De datum waarop het voertuig op naam van de klant is gesteld. 

einddatum-tenaamstelling De datum waarop het voertuig van de naam van de klant is 
afgeschreven. 

status-voertuig Een omschrijving die aangeeft wat de (bijzondere) status van het 
voertuig is. 

datum-status-voertuig De datum van de status, behorende bij de status code. 

tag-oms1 Soort tag op het signaal. -nieuw 

tag-reden1 Conclusie hoe tot tag is gekomen. -nieuw 

tag-oms2 Soort tag op het signaal (als er meerdere tags zijn). -nieuw 

tag-reden2 Conclusie hoe tot tag is gekomen. -nieuw 

tag-oms3 Soort tag op het signaal (als er meerdere tags zijn). -nieuw 

tag-reden3 Conclusie hoe tot tag is gekomen. -nieuw 

tag-score Een getal die aangeeft wat de totaalscore is van de tag(s). -nieuw 

 

Bijzonderheden 
 Er worden geen kilometerstanden geleverd.  

 Er worden geen gegevens over boten geleverd omdat onvoldoende actuele informatie 

beschikbaar is in het botenregister.  

 Er wordt geen waarde van het voertuig meegeleverd omdat dit gegeven onvoldoende 

betrouwbaar is vast te stellen. 

 

 

 

Gegevensbron RDW 

Actualiteit van de gegevens 1 maand oud 

Frequentie uitwisseling met de gegevensbron Maandelijks 

Bestandsformaten PDF, CSV en XML (tags vanaf XML 08) 
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6. Vermogen 

Een vermogenssignaal ontstaat wanneer bij een lopende bijstands-, IOAZ - of AIO -periode het totaal 

banksaldo van de klant(en) hoger is dan het bedrag aan vrij te laten vermogen of wanneer de 

ontvangen rente hoger is dan 0,5% van het vrij te laten bedrag van een alleenstaande. De gegevens 

betreffen altijd het saldo op 31-12 van een afgesloten fiscaal jaar. Bij beëindigde uitkeringen wordt 

het signaal afgegeven als de uitkerings-periode ergens in het bevraagde jaar lag.  

 

Als een klant meer vermogen heeft dan het vrij te laten bedrag van een alleenstaande, wordt per 

rekeningnummer het saldo en de rente getoond (dus ook van de rekeningen met een laag saldo). Het 

Inlichtingenbureau houdt rekening met de volgende normen: 

 Alleenstaande norm 

 Partnernorm 

 IOAZ 

 

Het Inlichtingenbureau houdt géén rekening met de volgende normen: 

 Alleenstaande oudernorm: De gegevens van kinderen worden niet aangeleverd. 

 IOAW: Er is geen vermogensnorm voor deze groep. 

 

Voor het toepassen van de juiste vermogensgrens, is het van belang dat de dossiercode wordt 

meegeleverd in het aanleverbestand. Hierdoor is herkenbaar om een gezamenlijke uitkering gaat. 

Ook de juiste uitkeringsgrondslag dient aangeleverd te worden.  

Getoonde gegevens 

Kolomnaam Betekenis 

samenloopcode VI = Vermogensindicatie van de belastingdienst 

rekeningnr Rekeningnummer voor een vermogensindicatie signaal. 

iban International bank account number. 

rekeninglabel Naam bankproduct.   

naamrekeninghouder  De naam van de houder van de bankrekening.  

banknaam Naam van de bankinstelling. 

rente  Ontvangen rente in euro’s op het opgegeven rekeningnummer.  

saldo  Saldo op einddatum van het belastingjaar.  

 

Bijzonderheden 

 Bankgegevens van inwonende kinderen worden niet uitgewisseld met de Belastingdienst. 

 Het vrij te laten bedrag (vermogen) van een uitkering wordt jaarlijks aangepast.  

 

Gegevensbron Belastingdienst 

Actualiteit van de gegevens 
31 december van een afgesloten fiscaal jaar (gegeven beschikbaar rond 
juni). 

Frequentie uitwisseling met de gegevensbron 
Maandelijks (uitvraag nieuwe uitkeringen). Jaarlijks voor actueel 
bestand. 

Bestandsformaten PDF, CSV en XML  
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7. Bankrekeningnummers 

Het Inlichtingenbureau levert maandelijks een separate totaallijst van uw lopende klantenbestand 

(algemene bijstand, IOAZ en AIO) met alle bij de Belastingdienst bekende bankrekeningnummers op 

31-12 (afgesloten fiscaal jaar). Nieuwe uitkeringen en/of nieuwe bankrekeningen zijn hierbij 

inzichtelijk hierbij gemaakt.  

 

Getoonde gegevens 

Kolomnaam Betekenis 

Gemeentecode Code van de gemeente waar de klant een uitkering heeft. 

BSN BSN van betreffende klant. 

Dossiernummer Dossiernummer behorende bij het BSN. 

Begindatum UKP Begindatum van de uitkeringsperiode. 

Bankrekeningnummer Nummer van de rekening. 

Bankproduct Soort rekeningnummer (bijvoorbeeld spaar of betaalrekening). 

Valutajaar Het jaar waarin deze rekening actief is. 

Naam rekeninghouder Naam van degene die eigenaar is van de rekening. 

Banknaam Naam van de bank waar de rekening loopt. 

Nieuw gegeven Indicator of het een nieuwe uitkering of een nieuwe rekening betreft J(a) 
of N(ee). 

 
Bijzonderheden 

 Omdat banken (met een licentie in Nederland) deze gegevens één keer per jaar aan de 

Belastingdienst leveren is het mogelijk dat een getoond rekeningnummer sindsdien is 

afgesloten. Het gegeven is altijd de status van 31-12 van een afgesloten fiscaal jaar, ook bij 

bevraging van nieuwe uitkeringsperioden. 

 Buitenlandse bankrekeningnummers zijn niet inzichtelijk. 

 Rekeningnummers van inwonende kinderen zijn niet beschikbaar. 

 

Gegevensbron Belastingdienst 

Actualiteit van de gegevens 31-12 van een afgesloten fiscaal jaar. 

Frequentie uitwisseling met de gegevensbron 
Maandelijkse uitvraag nieuwe uitkeringen 
Jaarlijks voor het actuele bestand (augustus). 

Bestandsformaten PDF en CSV 
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8. Detentie 

Het signaal ontstaat wanneer een klant met een bijstands- IOAW-, IOAZ-, of AIO-uitkering in detentie 

wordt genomen. Het gaat hierbij om penitentiaire (vreemdelingen-) inrichtingen voor volwassenen 

(geen politiecel). Het betreft personen die door een rechter een gevangenisstraf opgelegd hebben 

gekregen en personen die in voorlopige hechtenis zitten in een huis van bewaring (nog niet door een 

rechter zijn gevonnist). De datum in het signaal is de insluitingsdatum in de penitentiaire inrichting 

en kan soms afwijken van de datum van eerste hechtenis in een politiecel. Bij de penitentiaire 

inrichting is de datum van eerste hechtenis wel bekend. 

 

Wanneer het Inlichtingenbureau de contactgegevens van de inrichting niet kan verstrekken, kunt u 

hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst (JustID). Deze beheert de 

database met actuele detentie-informatie van DJI.  

 

Justitiële Informatiedienst 

Postbus 337, 7600 AH Almelo 

Telefoon (0546) 83 41 00/ Fax (0546) 81 30 03 

E-mail info@justid.nl 

 

Voor historische detentie gegevens moet u een verzoek indienen bij het Centraal archief Ypenburg: 

Centraal Archief Ypenburg 

Email: Cay-detentiehistorie@dji.minjus.nl 

Buitenlandse detentie  

Sinds januari 2014 ontvangt het Inlichtingenbureau maandelijks gegevens over gedetineerden in het 

buitenland, mits zij om consulaire hulp hebben verzocht. Deze gegevens krijgen wij van het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvangt u dit signaal en heeft u hier vragen over kunt u contact 

opnemen met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau.  

Voor meer informatie over gedetineerden in het buitenland kunt u ook contact opnemen met het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken via telefoonnummer 070-3486486. 

Getoonde gegevens 

Kolomnaam Betekenis 

samenloopcode DJI = Dienst Justitiële Inrichting 

startdatum De aanvang van de detentie in de penitentiaire inrichting. 

einddatum De einddatum is niet beschikbaar aangezien onbekend is hoe lang een 
persoon in detentie gaat verblijven. De einddatum in de CSV is fictief en 
ligt altijd 1 dag na de ingangsdatum.  

dji-naam Naam van DJI instelling waarmee samenloop is geconstateerd. 

dji-adres Adres van DJI instelling. 

dji-postcode Postcode van DJI instelling. 

dji-plaats Plaats waar  DJI instelling is gevestigd 

dji-tel Telefoonnummer van DJI instelling. 

dji-fax Faxnummer van DJI instelling. 
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Bijzonderheden 

 De (verwachte) einddatum is niet bekend. Deze is op te vragen bij de penitentiaire inrichting. 

 Van voorlopige hechtenis in het cellencomplex van een politiebureau worden geen signalen 

afgegeven.  

 Elektronische detentie wordt niet door het Inlichtingenbureau gesignaleerd. 

 

Gegevensbron 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bij binnenlandse 
detentie. 
Ministerie van Buitenlandse zaken bij buitenlandse 
detentie. 

Actualiteit van de gegevens 

Binnenlandse detentie: maximaal 1 dag oud 
Buitenlandse detentie: afhankelijk van de datum 
waarop verzoek om hulp bij consulaat wordt gedaan en 
de gegevens worden doorgegeven aan het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken.  

Frequentie uitwisseling met de gegevensbron 
Dagelijks bij binnenlandse detentie. 
Maandelijks bij buitenlandse detentie. 

Bestandsformaten PDF , CSV en XML 

 
 
  



  

19 
 

9. Voortvluchtig veroordeeld 
 

Het signaal ontstaat wanneer een persoon met een bijstands-, IOAW-, IOAZ- of AIO-uitkering als 

voortvluchtig veroordeeld is geregistreerd in het opsporingsregister bij het CJIB. Op basis van dit 

signaal gaat u na of de uitkering moet worden stopgezet vanaf de eerste dag dat deze persoon zich 

onttrekt aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel. Deze 

datum staat vermeld in het signaal. De klant moet verwezen worden naar de politie om zich te 

melden. Op de site van het Inlichtingenbureau is de leaflet Voortvluchtig veroordeelde beschikbaar 

met meer informatie. 

 

Het Inlichtingenbureau voorziet het CJIB daarnaast maandelijks van de persoonspecifieke gegevens 

en adressen van de voortvluchtig veroordeelden met een uitkeringsperiode.  

 

Informatie over registratie in het register: 

CJIB Unit OM Executie, team vrijheidsstraffen 

Telefoon (058) 234 33 32 

Fax (058) 216 02 59 

Getoonde gegevens 

Kolomnaam Betekenis 

samenloopcode CJIB = Centraal Justitieel Incassobureau 

startdatum De aanvang van registratie in het opsporingsregister. 

einddatum Door het systeem gecreëerde einddatum; eerste dag nadat BSN niet 
meer in de lijst van het CJIB voor komt. 

 
 

Gegevensbron CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) 

Actualiteit van de gegevens 1 maand oud 

Frequentie uitwisseling met de gegevensbron Maandelijks 

Bestandsformaten PDF, CSV en XML  
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10. Uitkering andere gemeente 

Het signaal ontstaat wanneer in meerdere gemeenten op eenzelfde BSN een lopende bijstands-, 

IOAW-, IOAZ- of AIO-uitkeringsperiode is geconstateerd. Het signaal wordt getoond nadat de 

samenloop meer dan een maand bestaat, dit omdat het de eerste maand meestal om bekend 

veronderstelde verhuisbewegingen gaat. 

Getoonde gegevens 

Kolomnaam Betekenis 

samenloopcode WWB = Algemene bijstand 

IOAW = Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers 

IOAZ = Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen 

startdatum De ingangsdatum van de uitkeringsperiode bij een andere gemeente. 

einddatum De einddatum van de uitkeringsperiode bij een andere gemeente. 

samenloop–gsd-code Gemeentecode waarvan GSD-melding afkomstig is. 

gemeentenaam Gemeentenaam van de GSD waarvan GSD-melding afkomstig is. 

 
 

Gegevensbron Gemeenten  

Actualiteit van de gegevens 1 maand na samenloop is begonnen. 

Frequentie uitwisseling met de gegevensbron Maandelijks 

Bestandsformaten PDF, CSV en XML  
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11. Signaal Kostendelers 

 

Op basis van de maandelijkse aanleveringen in het kader van Rechtmatigheid toetst het 

Inlichtingenbureau of er een relevante wijziging heeft plaatsgevonden in het huishouden van de 

uitkeringsgerechtigde. De bronnen die het Inlichtingenbureau raadpleegt voor dit signaal zijn: 

Basisregistratie personen (BRP) van de RvIG, (voorheen GBA-V) en DUO. 

 

De aangeleverde gegevens (BSN) van de uitkeringsgerechtigde (hoofdbewoner) worden gebruikt 

voor de uitvraag bij de BRP en DUO. Op basis van de gegevens uit de BRP is bekend welke personen 

staan ingeschreven op hetzelfde adres als de uitkeringsgerechtigde. Alle relevante BSN die staan 

ingeschreven op het adres (medebewoners, leeftijdscategorie 21-39 jaar) vraagt het 

Inlichtingenbureau vervolgens uit bij DUO. Op deze manier kan het Inlichtingenbureau vaststellen 

welke medebewoners een uitzondering vormen voor de kostendelersnorm, omdat zij student zijn. 

Relevante wijziging in huishouden 

Het signaal kostendelers ontstaat wanneer er daadwerkelijk een wijziging heeft plaatsgevonden in 

het huishouden. Dit kan bijvoorbeeld de 21e verjaardag van een medebewoner die niet studeert zijn, 

of het vertrek van een medebewoner uit het huishouden. 

Getoonde gegevens 

 

Kolomnaam Betekenis Gegevenstype en notatie 

GSD code De gemeentecode volgens de GBA. 4 pos. numeriek 

Signaalnummer Uniek identificatie nummer van het aangemaakte 
signaal. 

10-16 pos. Alfanummeriek (het nummer is 
een volgnummer) 

dossiercode Dossiercode van het dossier waar het signaal bij hoort. 40 pos. Alfanummeriek 

Huishoudtype Indicator die aangeeft hoe het huishouden is 
getypeerd. 

1 pos. Numeriek 

1 = eenpersoons huishouden 

2 =  meer persoons huishouden 

BSN Burgerservicenummer van de persoon waar het 
signaal bij hoort. 

9 pos. Numeriek 

rechtsgrond Code die aangeeft om wat voor soort uitkering het 
gaat. 

5 pos. Alfanummeriek 

IOAW, WWB, IOAZ, WWIK en AB 

startdatum-ukp Begindatum van de uitkeringsperiode. Formaat: JJJJMMDD 

systeemeind Geeft aan of de einddatum-ukp door de GSD of door 
het IB is aangevuld 

1 pos. Numeriek 

1 = einddatum door IB 

2 = einddatum door GSD 

Voorletter (alleen CSV) Voorletters van persoon waar het signaal bij hoort 10 pos. Alfanummeriek 

Voorvoegsel (alleen CSV) Voorvoegsel van persoon waar het signaal bij hoort 8 pos. Alfanummeriek 

Naam (alleen CSV) Naam van persoon waar het signaal bij hoort 35 pos. Alfanummeriek 

samenloopcode Code die aangeeft om welke mogelijke samenloop het 
gaat 

6 pos. Alfanummeriek 

(details te vinden in bijlage van CSV uitleg 
achterin document) 

startdatum Ingangsdatum kostendeler Formaat: JJJJMMDD 

creatiedatum De creatiedatum plus tijd van het signaal bepaald door 
de samenloop applicatie. 

Formaat: JJJJMMDDHHMMSS 

actueel Geeft aan of een signaal actueel of ongeldig is. 1 pos. Numeriek 
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1 = actueel 

0 = ongeldig 

Sls-status Geeft de status van het signaal 1 pos. Alfanumeriek 

L = lopend 

E = beëindigd 

GBA-adres Adres 200 pos. alfanumeriek 

GBA-postcode Postcode 6 pos. Alfanumeriek 

GBA-huisnr Huisnummer 5 pos. Numeriek 

reden De reden(en) waarom een signaal wordt gegeven 400 pos. Alfanumeriek 
Als volgt opgebouwd: 
<rede> : <BSN> , <mutatiedatum> 

aantal-medebewoners* Aantal kostendelers inclusief de uitkeringsgerechtigde 3 pos. numeriek 

*De kolomnaam wordt in de toekomst gewijzigd naar ‘’aantal kostendelers op adres. In de .pdf 
rapportage is dit al aangepast. 
 

Gegevensbron DUO/Rijkdienst voor Identiteitsgegevens 

Actualiteit van de gegevens 
DUO: actueel 
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens: actueel 

Frequentie uitwisseling met de gegevensbron Maandelijks 

Bestandsformaten PDF, CSV9 en XML9 

Uitleg redenen waarom een signaal wordt afgegeven 

1. Niet studerende, nieuwe medebewoner, BSN, datum. 

2. Niet studerende medebewoner vertrokken, BSN, datum. 

3. 21ste verjaardag van niet studerende medebewoner, BSN, datum. 

4. Start van opleiding, BSN (leeftijdscategorie 21-39 jaar), datum. 

5. Gestopt met opleiding, BSN (leeftijdscategorie 21-39 jaar), datum. 

6. 40ste verjaardag van medebewoner die scholier/student is. 

 

Signaaloverzicht 

U kunt de signalen maandelijks ontvangen in uw reguliere signaaloverzicht in PDF, CSV09, en/of 

XML09. Dit kunt u in het scherm instellingen bepalen. De signalen zijn ook eenmalig op te vragen via 

het scherm incidentele rapportage in de portal. Daarnaast kunt u signalen terugzoeken via het 

scherm raadplegen signalen. 

Bijzonderheden  

• Om gegevens van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens te mogen ontsluiten voor 

gemeenten heeft het Inlichtingenbureau schriftelijke autorisaties nodig van de gemeenten 

zelf. Alleen die gemeenten die hun autorisatie hebben verleend kunnen gebruik maken van 

de nieuwe en uitgebreide informatieproducten. Zonder autorisatie worden er geen 

kostendelerssignalen getoond in het signaaloverzicht. Neem contact op met onze 

Servicedesk als uw gemeente nog geen autorisatie heeft afgegeven. 

• Per 1 mei 2016 is het signaal aangepast. De “kolom reden’’ is uitgebreid met een datum en 

een betreffend BSN.  
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• Per 1 mei 2016 geeft het getal in de kolom “aantal medebewoners” het aantal kostendelers 

inclusief uitkeringsgerechtigde weer, dat zich op een adres bevindt.  

Een voorbeeld: Op 4 juli wordt de rapportage gemaakt. U hebt als aanlevermoment de 15 

van de maand gekozen. In dit geval dus 15 juli. Op 12 juli is een toekomstige kostendeler 

jarig. Omdat de rapportage al op 4 juli is aangemaakt telt deze persoon nog niet mee wat 

betreft het aantal kostendelers en wordt pas meegeteld in de eerstvolgende rapportage.  

• De geleverde datum van nieuwe en vertrokken medebewoners is de datum waarop het 

gegeven is binnengekomen bij het Inlichtingenbureau. De werkelijke verhuisdatum kan dus 

afwijken. 
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12. Inkomsten Box 1 en Vermogen Box 3 

Inkomsten en vermogen kunnen van invloed zijn op het recht en de hoogte van een uitkering. Het 

Inlichtingenbureau stelt op basis van gegevens van de Belastingdienst vast of er sprake is van 

samenloop tussen het ontvangen van inkomsten en/of het hebben van vermogen en het hebben van 

een uitkering. Wanneer dat het geval is kunnen onderstaande signalen worden teruggeleverd: 

 

 Inkomsten box 1 zelfstandigen. 

 Inkomsten box 1 alimentatie. 

 Inkomsten box 1 row (resultaat overige werkzaamheden). 

 Fiscaal partner box 3. 

 Saldo box 3.  

 

Heeft u bij de verwerking van signalen aanvullende informatie nodig over de aangifte van een cliënt? 

Dan adviseren wij u om eerst bij de cliënt zelf informatie op te vragen over de aangifte. Levert dit niet 

de gewenste informatie op? Raadpleeg dan de Belastingdienst.   

Welke inkomsten vallen onder Box 1 

 
 

1. Inkomsten van zelfstandigen. 
2. Inkomsten door alimentatie. 
3. Inkomsten door overige werkzaamheden, bijvoorbeeld freelancer, gastouder, krantenwijk.  

 
 

Wat wordt verstaan onder vermogen box 3 
 
 

 Bank- en spaartegoeden in Nederland en in het buitenland.  
 Aandelen, obligaties en opties die niet bij een aanmerkelijk belang horen.  
 Het niet-vrijgestelde deel van uw maatschappelijke beleggingen.  
 Het niet-vrijgestelde deel van uw beleggingen in durfkapitaal.  
 Tweede woning, bijvoorbeeld een vakantiewoning. 
 Overige onroerende zaken, bijvoorbeeld een woning die u verhuurde.  
 Het niet-vrijgestelde deel van uw kapitaalverzekeringen.  
 Een aandeel in een onverdeelde boedel.  
 Aandeel in het vermogen van de Vereniging van Eigenaren (vve). 
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Getoonde gegevens Inkomsten Box 1 en Vermogen Box 3  

Op basis van de periodieke aanlevering van uitkeringsgegevens worden onderstaande gegevens 

getoond.  

 
Kolomnaam Betekenis 

GSD code De gemeentecode volgens de GBA. 

Signaalnummer Uniek identificatie nummer van het aangemaakte signaal. 

dossiercode Dossiercode van het dossier waar het signaal bij hoort. 

BSN Burgerservicenummer van de persoon waar het signaal bij hoort. 

rechtsgrond Code die aangeeft om wat voor soort uitkering het gaat. 
IOAW,WWB,IOAZ. 

begindatum-ukp Begindatum van de uitkeringsperiode. 

einddatum-ukp Einddatum van de uitkeringsperiode. 

voorletters Voorletters van de persoon waar het signaal bij hoort. 

voorvoegsel Voorvoegsel van de persoon waar het signaal bij hoort. 

belastingjaar-box1 Belastingjaar 

inkomsten-box1-zelfstandigen Indicatie die aangeeft dat er sprake is van inkomsten zelfstandigen 

inkomsten-box1-alimentatie Indicatie die aangeeft dat er sprake is van inkomsten uit 
partneralimentatie 

inkomsten-box1-row Indicatie die aangeeft dat er sprake is van inkomsten uit resultaat 
overige werkzaamheden 

Belastingjaar-box3 Belastingjaar 

Fiscaal-partner-box3 Indicatie die aangeeft of er een fiscaal partner is 

Saldo-box3 Indicatie dat er saldo is boven de drempelwaarde 

Drempelbedrag-box3 De hoogte van het drempelbedrag (heffingsvrij vermogen box 3) 

 
U kunt de signalen maandelijks ontvangen in uw reguliere signaaloverzicht in PDF, CSV09, en/of 

XML09. Dit kunt u doen in het scherm instellingen. De signalen zijn ook op te vragen via het scherm 

incidentele rapportage in de portal. Daarnaast kunt u signalen terugzoeken via het scherm 

raadplegen signalen. 

 

Bijzonderheden 

 Box 1 signalen zijn zowel voor Bijstand, IOAZ als IOAW cliënten relevant. 

 De drempelwaarde wordt vastgesteld door de Belastingdienst (op dit moment € 21.139 

respectievelijk € 42.278 met fiscale partner)  

 Wanneer een dossiercode meerdere BSN bevat gaan wij uit van de drempelwaarde met 

fiscale partner.  
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Gebruikersinstructies 
Hieronder vindt u de gebruikersinstructies voor product Rechtmatigheid, ingedeeld per tabblad.  

Afhankelijk van uw rechten als gebruiker kunt u verschillende tabbladen zien in het portaal.  

Bestandsformaat 

Het aanleverbestand (StUF en XML) wordt gegenereerd vanuit uw uitkeringspakket. Instructies over 

het samenstellen en aanmaken van het aanleverbestand staat in de documentatie van uw 

pakketleverancier. Het is belangrijk dat u dit bestand minimaal 1 keer per maand aanlevert via het 

portaal van het Inlichtingenbureau. Op basis van dit bestand worden de signalen gegenereerd.  

 

Let op! Lever het bestand aan voor de 25e van de maand. Alleen over het laatst aangeleverde 

bestand worden gegevens geleverd.  

 

Als u bij het aanleverbestand ook dossiercodes meelevert is herkenbaar wanneer het om een 

gezamenlijke uitkering gaat en worden signalen gegroepeerd onder één dossiercode.  

Het bestand moet voldoen aan het volgende indeling: 

 

<soort bestand><gemeentecode><volgnummer><extensie> 

  

Soort bestand 

- De maandelijkse levering van actuele bestanden laat u beginnen met een de letter A. 

- Een historisch bestand dat u aanbied met beëindigde uitkeringen laat u beginnen met de letter H. 

- Een XML-bestand laat u altijd beginnen met de letter D.  

 

Gemeentecode 

Hier komt de viercijferige GBA-code van uw gemeente te staan. 

 

Volgnummer 

Volgnummers kunt u gebruiken om de volgorde van aangeleverde bestanden bij te houden. 

Doorgaans wordt dit nummer aangemaakt door uw uitkeringspakket.  

Extensie 

Ons informatiesysteem accepteert de volgende extensies: .inv, .zip, en .XML 
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Aanleveren 

Op dit tabblad kunt uw bestanden aanbieden ter verwerking. Dit gaat als volgt: 

- Selecteer de organisatie waar u een aanlevering voor wilt doen. 

- Klik vervolgens op ‘selecteer bestand’ om een bestand van uw lokale omgeving te kiezen. 

- Klik op de knop ‘Verstuur aanlevering’ om de verwerking te starten.  

  

U kunt de voortgang van de verwerking volgen met de balk ‘Procesvoortgang’. Deze geeft de 

verschillende stappen weer van de aanlevering. Als de aanlevering is voltooid maakt het systeem 

automatische een verwerkingsverslag aan. 

 

 
Verwerkingsverslag 

Het verwerkingsverslag is een rapportage die aangeeft in welke mate de door een gemeente 

aangeleverde gegevens succesvol zijn verwerkt. De rapportage vermeldt de eventueel niet verwerkte 

gegevens met daarbij een reden. Het verwerkingsverslag wordt direct getoond na het aanleveren en 

verwerken van een bestand. Het is ook in te zien door op het aanlevertabblad in de kolom 

‘Bestandsnaam’ het bestand aan te klikken.  

 

Het verslag toont of de aanlevering correct, (deels)incorrect of afgekeurd is.   

Bij een incorrecte aanlevering is een deel van het bestand niet verwerkt en een deel wel.  

Een afgekeurd bestand is in zijn geheel niet verwerkt. Het verwerkingsverslag toont tevens de 

oorzaak van de afkeuring.   
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Ophalen 

Op dit tabblad zet het Inlichtingenbureau uw rapportages klaar om op te halen. U kunt de bestanden 

downloaden door op de groene pijl te klikken. De rapportages zijn gegroepeerd op reguliere 

rapportages, incidentele rapportages, bestanden met heffingskortingen en bankrekeningnummers. 

 

 
 
 
 
  



  

29 
 

Instellingen  

Onder het tabblad ‘instellingen’ kunt u één of meer reguliere signaalrapporten instellen. In deze 

signaalrapporten bepaalt u welke signalentypen u op welke dag(en) in de maand wilt ontvangen. Wij 

zetten deze overzichten dan op die dagen voor u klaar. Het advies is om de instellingen voor het 

ophalen van signaalrapporten vast te zetten op een datum vanaf de 15e van de maand. Dit omdat wij 

op deze datum alle bronnen bevraagd hebben die relevant zijn voor een complete rapportage. U 

kunt één, meerdere of alle signaaltypen in één overzicht onder brengen. Afhankelijk wat voor uw 

proces passend is. 

 

 
Filterinstellingen reguliere rapportage  

Nieuw signaalrapport maken 

Om een regulier signaalrapport aan te maken klikt u op de knop Nieuw. U ziet alleen de signaaltypen 

die nog niet in een ander rapport gebruik worden. Selecteer de gewenste instellingen voor het 

signaalrapport (naam, dagen, signaaltypen en filters) en klik op Doorvoeren. Het nieuwe reguliere 

signaalrapport verschijnt vervolgens in de lijst van signaalrapporten bovenaan het tabblad.  
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Naam signaalrapport 

In dit veld geeft u een naam op voor het reguliere signaalrapport. De naam van het ingestelde 

signaalrapport is ook de bestandsnaam van de rapportage die wij voor u klaarzetten.  

Dagen 

Hier kunt u aangeven op welke dagen van de maand u het reguliere signaalrapport wilt ontvangen.  

Wij adviseren u om de instellingen voor het ophalen van signaalrapporten vast te zetten op de 15e 

van de maand. Dit omdat wij op deze datum alle bronnen bevraagd hebben die relevant zijn voor een 

complete rapportage. 

Let op! Er wordt geen nieuwe informatie gegenereerd als u twee opeenvolgende dagen selecteert.  

Zorg daarom altijd dat er een dag tussen zit. Het instellen van meerdere rapportagedagen is alleen 

nuttig bij signaaltypes waarmee op meerdere momenten per maand een uitwisseling plaatsvindt, 

zoals DUO en DJI. 

Formaat signaalrapport 

Hier stelt u het bestandsformaat in dat het signaalrapport moet hebben. U heeft de volgende 

mogelijkheden: 

• PDF (bevat alle gegevens, zie bijlage); 

• CSV05 

• CSV07 (signaal voortvluchtig veroordeeld toegevoegd) 

• CSV08 (tags, signaal woon- en leefsituatie en extra informatie in diverse signalen toegevoegd) 

• CSV09 (signaal box 1 en box 3) 

• XML04 

• XML07 (signaal voortvluchtig veroordeeld toegevoegd) 

• XML08 (tags, signaal woon- en leefsituatie en extra informatie in diverse signalen toegevoegd) 

• XML09 (signaal box 1 en box 3) 

Een PDF rapportage kan maximaal 500 signalen bevatten. Als er meer signalen beschikbaar zijn 

worden deze niet meegenomen in het rapport. Bij grotere bestanden is het aan te raden om in een 

ander bestandsformaat op te vragen.   

Sortering op dossiercode of BSN bij PDF 

Als u het PDF formaat kiest kunt u aangeven of de signalen op dossiercode of op BSN gesorteerd 

moeten worden. In het CSV-bestand kunt u na import in Excel zelf de sortering aanpassen naar 

dossiercode of BSN. 

NB: Als u in uw aanleverbestand geen dossiercode meelevert maakt het systeem van het 

Inlichtingenbureau fictieve dossiercodes aan bij elk BSN, bestaande uit het samenvoegen van uw 

gemeentecode met het BSN. Deze dossiercodes stellen geen gezamenlijke huishouding vast. Dit doen 

alleen de dossiercodes van uw eigen uitkeringspakket.  

Signaaltypen 

U kunt de gewenste signaaltypen (soorten signalen) selecteren door deze aan te klikken in het kader 

Beschikbaar. Het signaal komt dan in het kader Geselecteerd te staan. Wilt u een bepaald signaal 

niet meer in de selectie, dan klikt u deze aan in het kader Geselecteerd. Het signaal komt dan in het 

kader Beschikbaar te staan. 
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Filters 

U kunt ongewenste rechtmatigheidssignalen in uw reguliere- en incidentele rapportage verminderen 

door gebruik te maken van filters.  

 

Voert u een filterwijziging door in een regulier rapport? Dan worden deze filterwijzigingen in de 

nachtelijke uren verwerkt. Signalen op basis van de nieuwe instellingen worden de volgende dag 

aangemaakt. 

 

Werking filters regulier rapport 

- Het filter aanzetten (=’ja’): Besluit u signalen uit te filteren vóór de rapportage-dag? Dan 

vindt er een inhaalslag (uitfilteren) plaats en worden alle eerder aangemaakte signalen die 

aan de criteria voldoen op uitfilteren gezet. Deze signalen  worden vervolgens  niet meer 

opgenomen in het reguliere overzicht.  

 

NB: Als u in het reguliere rapport het filter aan(=’ja’) zet is het niet mogelijk om deze signalen 

met terugwerkende kracht op te vragen. 

 

- Het filter uitzetten (=’nee’): Vanaf het moment dat u het filter uitzet worden nieuw 

aangemaakte signalen niet meer op ‘uitfilteren’ gezet. Deze signalen zullen dus - als de 

signaaltoets in de rapportage is opgenomen - weer in de reguliere rapportage verschijnen.   

Werking filters incidenteel rapport  

Indien u een incidenteel rapport opvraagt heeft u wel de keus om niet geleverde signalen - als gevolg 

van de filters op signalen in de reguliere rapportage(s) - alsnog te ontvangen. Daarbij is het mogelijk 

om signaalrapportages te maken met een selectie van signalen over een specifieke periode. 

 

Uitleg filters  

1. U kunt signalen reduceren met het filter ‘uitsluiten signaal met de status ongeldig’. Een 

signaal is ongeldig als blijkt dat er bij een eerder aangemaakt signaal een datumcorrectie in 

de uitkeringsperiode of in de brongegevens heeft plaatsgevonden. Een dergelijke situatie 

komt voor als een gemeente achteraf een einddatum doorgeeft waardoor de overlap (de 

reden voor het signaal) met de kennis van nu niet bestaat. De eerder geconstateerde overlap 

is in dit geval incorrect.  

 

2. Als u het filter ‘uitsluiten signalen bij beëindigde uitkeringsperioden’ instelt krijgt u geen 

signalen in uw rapportage over beëindigde uitkeringsperioden.  

 

3. Het filter ‘uitsluiten aanvraagsignalen’ voorkomt dat u bij aanvang van een nieuwe 

uitkeringsperiode signalen ontvangt die u tijdens het aanvraagproces kunt raadplegen in 

Suwinet-Inkijk. Als u dit filter instelt ontvangt u geen gegevens van bronnen die voor aanvang 

van de uitkeringsperiode  activiteit vaststellen voordat het recht op een uitkering start.  

 

Voorbeeld: Als het filter aanstaat ontvangt u bijvoorbeeld geen signalen met betrekking tot 

voertuigbezit of een dienstverband dat is aangevangen voor de start van de 
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uitkeringsperiode.  

 

NB: Signalen over vermogen en bankrekeningnummers zijn gegevens die betrekking hebben 

op een afgesloten fiscaal jaar. Daarom hebben deze signalen regelmatig een begindatum die 

voor de ingangsdatum van een uitkeringsperiode ligt. Voor dit signaaltype is het niet 

verstandig het filter aanvraagsignalen te gebruiken. 

 

4. U kunt signalen voertuigbezit reduceren met het filter uitsluiten voertuigbezit administratief 

afhandelen. Indien u dit filter aan(=´ja´) zet, worden signalen met de tag “administratief 

afhandelen” uitgefilterd. Het betreft in dit geval veelal signalen over de aanschaf  en-/of het 

bezit van brommers of oude voertuigen. 

 

5. Het filter Kostendelers uitsluiten signalen komst en vertrek medebewoner voorkomt dat u 

signalen ontvangt die u informatie geven over de komst en het vertrek  van een volwassen 

medebewoner. 

 

NB: Dit filter is geschikt voor gemeenten die via een koppeling met hun eigen GBA-v reeds  

mutaties ontvangen over wijzigingen op een adres. 

 

6. Door een koppeling met het GBA-v heeft uw gemeente mogelijk al  inzage in het vertrek, de 

komst  en de leeftijd van medebewoners. Het filter uitsluiten signalen  ‘21e verjaardag niet 

studerende medebewoner’ en ’40e verjaardag studerende medebewoner’ voorkomt dat u 

signalen ontvangt van niet studerende medebewoners die de leeftijd van 21 jaar bereiken en 

studerende medebewoners die hun 40e levensjaar bereiken.   

Bevestigen filterwijzigingen regulier rapport  

Als u signalen uitfiltert zorgen wij ervoor dat u deze signalen niet meer ontvangt. Besluit u om 

gegevens in een regulier rapport uit te filteren? Dan is het niet mogelijk om deze gegevens met 

terugwerkende kracht op te vragen. U ontvangt daarom onderstaande notificatie om uw keus met 

betrekking tot het aan- en-/of uitzetten van het filter te bevestigen.   

 

U dient de filterwijziging(en) te bevestigen door op ‘ja’ te klikken. Als u de bevestiging eenmaal 

doorvoert worden er alleen signalen aangemaakt op basis van de nieuwe filterinstellingen.   

Bevestigen wijziging filterinstelling 

 

NB: U ontvangt geen melding als u de filterinstellingen van een incidentele rapportage wijzigt. De 

gegevens die u via een incidenteel rapport uitfiltert kunt u altijd opnieuw opvragen. Dit in 

tegenstelling tot een regulier rapport. 
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Ik ontvang kostendelerssignalen die ik van te voren heb uitgefilterd  

Het kan voorkomen dat u een uitgefilterd signaal terugziet in de rapportage. In dit geval is er sprake 

van een combinatie van een gewenst en ongewenst signaal. Het Inlichtingenbureau levert in dit geval 

beide signalen. Dit om ervoor te zorgen dat u complete informatie ontvangt over kostendelers. 

 

Voorbeeld:  

U geeft via het filter ‘ja’ aan dat u geen signalen wilt ontvangen van nieuwe medebewoners. Als er 

een  nieuwe bewoner op het adres komt te wonen en een zoon of dochter stopt met een studie, dan 

ontvangt u een gecombineerd signaal van beide events. Dit komt omdat het Inlichtingenbureau per 

adres alle relevante wijzigingen per maand doorgeeft.   

 

Productinstellingen  
U kunt vanaf XML08 en CSV08 toetswaarden instellen voor een aantal tags. Met deze toetswaarden 

geeft u aan in welke situaties de tag van toepassing moet zijn. U kunt op dit moment toetswaarden 

instellen voor de tag ‘Autohandel’; 

 Aantal voertuigen per aanvrager voor inkomenscontrole: Hier stelt u in bij welk aantal 

voertuigen op naam in een jaar per BSN u de tag: “Autohandel?” wilt ontvangen. 

 Aantal voertuigen binnen een huishouden voor inkomenscontrole: Hier stelt u in bij welk 

aantal voertuigen op naam per dossiercode u de tag: ‘Autohandel?’ wilt ontvangen. 

 U heeft de keus in welk bestandsformaat u gegevens over heffingskortingen wilt ontvangen. 

o Heffingskortingen .CSV formaat: Dit zijn maandelijkse bestanden. De soort 

heffingskorting is weergegeven in tekst. Het.CVS bestand geeft een maandelijkse 

update op het gebied van heffingskortingen.  

o Heffingskortingen CEN-formaat: Een maandelijks actueel totaaloverzicht van alle 

heffingskortingen binnen uw klantenbestand. Met het Cen.txt formaat kunt u 

gegevens inlezen in de systemen van Centric.  

o Heffingskortingen CIV-formaat: Een maandelijks actueel totaaloverzicht van alle 

heffingskortingen binnen uw klantenbestand. Met het CIV.txt formaat kunt u 

gegevens inlezen in de systemen van PinkRoccade. 

 
 

Klik op ‘doorvoeren’ om uw instellingen te bevestigen. De instellingen zijn van toepassing op zowel 
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de reguliere als de incidentele rapportages. Bij eenmaal afgegeven signalen is een toetswaarde 

achteraf niet aan te passen bij een incidentele rapportage. 

Incidenteel rapport 

Onder het tabblad ‘Incidenteel rapport’ kunt u eenmalige signaalrapportages maken met een selectie 

van signalen over een specifieke periode. Dit is handig bij een themacontrole of wanneer u niet wilt 

wachten op uw reguliere rapportage. Het scherm Incidenteel rapport komt grotendeels overeen met 

de instellingen voor een regulier signaalrapport. 
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Naam signaalrapport 

In dit veld vult u een naam naar keuze in voor het incidentele rapport.  

Formaat signaalrapport 

Hier stelt u het bestandsformaat in dat het signaalrapport moet hebben. U heeft de volgende 

mogelijkheden: 

• PDF (bevat alle gegevens); 

• CSV05 

• CSV07 (signaal voortvluchtig veroordeeld toegevoegd) 

• CSV08 (tags, signaal woon- en leefsituatie en extra informatie in diverse signalen toegevoegd) 

• CSV09 (alle informatie)  

• XML04 

• XML07 (signaal voortvluchtig veroordeeld toegevoegd) 

• XML08 (tags, signaal woon- en leefsituatie en extra informatie in diverse signalen toegevoegd) 

• XML09 (alle informatie) 

 

Een PDF rapportage kan maximaal 500 signalen bevatten. Als er meer signalen zijn worden deze niet 

meegenomen in het rapport. Bij grotere bestanden is het aan te raden om in een ander 

bestandsformaat op te vragen.   

Sortering op dossiercode of BSN bij PDF 

Als u PDF formaat kiest kunt u aangeven of u de signalen op dossiercode of op BSN gesorteerd wilt 

zien. In het CSV-formaat kunt u na import in Excel zelf de sortering aanpassen naar dossiercode of 

BSN. 

NB: Als u in uw aanleverbestand geen dossiercode meelevert maakt het systeem van het 

Inlichtingenbureau fictieve dossiercodes aan bij elk BSN, bestaande uit uw gemeentecode en het 

BSN. Deze dossiercodes stellen geen gezamenlijke huishouding vast. Dit doen alleen de dossiercodes 

van uw eigen uitkeringspakket.  

Signaaltypen 

U kunt de gewenste signaaltypen (soorten signalen) selecteren door deze aan te klikken in het kader 

Beschikbaar. Het signaal komt dan in het kader Geselecteerd te staan. Wilt u een bepaald signaal 

niet meer in de selectie, dan klikt u deze aan in het kader Geselecteerd. Het signaal komt dan in het 

kader Beschikbaar te staan. 

Filters 

U kunt signalen reduceren met het filter Ongeldig. Een signaal is ongeldig als er overlap is 

geconstateerd tussen een bron en een uitkeringsperiode en deze overlap in een later stadium vervalt 

door een datumcorrectie in de uitkeringsperiode of brongegevens.  

Als u het filter Beëindigd instelt krijgt u geen signalen in uw rapportage over beëindigde 

uitkeringsperioden.  

 

Selecteer signalen  

Signalen gecreëerd van: Hier geeft u aan over welke periode u een incidenteel rapport wilt 

aanmaken. Alle door ons afgegeven signalen in deze tijdsperiode worden in het rapport opgenomen. 

Als u signalen wilt ophalen die zijn aangemaakt in het eerste kwartaal van het jaar 2016, dan vult u 
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hier in van 01012016 tot en met 31032016. U kunt de periode ook met behulp van de kalender 

aangeven. 

Signalen betrekking op periode: Hier kunt u invullen over welke periode de signalen betrekking 

moeten hebben (bijvoorbeeld belastingsignalen uit 2016). Dit veld is optioneel. 

Met Doorvoeren bevestigt u uw keuzes. Het bestand wordt klaargezet bij het tabblad ‘Ophalen’.  

U vindt de rapportage onder het kopje Incidentele signaalrapporten. Een incidentele rapportage 

wordt direct gegenereerd en staat binnen 10 minuten voor u klaar.  

 

Inzicht in actuele uitkeringen 

U kunt op elk gewenst moment een overzicht draaien van lopende uitkeringsperioden.  

De functie is te vinden via Rechtmatigheid> Incidenteel rapport. Onderaan de pagina vindt u de knop 

‘Lopende uitkeringen’. Klik hierop en kies de bestandsvorm waarin u het rapport wilt genereren. Het 

rapport bevat  alle BSN nummers met lopende uitkeringen van uw gemeente. 

 

Raadplegen  

U kunt ook gegevens per signaal, BSN of dossier nader onderzoeken. Het resultaat van deze 

zoekopdracht heeft dezelfde opbouw als een PDF overzicht (zie bijlage). Het systeem genereert altijd 

een rapport ook als het BSN niet in de database voorkomt. Het overzicht is dan leeg. De signalen 

worden per dossier of BSN getoond en gecategoriseerd per signaaltype. 

 

 
 

Zoeken op BSN 

Als u signalen wilt zoeken op BSN selecteer u de keuze BSN en voert u het nummer in als een 

aaneengesloten rij met negen cijfers (geen interpunctie). Klik op Doorvoeren.  

 

Zoeken op signaalnummer 

Om specifieke signalen te zoeken selecteert u de keuze Signaalnummer. In het tekstveld voert u 

vervolgens het signaalnummer in dat u wilt gaan zoeken en klik op Doorvoeren. 

 

Zoeken op dossiercode 

Als u wilt zoeken op het nummer van een uitkeringsdossier selecteert u Dossiercode. In het tekstveld 

vult u de dossiercode in die u wilt zoeken. Deze correspondeert meestal met de code van het 

uitkeringsdossier in uw uitkeringspakket. Wanneer u een Stuf-bestand aanlevert zonder dossiercodes 

zal ons systeem zelf codes aanmaken. Met de knop Doorvoeren start u het zoeken. 
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Privacy & Beveiliging 

Het Inlichtingenbureau vergelijkt de gegevens van uitkeringsgerechtigden met gegevens van 

verschillende instanties. De gegevens worden verwerkt en bewaakt overeenkomstig de regels van de 

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Beveiliging, zorgvuldigheid en kwaliteit hebben daarin 

de hoogste prioriteit. De privacyfunctionaris bewaakt de privacy prioriteiten en formuleert 

aanbevelingen. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) houdt toezicht. De overige 

activiteiten van het Inlichtingenbureau staan onder controle van de Inspectie SZW. 

 

Het Inlichtingenbureau werkt volgens het optin principe. Dat betekent dat u alleen informatie 

ontvangt die noodzakelijk is voor de diensten die u van het Inlichtingenbureau afneemt. Uw 

gemeente ontvangt geen privacygevoelige informatie waar u niets mee wilt of kunt doen. 

De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking 

bewaard. De bewaartermijn is gesteld op 31 december van het vijfde jaar na beëindiging  van een 

bijstandsuitkering. SUWI-partners kunnen hierdoor vijf jaar lang de uitkeringshistorie van cliënten 

raadplegen in het Sectorloket. 

 

Het Inlichtingenbureau beveiligt de gegevens zorgvuldig. De gegevens zijn beveiligd tegen verlies, 

ongeoorloofde toegang, vernietiging, verandering of uitlekken. Dit is onder meer vastgelegd in het 

beveiligingsplan volgens het normenkader Suwinet. Personeelsleden van het Inlichtingenbureau 

ondertekenen een geheimhoudingsverklaring. Ook met derden die met persoonsgegevens te maken 

kunnen krijgen, worden contractuele afspraken gemaakt over privacy en beveiliging.  

Burgers hebben op grond van de WBP recht op inzage in de eigen gegevens. Zijn de gegevens onjuist, 

dan bestaat er in bepaalde situaties recht op correctie. Ook bestaat  het recht om zich te verzetten 

tegen de voorgenomen  verwerking van de persoonsgegevens.  
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Contact 

Servicedesk voor gemeenten 

Onze Servicedesk staat iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 uur voor u klaar om vragen te 

beantwoorden. U kunt bellen of e-mailen met technische vragen over ons informatiesysteem, 

inloggegevens en het up- en downloaden van bestanden. Bel 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar 

servicedesk@Inlichtingenbureau.nl. 

 

Afspraak maken met een accountmanager 

Onze accountmanagers reizen het land door om gemeenten te ondersteunen bij het gebruik van 

onze producten. Wilt u een afspraak maken, heeft u behoefte aan toelichting of wilt u een 

productinhoudelijke vraag stellen? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers: 

 

• Marjorie Stots, via mstots@Inlichtingenbureau.nl of via 06 527 49 750 

• Alex Tamminga, via atamminga@Inlichtingenbureau.nl of via 06 527 49 740 

• Marije Timmer, via mtimmer@Inlichtingenbureau.nl of via 06 527 49 715 

 

Contactgegevens pers 

De communicatieadviseurs van het Inlichtingenbureau staan u graag te woord: 

 

• Jeroen Walraven, via 06 25 69 95 46 of jwalraven@inlichtingenbureau.nl  

• Lisette van Dort, via 06 52 74 9 716 of lvandort@inlichtingenbureau.nl  

• Dorien Bos, via 06 527 49 769 of dbos@Inlichtingenbureau.nl 

Algemene contact en adresgegevens 

Telefoon: 088 514 16 00. Op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur. 

Postadres: Postbus 19247, 3501 DE Utrecht 

Bezoekadres: Sint Jacobsstraat 400-420, 3511 BT Utrecht 

 

Help ons onze dienstverlening te verbeteren! 

Heeft u tips, opmerkingen of suggesties om onze dienstverlening te verbeteren? Neem dan contact 

op met ons via klantsupport@inlichtingenbureau.nl  of via 088 514 16 00 
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Bijlage 1: Opbouw van de verschillende outputformaten 

 
Het PDF-signaalrapport 

Sorteren op BSN-structuur 

Bij een PDF overzicht met BSN-structuur zijn de signalen gegroepeerd op basis van het bij de 

individuele klant horend BSN. Als u selecteert op BSN worden de signalen van een eventuele partner 

niet weergegeven. 

 

Sorteren op Dossierstructuur 

Bij een PDF overzicht met dossierstructuur zijn de signalen gegroepeerd en gesorteerd op basis van 

een dossier. Dit kan handig zijn wanneer sprake is van een gezamenlijke huishouding. Binnen elk 

dossier zijn de signalen vervolgens gesorteerd op BSN. Als u selecteert op dossiercode ziet u geen 

signalen die zijn afgegeven op deze BSN’s die horen bij een andere uitkeringsperiode (andere 

dossiercode). 

 

Opbouw van een PDF-rapportage 

Het PDF rapport de volgende opbouw: 

 titelpagina (voorblad); 

 overzicht van samenloopsignalen (gegroepeerd per BSN of dossier); 

 samenvatting (totalen binnen het signaalrapport). 

 

Titelpagina 

Het rapport begint altijd met een titelpagina, ook al is er geen nieuw signaal ontstaan sinds de vorige 

periode. Op de titelpagina staan de naam van uw gemeente, de titel ‘SIGNAALOVERZICHTEN 

RECHTMATIGHEIDSCONTROLE’, de datum waarop het overzicht is aangemaakt en een oproep om de 

gegevens die u van het Inlichtingenbureau ontvangt met grootste zorgvuldigheid te behandelen. 

 

Overzicht van samenloopsignalen 

Na de titelpagina volgen de pagina’s met de gegevens van de samenloopsignalen. Voor ieder relevant 

dossier (cliëntdossier) is een overzicht gemaakt, dat telkens op een nieuwe pagina begint.  

Inhoud van de samenloopsignalen in PDF 

Algemene gegevens: 

Linksboven staat vermeld voor welke gemeente het PDF-signaalrapport is bestemd met daaronder 

de datum waarop het overzicht voor uw gemeente is aangemaakt. De dossiers en signalen geven de 

stand van zaken op deze datum weer. 

Rechtsboven vindt u de Laatste aanleverdatum waarop uw gemeente het dossier heeft opgestuurd 

voor vergelijking met bronnen. Ligt deze datum meer dan een maand in het verleden dan dient uw 

gemeente de maandelijkse aanlevering bij het Inlichtingenbureau zo snel mogelijk te hervatten om 

de meest actuele gegevens te ontvangen. 

 

Klantgegevens 

De signalen worden weergegeven per dossier (indien geselecteerd), gesorteerd op BSN en 

gecategoriseerd naar type signaalsoort. 
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Getoond worden achtereenvolgens de dossiercode, het BSN, het huishoudtype, naam en 

geboortedatum, de uitkeringsperiode (een begindatum en eventuele einddatum) en de rechtsgrond 

van de uitkering, (Participatiewet, IOAW of IOAZ of AIO). Dit zijn gegevens uit uw uitkeringspakket. 

Wanneer een cliënt meerdere uitkeringsperioden heeft, staan signalen onder de van toepassing 

zijnde uitkeringsperiode gegroepeerd. 

 

Signaalgegevens 

Signaalnummer 

Het Inlichtingenbureau maakt automatisch een signaalnummer aan. Dit is een unieke 

identificatiecode, die aan elk samenloopsignaal wordt toegekend. 

 

Periode samenloop 

Onder het signaalnummer staat de periode (datum) van de samenloop tussen de uitkeringsperiode 

en de bron. Het gaat om de start- en eventuele einddatum van bijvoorbeeld een dienstverband (of 

de start uitkeringsperiode als dit later was dan start dienstverband). In plaats van een feitelijke 

einddatum kunt u ook de aanduiding ‘heden’ tegenkomen. In dat geval is de einddatum bij de bron 

niet bekend. Tevens kunt u een einddatum tegenkomen die in de toekomst ligt. Dit is alleen van 

toepassing bij de signalen die afkomstig zijn van de DUO (einde studiejaar). 

 

Periode waarop het signaal betrekking heeft (bijvoorbeeld loonperiode, ingangsdatum detentie, 

startdatum inschrijving ongeldig)  

Een signaal is ongeldig als er overlap is geconstateerd tussen een bron en een uitkeringsperiode en 

deze overlap in een later stadium vervalt door een datumcorrectie in de uitkeringsperiode of 

brongegevens.  

 

Signaal details 

De overige informatie die u bij het signaal ontvangt, is detailinformatie die specifiek bij het type 

signaal hoort. Bijvoorbeeld: voor de DUO en GSD-signalen kunt u hier de naam van de relevante 

contactpersoon en het telefoon- en faxnummer vinden. Terwijl bij vermogenssignalen van de 

Belastingdienst zaken als het rekeningnummer, de bank naam, het saldo en de naam van de 

rekeninghouder te zien zijn. Ook worden hier eventuele tags behorend bij het signaal weergegeven. 

 

Voettekst 

In de voettekst wordt u gewezen op de risicoklasse II/III. Dit is de risicoklasse waarin de informatie uit 

het signaal valt. U dient daarom extra zorgvuldigheidswaarborgen in acht te nemen. Wij raden u aan 

de privacy- en beveiligingsdocumentatie van het Inlichtingenbureau en uw gemeente te raadplegen. 

Het CSV-en XML-signaalrapport 

De inhoud van het CSV-signaalrapport is gelijk aan dat van het XML-bestand, deze verschillen echter 

wel in gebruik. Met het XML-signaalrapport worden veelal signalen geïmporteerd in 

frauderegistratiesystemen zoals Liaan, terwijl GWS4all en bijna alle editors, tekstverwerkers, 

databases en spreadsheets geschikt zijn om het CSV-overzicht in te lezen. Dit type bestand is 

uitermate geschikt om signalen in te lezen in toepassingen zoals Excel of Acces. Het voordeel hiervan 

is dat u de signalen in het bestand naar eigen wensen kunt filteren, selecteren en sorteren. 
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Het .CSV signaalrapport inlezen in Excel  

Wanneer u het CSV-bestand inleest in Excel, wordt de informatie weergegeven in kolommen. 

Hiervoor is het wel van belang dat u deze gegevens op de juiste manier importeert in Excel.  

Nadat u een CSV-bestand van het portaal heeft gedownload slaat u het op, op uw computer. U opent 

een leeg Excel werkblad. Bij het tabblad gegevens in Excel kiest u voor “van tekst” bij importeren. De 

wizard importeren verschijnt en u kiest na het selecteren van het bestand voor ‘gescheiden 

gegevenstype’ en  klikt op volgende. In het volgende scherm kiest u bij scheidingstype “komma” (u 

ziet dan dat de data al in kolommen is gezet) en volgende. Eventueel kunt u per kolom 

celeigenschappen instellen. Dit bevorderd de leesbaarheid van het bestand. Na akkoord verschijnt 

het bestand in leesbare kolommen. U kunt de signalen nu verder filteren en sorteren naar uw eigen 

wensen.  

NB: Het CSV-bestand bevat altijd alle kolommen van alle signalen zoals vermeld in deze handleiding. 

Wanneer u alleen gegevens van het type RDW selecteert in een regulier of incidenteel overzicht 

krijgt u dus ook alle kolommen m.b.t. inkomen, vermogen, studiefinanciering etc. in het overzicht te 

zien. Deze kolommen zijn leeg en kunt u verwijderen.  

Het XML-signaaloverzicht 

Het signaalrapport in XML-formaat bevat dezelfde gegevens als het CSV-signaalrapport. Het enige 

verschil is de presentatie. Hieronder ziet u een deel van een signaal, zoals dat wordt weergegeven in 

XML-formaat. 

 

<ibsls> 

<gsd>9900</gsd> 

<slsid>1000000000000059</slsid> 

<dossier>00001 9900</dossier> 

<sofi>001234109</sofi> 

<bron>9000</bron> 

<slc>DV</slc> 

<sdatum>20010101</sdatum> 

<cdatum>20060815162745</cdatum> 

<wdatum>20060815163141</wdatum> 

<swdatum>20060815162745</swdatum> 

<actueel>1</actueel> 

 

De kenmerken van een signaal staan onder elkaar. De xml-tags (zoals <gsd>’) laten de inhoud van het 

kenmerk zien. Dit type formaat is bedoeld om signalen in te lezen in frauderegistratiepakketten. 
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Bijlage 2: Inhoud van signaaloverzicht CSV09 

In onderstaand overzicht worden alle velden uit het CSV09 signaaloverzicht besproken. 
 

Element Kolomnaam Betekenis Commentaar 
Volg-
orde 

ib-sls.gsd-code gsd-code De gemeentecode volgens de GBA. 
4 pos. numeriek 

Zie: GBA tabel 33 
1 

ib-sls.signaalnummer signaalnummer 
Uniek identificatie nummer van het 
aangemaakte signaal. 

10-16  pos. alfanumeriek 

Het nummer is  een volgnummer. 
2 

ib-sls.dossiercode dossiercode 
Dossiercode van het dossier waar het 
signaal bij hoort. 

40 pos. alfanumeriek 3 

ib-sls.huishoudtype huishoudtype 
Indicator die aangeeft hoe het 
huishouden is getypeerd. 

1 pos. numeriek 

1 = eenpersoons huishouden 

2 = meerpersoons huishouden 

 

4 

ib-sls.bsn bsn 
Burgerservicenummer van de persoon 
waar het signaal bij hoort. 

9 pos. numeriek 5 

ib-sls.rechtsgrond rechtsgrond 
Code die aangeeft om wat voor soort 
uitkering het gaat. 

5 pos. alfanumeriek 

IOAW,WWB,IOAZ,WWIK,AB 
6 

ib-sls.startdatum_ukp startdatum-ukp Begindatum van de uitkeringsperiode.  Formaat: JJJJMMDD 7 

ib-sls.einddatum_ukp einddatum-ukp Einddatum van de uitkeringsperiode.  Formaat: JJJJMMDD 8 

Ib-sls.sysed systeem-eind 

Indicator die aangeeft of de einddatum 
door het Inlichtingenbureau is gezet 
(vanwege een aanleverfout) of dat dit de 
einddatum is die door de GSD is 
meegegeven. 

1 pos. numeriek 

1 = einddatum door systeem vanwege 
aanleverfout ; 
0 = origineel (einddatum door GSD meegegeven) 

9 

ib-sls.voorletters voorletters 
Voorletters van de persoon waar het 
signaal bij hoort. 

10 pos. alfanumeriek 10 

ib-sls.voorvoegsel voorvoegsel 
Voorvoegsel van de persoon waar het 
signaal bij hoort. 

8 pos. alfanumeriek 11 

ib-sls.naam naam 
Naam van de persoon waar het signaal 
bij hoort. 

35 pos. alfanumeriek 12 

ib-sls.samenloopcode samenloopcode 
De code die aangeeft om welke 
mogelijke samenloop het gaat. 

6 pos. alfanumeriek 

Bij samenloop met het UWV 

DV = Samenloop met een dienstverband 

Voor een uitkering bij een UWV worden de volgende 
samenloopcodes gebruikt  

WAJ  = Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
Jonggehandicapten  

WAO = Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(sinds 1-1-’06 opgevolgd door de WIA) 

IVA = Inkomensvoorziening Volledig 
Arbeidsongeschikten (onderdeel WIA) 

WGA = Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten 
(onderdeel WIA) 

WAZ = Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
Zelfstandigen  

WW = Werkloosheidswet  

ZW = Ziektewet 

AOW = Algemene Ouderdomswet 

ANW = Algemene Nabestaandenwet 

PENS = Oorlogs- en verzetspensioenen  en overige 
pensioenen, lijfrente etc. 

SWAJ = Samenloop (gelijktijdig of volgtijdelijk) van 
uitkeringen van Wajong met Waz WAO/IVA of WGA 

TW = Uitkering uit hoofde van de Toeslagenwet 

ONGW = Uitkeringen in het kader van overige sociale 
verzekeringswetten, hieronder vallen tevens: 
Ongevallenwet 1921, Land- en tuinbouwongevallenwet 
1922 en Zeeongevallenwet 1919 

vWW = Vervolguitkering nWW 

13 



  

43 
 

IOW = Inkomensvoorziening Oudere Werklozen 

 

Bij samenloop met de DUO: 

CRIHO = Samenloop met Centraalregister Hoger 
Onderwijs 

STUFI = Samenloop met Studiefinanciering 

KD = Kostendelersnorm 

 

Bij samenloop met de Belastingdienst: 

VI = Vermogensindicatie van de belastingdienst 

BOX1ZA = Signaal vanwege Inkomsten uit loonaangifte 
Belastingdienst zelfstandigen 

BOX1AL = Signaal vanwege Inkomsten uit loonaangifte 
Belastingdienst alimentatie 

BOX1OW = Signaal vanwege Inkomsten uit loonaangifte 
Belastingdienst overige werkzaamheden 

BOX3 = Signaal vanwege Vermogen dat niet bekend is in 
de vorm van saldi en rente 

 

Bij Samenloop met de DJI of Ministerie 
Buitenlandse zaken : 

DJI = Dienst Justitiele Inrichting 

DET = Signaal vanwege detentie 

 

Bij Samenloop met de CJIB: 

CJIB = Centraal Justitieel Incassobureau 

 

Bij Samenloop met de RDW: 

VB = Voertuigbezit 

 

Bij samenloop met het GBA: 

KD = Kostendelersnorm 

 

Bij samenloop met GSD: 

WWB = Wet Werk en Bijstand 

WIJ = Wet Investering in Jongeren 

ABW = vervangen door WWB 

AB = algemene bijstand 

WWIK = Wet Werk en Inkomen Kunstenaars 

IOAW = Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers 

IOAZ = Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 

ib-sls.startdatum startdatum 

Afhankelijk van de samenloop wordt 
hier vermeld: 

- de aanvang van het dienstverband 

- of de aanvang van de sociale 
verzekering 

- of de aanvang van de inschrijving bij 
de IBG 

- of de aanvang van het belastingjaar, 
of de aanvang van een uitkering bij 
een (andere) GSD 

Formaat: JJJJMMDD 14 

ib-sls.einddatum einddatum 

Afhankelijk van de samenloop wordt 
hier vermeld: 

-  het einde van het dienstverband 

- of het einde van de sociale 
verzekering, of het einde van de 
inschrijving bij de IBG 

- of het einde van het belastingjaar, of 
het einde van de andere GSD 
uitkering (samenloop) 

Formaat: JJJJMMDD 15 

ib-sls.creatiedatum creatiedatum 
De creatiedatum en -tijd van het signaal 
bepaald door de samenloopapplicatie. 

Formaat: JJJJMMDDHHMMSS 16 
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ib-sls.actueel actueel 

Indicator die aangeeft of een signaal 
actueel of ongeldig is. 

 

Een signaal wordt ongeldig indien de 
GSD het desbetreffende dossier niet 
meer aanlevert of als de gegevens bij de 
bron, bijv. het dienstverband, niet meer 
bestaat. 

1 pos. numeriek 

1 = actueel 

0 = ongeldig 

 

 

17 

ib-sls.contactpersoon contactpersoon 
Naam van de contactpersoon voor het 
signaal. 

35 pos. alfanumeriek 

Geldt voor signalen met samenloopcode STUFI, 
CRIHO, WWB, WIJ, AB, ABW, WWIK, IOAW, IOAZ 
en DJI/DET 

18 

ib-sls.telefoonnummer telefoonnummer 
Het telefoonnummer van de 
contactpersoon.  

25 pos. alfanumeriek 

Geldt voor signalen met samenloopcode STUFI, 
CRIHO, WWB, WIJ, AB, ABW, WWIK, IOAW, IOAZ 
en DJI/DET 

19 

ib-sls.faxnummer faxnunmmer Het faxnummer van de contactpersoon.  

25 pos. alfanumeriek  

Geldt voor signalen met samenloopcode STUFI, 
CRIHO, WWB, WIJ, AB, ABW, WWIK, IOAW, IOAZ 
en DJI/DET 

20 

ib-sls.sls-status sls-status 
Een lettercode die de status van het 
signaal aangeeft. 

1 pos. alfanumeriek 

L = Lopend 

E = Beëindigd 

21 

sls-ikv.lb-nummer lb-nummer 
Het LB-nummer van de administratieve 
eenheid. 

15 pos. alfanumeriek 22 

sls-ikv.admeenheid-
naam 

admeenheid-naam Naam administratieve eenheid.  200 pos. alfanumeriek 23 

sls-ikv.startdatum-ikv startdatum-ikv 
Begindatum van de 
inkomstenverhouding. 

Formaat: JJJJMMDD 24 

sls-ikv.einddatum-ikv einddatum-ikv 
Einddatum van de 
inkomstenverhouding. 

Formaat: JJJJMMDD 25 

sls-ikv.admeenheid-
adres 

admeenheid-adres 
Het adres van de administratieve 
eenheid. 

200 pos. alfanumeriek 26 

sls-ikv.admeenheid-
postcode 

admeenheid-postcode 
Postcode behorend bij het adres van de 
administratieve eenheid. 

6 pos. alfanumeriek 

TPG postcode tabel 
27 

sls-ikv.admeenheid-
plaats 

admeenheid-plaats 
Plaatsnaam waar de administratieve 
eenheid gevestigd is. 

24 pos. alfanumeriek 28 

sls-ikv.startdatum-lp startdatum-lp Begindatum van de loonperiode.  Formaat: JJJJMMDD 29 

sls-ikv.einddatum-lp einddatum-lp Einddatum van de loonperiode. Formaat: JJJJMMDD 30 

sls-
ikv.inkomstenplichtig 

inkomstenplichtig 
Code die aangeeft wat de aard van de 
inkomsten zijn. 

2 pos.anumeriek 

00 = niet gevuld 

01 = arbeidsovereenkomst 

02 = aanneming van werk 

03 = bestuurder coöperatieve vereniging met      
werknemerszelfbestuur 

04 = deelvisser 

05 = dienstplichtig militair 

06 = musicus / artiest 

07 = stagiair 

08 = thuiswerker 

09 = vertegenwoordiger / provisiewerker 

10 = Wet sociale werkvoorziening (WSW) 

11 = uitzendkracht 

12 = persoonlijke arbeid tegen beloning 

13 = ambtenaar/abp'er 

14 = topsporter 

17 = VUT-er 

18 = publiekrechtelijke aanstelling 

31 
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19 = ontslag uitkering 

78 = werk als zelfstandige 

79 = opting-in regeling 

80 = sekswerker in fictieve dienstbetrekking 
81 = Overige fictieve dienstbetrekkingen  

82 = payrolling 

 

sls-ikv.loonlbph Loon-lbph 
Het loon waarover de loonheffing 
(loonbelasting/premie 
volksverzekeringen) wordt berekend. 

16 pos. numeriek 32 

sls-ikv.loonsv loon-sv 
Loon dat als grondslag dient voor de 
berekening van premies sociale 
verzekeringen. 

16 pos. numeriek 33 

sls-ikv.inkomennetto-
ind 

inkomen-netto-ind 

Grove berekening van netto vanuit een 
paar componenten: 

- Loon voor loonbelasting en 
premieheffing  

- Waarde gebruik auto 

- Ingehouden loonbelasting en 
premieheffing 

- Inhouding ZVW premie 

16 pos. numeriek 34 

sls-ikv.waarde-gebruik-
auto 

waarde-gebruik-auto 

Het bedrag van de forfaitaire waarde 
van het privégebruik van een aan de 
werknemer ter beschikking gestelde 
auto vóór aftrek van de eigen bijdrage 
van de werknemer.  

16 pos. numeriek 35 

sls-ikv.inh-lbph inh-lbph 

Het bedrag dat door de 
inhoudingsplichtige in het 
AANGIFTETIJDVAK voor de 
INKOMSTENVERHOUDING is ingehouden 
aan loonbelasting/premie 
volksverzekeringen.  

16 pos. numeriek 36 

sls-ikv.inh-zvwpremie inh-zvwpremie 

Het bedrag dat door de 
inhoudingsplichtige in het 
AANGIFTETIJDVAK voor de 
INKOMSTENVERHOUDING is ingehouden 
als bijdrage zorgverzekeringswet. 

16 pos. numeriek 37 

sls-ikv.looningeld loon-in-geld 

Het bedrag dat, in het aangiftetijdvak 
voor de INKOMSTENVERHOUDING, 
belast is voor de loonbelasting/premie 
volksverzekeringen, premies 
werknemersverzekeringen en 
vergoeding Zvw. 

16 pos. numeriek 38 

sls-
ikv.waardenietingelduit
gekeerd 

waarde-niet-in-geld-
uitgekeerd 

De waarde van het loon dat niet in geld 
is uitgekeerd en waarop 
loonbelasting/premie volksver-
zekeringen moet worden ingehouden en 
waarover premies voor de 
werknemersverzekeringen moet worden 
afgedragen.  

16 pos. numeriek 39 

sls-ikv.vakantietoeslag vakantietoeslag 

Het bedrag dat aan rechten, in het 
AANGIFTETIJDVAK voor de 
INKOMSTENVERHOUDING, is 
opgebouwd aan vakantietoeslag. 

16 pos. numeriek 40 

sls-criho.inschrijving-
crho 

inschrijving-crho 

Indicatie inschrijving  Centraalregister 
Hoger Onderwijs. Dit veld wordt alleen 
gevuld als de samenloopcode de waarde 
CRIHO heeft; anders blijft dit veld leeg. 

1 pos. numeriek 

1 = ingeschreven voor instelling 

9 = niet bekend/gegevens niet verstrekt 

 

41 

sls-criho.voltijd-deeltijd voltijd-deeltijd Indicatie voltijd/deeltijd inschrijving. 

1 pos. numeriek 

1 = voltijd 

2 = deeltijd 

3 = duaal (werken/leren) 

42 
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4 = aangewezen instelling 

9 = niet bekend/gegevens niet verstrekt 

 

sls-sf.studiefinanciering-
recht 

studiefinanciering-recht Studiefinanciering informatie. 

1 pos. numeriek 

1 = studiefinanciering 

2 = geen studiefinanciering 

3 = geen studiefinanciering, eerder wel 

      studiefinanciering ontvangen 

9 = niet bekend/gegevens niet verstrekt 

 

43 

sls-gsd.samenloop-gsd-
code 

samenloop–gsd-code 
Gemeentecode waarvan GSD-melding 
afkomstig is. 

4 pos. numeriek 44 

sls-gsd.gemeentenaam gemeentenaam 
Gemeentenaam van de GSD waarvan 
GSD-melding afkomstig is. 

50 pos. alfanumeriek 45 

sls-vi.verificatie geverifieerd-BSN 
Indicatie die aangeeft of een BSN is 
geverifieerd. 

1 pos. alfanumeriek 

J/N 
46 

sls-vi.iban iban 

International bank account number 

(of het oude rekeningnummer als IBAN 
niet bekend is). 

40 pos. alfanumeriek 47 

sls-vi.bankproduct bankproduct Naam bankproduct. 50 pos. alfanumeriek  48 

sls-
vi.naamrekeninghouder 

naamrekeninghouder  

 

De naam van de houder van de 
bankrekening. 

50 pos. alfanumeriek 49 

sls-vi.banknaam banknaam Naam van de bankinstelling. 40 pos. alfanumeriek 50 

sls-vi.rente rente 
Ontvangen rente in Euro’s op het 
opgegeven rekeningnummer.  

16 pos. numeriek 51 

sls-vi.saldo saldo 
Saldo op einddatum van het 
belastingjaar.  

16 pos. numeriek 52 

sls-vi.valutajaar valutajaar 
Jaartal uitgevraagde valutajaar (bijv 
2012). 

4 pos. numeriek 53 

sls-cjib.cjib-nummer cjib-nummer 
Registratienummer van CJIB bij 
betreffende persoon. 

255 pos. alfanumeriek 54 

sls-dji.dji-naam dji-naam 
Naam van DJI instelling waarmee 
samenloop is geconstateerd. 

120 pos. alfanumeriek 55 

sls-dji.dji-adres dji-adres Adres van DJI instelling. 200 pos. alfanumeriek 56 

sls-dji.dji-postcode dji-postcode Postcode van DJI instelling. 
6 pos. alfanumeriek 

TPG postcode tabel 
57 

sls-dji.dji-plaats dji-plaats Gemeentenaam van DJI instelling. 40 pos. alfanumeriek 58 

sls-vb.kenteken kenteken 
Het kenteken van het voertuig op naam 
van de klant. 

6 pos. alfanumeriek 59 

sls-vb.merk merk Het merk van het voertuig. 25 pos. alfanumeriek 60 

sls-vb.type type 
Het type van het voertuig, inclusief 
eventuele uitvoering. 

50 pos. alfanumeriek 61 

sls-vb.vrtgsoort voertuigsoort 
De classificatie waartoe een voertuig 
behoort. 

40 pos. alfanumeriek 62 

sls-vb.brandstofsoort brandstofsoort 
Door welke hoofdbrandstof dan wel 
energiebron de motor van het voertuig 
wordt aangedreven. 

40 pos. alfanumeriek 63 

sls-vb.brandstofsoort-2 brandstofsoort-2 Indien van toepassing. 40 pos. alfanumeriek 64 

sls-vb.gewicht gewicht De 'ledige massa' van een voertuig. 5 pos. numeriek 65 

sls-vb.inrichting-vrtg inrichting-voertuig 
De uitvoeringsvorm van de inrichting 
van een voertuig. 

40 pos. alfanumeriek 66 

sls-vb.bijzonderheid-
vrtg 

bijzonderheid-voertuig 
Welke 'Bijzonderheden' van toepassing 
zijn op het voertuig. 

20 pos. alfanumeriek 

caravan / invalide wagen 
67 

sls-vb.eerste-toelating toelatingsdatum 
De datum waarop het VOERTUIG voor 
de eerste keer 

Formaat: JJJJMMDD 68 
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- in het kentekenregister is 
tenaamgesteld, of 
- in een vergelijkbaar (buitenlands) 
register is ingeschreven, of 

- blijkens ambtelijke vaststelling in 
gebruik is genomen. 
Dit vertegenwoordigt meestal het 
bouwjaar van het voertuig. 

sls-vb.afgiftedatum-
deel-1 

afgiftedatum-deel-1 
De datum waarop het VOERTUIG voor 
de eerste keer in het kentekenregister in 
Nederland is tenaamgesteld. 

Formaat: JJJJMMDD 69 

sls-vb.begindatum-
tenaamstelling 

begindatum-tenaamstelling 
De datum waarop het voertuig op naam 
van de klant is gesteld. 

Formaat: JJJJMMDD 70 

sls-vb.einddatum-
tenaamstelling 

einddatum-tenaamstelling 
De datum waarop het voertuig van de  
naam van de klant is afgeschreven. 

Formaat: JJJJMMDD 71 

sls-vb.status-voertuig status-voertuig 
Een omschrijving die aangeeft wat de 
(bijzondere) status van het voertuig is. 

42 pos. alfanumeriek 72 

sls-vb.datum-status-
voertuig 

datum-status-voertuig 
De datum van de status, behorende bij 
de status code. 

Formaat: JJJJMMDD 73 

sls-box1.bj belastingjaar-box1 Belastingjaar. 4 pos. numeriek 74 

sls-box1.iz 
inkomsten-box1-
zelfstandigen 

Indicatie die aangeeft of er sprake is van 
inkomsten zelfstandigen. 

1 pos. alfanumeriek 
j/n 

75 

sls-box1.ia inkomsten-box1-alimentatie 
Indicatie die aangeeft of er sprake is van 
inkomsten uit partneralimentatie. 

1 pos. alfanumeriek 
j/n 

76 

sls-box1.row inkomsten-box1-row 
Indicatie die aangeeft of er sprake is van 
inkomsten uit resultaat overige 
werkzaamheden. 

1 pos. alfanumeriek 
j/n 

77 

sls-box3.bj belastingjaar-box3 Belastingjaar. 4 pos. numeriek 78 

sls-box3.fiscaalp fiscaal-partner-box3 
Indicatie die aangeeft of er een fiscaal 
partner is. 

1 pos. alfanumeriek 79 

sls-box3.saldo saldo-box3 
Indicatie of er saldo is boven de 
drempelwaarde. 

1 pos. alfanumeriek 80 

sls-box3.drempel drempelbedrag-box3 
De hoogte van het drempelbedrag 
(heffingsvrij vermogen box 3). 

16 pos. numeriek 81 

sls-kn.adres gba-adres Adres. 200 pos. alfanumeriek 82 

sls-kn.postcode gba-postcode Postcode. 
6 pos. alfanumeriek 

TPG postcode tabel 
83 

sls-kn.huisnr gba-huisnr Huisnummer. 5 pos. numeriek 84 

sls.kn.huisnrtoev gba-huisnrtoev Huisnummertoevoeging. 6 pos. alfanumeriek 85 

sls-kn.reden reden 

De reden(en) waarom een signaal wordt 
gegeven. 
 
NB:  Bij mogelijk verschillende redenen 
zijn deze gescheiden met een ‘/’-teken. 

400 pos. alfanumeriek 
Een reden is opgebouwd uit : 
<reden> : <bsn>, <mutatiedatum> 
 
De redenen zijn: 

- Nieuwe medebewoner 
- Medebewoner vertrokken 
- 21e verjaardag van niet studerende 

medebewoner 
- Start van opleiding 
- Gestopt met opleiding 
- 40e verjaardag van studerende 

medebewoner 

 

86 

sls-kn.aantal aantal-medebewoners Aantal medebewoners op dat adres. 3 pos. numeriek 87 

sls-tag.tag-oms1 tag-oms1 Soort tag op het signaal. 40 pos. alfanumeriek 88 

sls-tag.tag-reden1 tag-reden1 Conclusie hoe tot tag is gekomen. 100 pos. alfanumeriek 89 

sls-tag.tag-oms2 tag-oms2 
Soort tag op het signaal (als er meerdere 
tags zijn). 

40 pos. alfanumeriek 90 

sls-tag.tag-reden2 tag-reden2 Conclusie hoe tot tag is gekomen. 100 pos. alfanumeriek 91 

sls-tag.tag-oms3 tag-oms3 
Soort tag op het signaal (als er meerdere 
tags zijn). 

40 pos. alfanumeriek 92 

sls-tag.tag-reden3 tag-reden3 Conclusie hoe tot tag is gekomen. 100 pos. alfanumeriek 93 
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sls-tag.tag-score tag-score 
Een getal die aangeeft wat de 
totaalscore is van de tag(s). 

2 pos. numeriek 94 
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Bijlage 3: Historisch overzicht CSV formaten 

 

element namen csv05 namen csv07 namen csv08 namen csv09 csv09 csv08 csv07 csv05 

Ib-sls gsd-code gsd-code gsd-code gsd-code 1 1 1 1 

Ib-sls signaalnummer signaalnummer signaalnummer signaalnummer 2 2 2 2 

Ib-sls dossiercode dossiercode dossiercode dossiercode 3 3 3 3 

Ib-sls     huishoudtype huishoudtype 4 4     

Ib-sls bsn bsn bsn bsn 5 5 4 4 

Ib-sls     rechtsgrond rechtsgrond 6 6     

Ib-sls     startdatum-ukp startdatum-ukp 7 7     

Ib-sls     einddatum-ukp einddatum-ukp 8 8     

Ib-sls     systeem-eind systeem-eind 9 9     

Ib-sls voorletters voorletters voorletters voorletters 10 10 5 5 

Ib-sls voorvoegsel voorvoegsel voorvoegsel voorvoegsel 11 11 6 6 

Ib-sls naam naam naam naam 12 12 7 7 

Ib-sls samenloopcode samenloopcode samenloopcode samenloopcode 13 13 8 8 

Ib-sls startdatum startdatum startdatum startdatum 14 14 9 9 

Ib-sls einddatum einddatum einddatum einddatum 15 15 10 10 

Ib-sls creatiedatum creatiedatum creatiedatum creatiedatum 16 16 11 11 

Ib-sls swdatum swdatum swdatum     17 12 12 

Ib-sls actueel actueel actueel actueel 17 18 13 13 

Ib-sls contactpersoon contactpersoon contactpersoon contactpersoon 18 19 14 14 

Ib-sls telefoonnummer telefoonnummer telefoonnummer telefoonnummer 19 20 15 15 

Ib-sls faxnummer faxnummer faxnummer faxnummer 20 21 16 16 

Ib-sls sls-status sls-status sls-status sls-status 21 22 17 17 

Ib-sls conclusiecode conclusiecode         18 18 

sls-ikv       lb-nummer 22       

sls-ikv       admeenheid-naam 23       

sls-ikv       startdatum-ikv 24       

sls-ikv       einddatum-ikv 25       

sls-ikv       admeenheid-adres 26       

sls-ikv       admeenheid-postcode 27       

sls-ikv       admeenheid-plaats 28       

sls-ikv       startdatum-lp 29       

sls-ikv       einddatum-lp 30       

sls-ikv       inkomstenplichtig 31       

sls-ikv       loon-lbph 32       

sls-ikv       loon-sv 33       

sls-ikv       inkomen-netto-ind 34       

sls-ikv       waarde-gebruik-auto 35       

sls-ikv       inh-lbph 36       
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sls-ikv       inh-zvwpremie 37       

sls-ikv       loon-in-geld 38       

sls-ikv       
waarde-niet-in-geld-

uitgekeerd 
39       

sls-ikv       vakantietoeslag 40       

sls-dv lb-nummer lb-nummer lb-nummer     23 19 19 

sls-dv wg-naam wg-naam wg-naam     24 20 20 

sls-dv wg-adres wg-adres wg-adres     25 21 21 

sls-dv wg-postcode wg-postcode wg-postcode     26 22 22 

sls-dv wg-plaats wg-plaats wg-plaats     27 23 23 

sls-dv startdatum-dv startdatum-dv startdatum-dv     28 24 24 

sls-dv einddatum-dv einddatum-dv einddatum-dv     29 25 25 

sls-dv inkomstenplichtig-dv inkomstenplichtig-dv inkomstenplichtig-dv     30 26 26 

sls-dv loonlbph-dv loonlbph-dv loonlbph-dv     31 27 27 

sls-dv loonsv-dv loonsv-dv loonsv-dv     32 28 28 

sls-dv     inkomennetto-ind-dv     33     

sls-dv     waarde-gebruik-auto-dv     34     

sls-dv     inh-lbph-dv     35     

sls-dv     inh-zvwpremie-dv     36     

sls-dv     looningeld-dv     37     

sls-dv     
waardenietingelduitgekeerd-

dv 
    38     

sls-dv vakantietoeslag-dv vakantietoeslag-dv vakantietoeslag-dv     39 29 29 

sls-sv admeenheid-naam admeenheid-naam admeenheid-naam     40 30 30 

sls-sv admeenheid-adres admeenheid-adres admeenheid-adres     41 31 31 

sls-sv admeenheid-postcode admeenheid-postcode admeenheid-postcode     42 32 32 

sls-sv admeenheid-plaats admeenheid-plaats admeenheid-plaats     43 33 33 

sls-sv startdatum-sv startdatum-sv startdatum-sv     44 34 34 

sls-sv einddatum-sv einddatum-sv einddatum-sv     45 35 35 

sls-sv inkomstenplichtig-sv inkomstenplichtig-sv inkomstenplichtig-sv     46 36 36 

sls-sv loonlbph-sv loonlbph-sv loonlbph-sv     47 37 37 

sls-sv loonsv-sv loonsv-sv loonsv-sv     48 38 38 

sls-sv     inkomennetto-ind-sv     49     

sls-sv     waarde-gebruik-auto-sv     50     

sls-sv     inh-lbph-sv     51     

sls-sv     inh-zvwpremie-sv     52     

sls-sv     looningeld-sv     53     

sls-sv     
waardenietingelduitgekeerd-

sv 
    54     

sls-sv vakantietoeslag-sv vakantietoeslag-sv vakantietoeslag-sv     55 39 39 
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sls-sf 
inschrijving-

studiefinanciering 

inschrijving-

studiefinanciering 
        40 40 

sls-sf voltijd-deeltijd voltijd-deeltijd         41 41 

sls-criho     inschrijving-crho inschrijving-crho 41 56     

sls-criho     voltijd-deeltijd voltijd-deeltijd 42 57     

sls-sf 
studiefinanciering-

recht 

studiefinanciering-

recht 
studiefinanciering-recht studiefinanciering-recht 43 58 42 42 

sls-gsd samenloop-gsd-code samenloop-gsd-code samenloop-gsd-code samenloop-gsd-code 44 59 43 43 

sls-gsd gemeentenaam gemeentenaam gemeentenaam gemeentenaam 45 60 44 44 

sls-vi     geverifieerd-BSN geverifieerd-BSN 46 61     

sls-vi rekeningnr rekeningnr rekeningnr     62 45 45 

sls-vi     iban iban 47 63     

sls-vi     rekeninglabel     64     

sls-vi       bankproduct 48       

sls-vi rekeningnaamhouder rekeningnaamhouder         46 46 

sls-vi     naamrekeninghouder naamrekeninghouder 49 65     

sls-vi banknaam banknaam banknaam banknaam 50 66 47 47 

sls-vi rente rente rente rente 51 67 48 48 

sls-vi saldo saldo saldo saldo 52 68 49 49 

sls-vi       valutajaar 53       

sls-intern verificatie-BD verificatie-BD         50 50 

sls-cjib       cjib-nummer 54       

sls-dji dji-naam dji-naam dji-naam dji-naam 55 69 51 51 

sls-dji dji-adres dji-adres dji-adres dji-adres 56 70 52 52 

sls-dji dji-plaats dji-plaats dji-postcode dji-postcode 57 71 53 53 

sls-dji dji-postcode dji-postcode dji-plaats dji-plaats 58 72 54 54 

sls-dji dji-telefoon dji-telefoon dji-telefoon     73 55 55 

sls-dji dji-fax dji-fax dji-fax     74 56 56 

sls-vb kenteken kenteken kenteken kenteken 59 75 57 57 

sls-vb merk merk merk merk 60 76 58 58 

sls-vb type type type type 61 77 59 59 

sls-vb     voertuigsoort voertuigsoort 62 78     

sls-vb     brandstofsoort brandstofsoort 63 79     

sls-vb     brandstofsoort-2 brandstofsoort-2 64 80     

sls-vb     gewicht gewicht 65 81     

sls-vb     inrichting-voertuig inrichting-voertuig 66 82     

sls-vb     bijzonderheid-voertuig bijzonderheid-voertuig 67 83     

sls-vb     toelatingsdatum toelatingsdatum 68 84     

sls-vb afgiftedatum-deel-1 afgiftedatum-deel-1 afgiftedatum-deel-1 afgiftedatum-deel-1 69 85 60 60 

sls-vb 
begindatum-

tenaamstelling 

begindatum-

tenaamstelling 
begindatum-tenaamstelling begindatum-tenaamstelling 70 86 61 61 
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sls-vb 
einddatum-

tenaamstelling 

einddatum-

tenaamstelling 
einddatum-tenaamstelling einddatum-tenaamstelling 71 87 62 62 

sls-vb status-voertuig status-voertuig status-voertuig status-voertuig 72 88 63 63 

sls-vb datum-status-voertuig datum-status-voertuig datum-status-voertuig datum-status-voertuig 73 89 64 64 

sls-box1       belastingjaar-box1 74       

sls-box1       
inkomsten-box1- 

zelfstandigen 
75       

sls-box1       
inkomsten-box1-

alimentatie 
76       

sls-box1       inkomsten-box1-row 77       

sls-box3       belastingjaar-box3 78       

sls-box3    fiscaal-partner-box3 79    

sls-box3       saldo-box3 80       

sls-box3    drempelbedrag-box3 81    

sls-kn       gba-adres 82       

sls-kn       gba-postcode 83       

sls-kn       gba-huisnr 84       

sls-kn       gba-huisnrtoev 85       

sls-kn       reden 86       

sls-kn       aantal-medebewoners 87       

sls-ws     gba- inschrijving-gemeente     90     

sls-ws     gba-functieadres     91     

sls-ws     gba-gemeentedeel     92     

sls-ws     
gba-datum-aanvang-

adreshouding 
    93     

sls-ws     gba-straatnaam     94     

sls-ws     gba-huisnr     95     

sls-ws     gba-huisletter     96     

sls-ws     gba-huisnrtoev     97     

sls-ws     
gba-aanduiding-bij-

huisnummer 
    98     

sls-ws     gba-postcode     99     

sls-ws     gba-woonplaatsnaam     100     

sls-ws     gba-locatiebeschrijving     101     

sls-ws     gba-land-waarnaar-vertrokken     102     

sls-ws     
gba-datum-vertrek-uit-

Nederland 
    103     

sls-ws     
gba-adres-buitenland-

waarnaar-vertrokken 
    104     

sls-ws     ws-reden     105     

sls-ls     gba-typehuish     106     

sls-ls     gba-medebewoners     107     
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sls-ls     gba-relatie     108     

sls-ls     gba-medebewoners-bij     109     

sls-ls     gba-medebewoners-af     110     

sls-ls     bd-fiscpartner     111     

sls-tag     tag-oms1   88 112     

sls-tag     tag-reden1   89 113     

sls-tag     tag-oms2   90 114     

sls-tag     tag-reden2   91 115     

sls-tag     tag-oms3   92 116     

sls-tag     tag-reden3   93 117     

sls-tag     tag-score   94 118     
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Bijlage 4: Inhoud van signaaloverzicht XML09 

In onderstaand overzicht worden alle velden uit het XML09 signaaloverzicht besproken. 
 

Element Tagnaam Betekenis Commentaar 

 eheader   

eheader.ontvanger ontvanger  Leeg 

eheader.verzender verzender  Leeg 

eheader.event-code event-code “”  Vast 

eheader.event-type event-type “Gegevensset Samenloopsignaal”. Vast 

eheader.event-versie event-versie “” Vast 

eheader.event-nr event-nr  Leeg 

eheader.refnr refnr  Leeg 

eheader.dtijd dtijd Datum/tijd aanmaak bestand. Berekend 

Formaat: JJJJ-MM-DD HH:MM:SS.MMM 

eheader.sofi   Waarden in ib-sls elementen 

 ib-sls   

ib-sls.gsd-code gsd-code De gemeentecode volgens de GBA. 4 pos. numeriek 

Zie: GBA tabel 33 

ib-sls.signaalnummer signaalnummer Uniek identificatie nummer van het 
aangemaakte signaal. 

10-16  pos. numeriek 

Het nummer is  een volgnummer. 

ib-sls.dossiercode dossiercode Dossiercode van het dossier waar het 
signaal bij hoort. 

40 pos. alfanumeriek 

ib-sls.huishoudtype huishoudtype Indicator die aangeeft hoe het 
huishouden is getypeerd. 

1 pos. numeriek 

1 = eenpersoons huishouden 

2 = meerpersoons huishouden 

 

ib-sls.bsn bsn Burgerservicenummer van de 
persoon waar het signaal bij hoort. 

9 pos. numeriek 

ib-sls.rechtsgrond rechtsgrond Code die aangeeft om wat voor soort 
uitkering het gaat. 

5 pos. alfanumeriek 

IOAW,WWB,IOAZ,WWIK,AB 

ib-sls.startdatum_ukp startdatum-ukp Begindatum van de uitkeringsperiode. Formaat: JJJJMMDD 

ib-sls.einddatum_ukp einddatum-ukp Einddatum van de uitkeringsperiode. Formaat: JJJJMMDD 

Ib-sls.sysed systeem-eind Indicator die aangeeft of de 
einddatum door het 
Inlichtingenbureau is gezet (vanwege 
een aanleverfout) of dat dit de 
einddatum is die door de GSD is 
meegegeven. 

1 pos. numeriek 

1 = einddatum door systeem vanwege 
aanleverfout ; 
0 = origineel (einddatum door GSD 
meegegeven) 

ib-sls.samenloopcode samenloopcode Samenloopcode, de code die 
aangeeft om welke mogelijke 
samenloop het gaat. 

6 pos. alfanumeriek 

 

Bij samenloop met het UWV 

DV = Samenloop met een dienstverband 

Voor een uitkering bij een UWV worden de volgende 
samenloopcodes gebruikt  

WAJ  = Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
Jonggehandicapten  

WAO = Wet op de 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (sinds 1-1-’06 
opgevolgd door de WIA) 

IVA = Inkomensvoorziening Volledig 
Arbeidsongeschikten (onderdeel WIA) 

WGA = Werkhervatting Gedeeltelijk 
Arbeidsgeschikten (onderdeel WIA) 

WAZ = Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
Zelfstandigen  

WW = Werkloosheidswet  

ZW = Ziektewet 
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AOW = Algemene Ouderdomswet 

ANW = Algemene Nabestaandenwet 

PENS = Oorlogs- en verzetspensioenen  en overige 
pensioenen, lijfrente etc. 

SWAJ = Samenloop (gelijktijdig of volgtijdelijk) van 
uitkeringen van Wajong met Waz WAO/IVA of WGA 

TW = Uitkering uit hoofde van de Toeslagenwet 
ONGW = Uitkeringen in het kader van overige sociale 
verzekeringswetten, hieronder vallen tevens: 
Ongevallenwet 1921, Land- en 
tuinbouwongevallenwet 1922 en Zeeongevallenwet 
1919 

vWW = Vervolguitkering nWW 

IOW = Inkomensvoorziening Oudere Werklozen 

 

Bij samenloop met de DUO: 

CRIHO = Samenloop met Centraalregister Hoger 
Onderwijs 

STUFI = Samenloop met Studiefinanciering 

KD = Kostendelersnorm 

 

Bij samenloop met de Belastingdienst: 

VI = Vermogensindicatie van de belastingdienst 

BOX1ZA = Signaal vanwege Inkomsten uit 
loonaangifte Belastingdienst zelfstandigen 

BOX1AL = Signaal vanwege Inkomsten uit 
loonaangifte Belastingdienst alimentatie 

BOX1OW = Signaal vanwege Inkomsten uit 
loonaangifte Belastingdienst overige 
werkzaamheden 

BOX3 = Signaal vanwege Vermogen dat niet bekend 
is in de vorm van saldi en rente 

 

Bij Samenloop met de DJI of Ministerie van 
Buitenlandse zaken: 

DJI = Dienst Justitiele Inrichting 

DET = Signaal vanwege detentie 

 

Bij Samenloop met de CJIB: 

CJIB = Centraal Justitieel IncassoBureau 

 

Bij Samenloop met de RDW: 

VB = Voertuigbezit 

 

Bij samenloop met het GBA: 

KD = Kostendelersnorm 

 

Bij samenloop met GSD: 

WWB = Wet Werk en Bijstand 

WIJ = Wet Investering in Jongeren 

ABW = vervangen door WWB 

AB = algemene bijstand 

WWIK = Wet Werk en Inkomen Kunstenaars 

IOAW = Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers 

IOAZ = Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 

ib-sls.startdatum startdatum Afhankelijk van de samenloop wordt 
hier vermeld:  

- de aanvang van het dienstverband 

- of de aanvang van de sociale 
verzekering 

- of de aanvang van de inschrijving 
bij de IBG 

- of de aanvang van het 
belastingjaar 

Formaat: JJJJMMDD  
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- of de aanvang van een uitkering 
bij een andere GSD 

ib-sls.einddatum einddatum Afhankelijk van de samenloop wordt 
hier vermeld:  

- het einde van het dienstverband 

- of het einde van de sociale 
verzekering 

- of het einde van de inschrijving bij 
de IBG 

- of het einde van het belastingjaar 

- of het einde van de andere GSD 
uitkering 

Formaat: JJJJMMDD 

ib-sls.creatiedatum creatiedatum De creatiedatum en -tijd van het 
signaal bepaald door de 
samenloopapplicatie. 

Formaat: JJJJMMDDHHMMSS 

ib-sls.actueel actueel Indicator die aangeeft of een signaal 
actueel of ongeldig is. 

 

Een signaal wordt ongeldig indien de 
GSD het desbetreffende dossier niet 
meer aanlevert of als de gegevens bij 
de bron, bijv. het dienstverband, niet 
meer bestaat. 

1 pos. numeriek 

1 = actueel 

0 = ongeldig 

 

 

ib-sls.contactpersoon contactpersoon Naam van de contactpersoon voor 
het signaal. 

35 pos. alfanumeriek 

Geldt voor signalen met samenloopcode 
STUFI, CRIHO, WWB, WIJ, AB, ABW, WWIK, 
IOAW, IOAZ en DJI/DET  

ib-sls.telefoonnummer telefoonnummer Het telefoonnummer van de 
contactpersoon.  

25 pos. alfanumeriek 

Geldt voor signalen met samenloopcode 
STUFI, CRIHO, WWB, WIJ, AB, ABW, WWIK, 
IOAW, IOAZ en DJI/DET 

ib-sls.faxnummer faxnunmmer Het faxnummer van de 
contactpersoon.  

25 pos. alfanumeriek 

Geldt voor signalen met samenloopcode 
STUFI, CRIHO, WWB, WIJ, AB, ABW, WWIK, 
IOAW, IOAZ en DJI/DET 

ib-sls.sls-status sls-status Een lettercode die de status van het 
signaal aangeeft. 

1 pos. alfanumeriek 

L = Lopend 

E = Beëindigd 

A = geArchiveerd 

 sls-ikv   

sls-ikv.lb-nummer lb-nummer Het LB-nummer van de 
administratieve eenheid. 

15 pos. alfanumeriek 

sls-ikv.admeenheid-naam admeenheid-naam Naam administratieve eenheid. 200 pos. alfanumeriek 

sls-ikv.startdatum-ikv startdatum-ikv Begindatum van de 
inkomstenverhouding. 

Formaat: JJJJMMDD 

sls-ikv.einddatum-ikv einddatum-ikv Einddatum van de 
inkomstenverhouding. 

Formaat: JJJJMMDD 

sls-ikv.admeenheid-adres admeenheid-adres Het adres van de administratieve 
eenheid. 

200 pos. alfanumeriek 

sls-ikv.admeenheid-
postcode 

admeenheid-postcode Postcode behorend bij het adres van 
de administratieve eenheid. 

6 pos. alfanumeriek 

TPG postcode tabel 

sls-ikv.admeenheid-plaats admeenheid-plaats Plaatsnaam waar de administratieve 
eenheid gevestigd is. 

24 pos. alfanumeriek 

sls-ikv.startdatum-lp startdatum-lp Begindatum van de loonperiode.  Formaat: JJJJMMDD 

sls-ikv.einddatum-lp einddatum-lp Einddatum van de loonperiode. Formaat: JJJJMMDD 

 

 

sls-ikv.inkomstenplichtig inkomstenplichtig Code die aangeeft wat de aard van de 2 pos. numeriek 
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inkomsten zijn. 00 = niet gevuld 

01 = arbeidsovereenkomst 

02 = aanneming van werk 

03 = bestuurder coöperatieve vereniging met      
werknemerszelfbestuur 

04 = deelvisser 

05 = dienstplichtig militair 

06 = musicus / artiest 

07 = stagiair 

08 = thuiswerker 

09 = vertegenwoordiger / provisiewerker 

10 = Wet sociale werkvoorziening (WSW) 

11 = uitzendkracht 

12 = persoonlijke arbeid tegen beloning 

13 = ambtenaar/abp'er 

14 = topsporter 

17 = VUT-er 

18 = publiekrechtelijke aanstelling 

19 = ontslag uitkering 

78 = werk als zelfstandige 

79 = opting-in regeling 

80 = sekswerker in fictieve dienstbetrekking 

 

sls-ikv.loonlbph loon-lbph Het loon waarover de loonheffing 
(loonbelasting/premie 
volksverzekeringen) wordt berekend. 

16 pos. numeriek 

sls-ikv.loonsv loon-sv Loon dat als grondslag dient voor de 
berekening van premies sociale 
verzekeringen. 

16 pos. numeriek 

sls-ikv.inkomennetto-ind inkomen-netto-ind Grove berekening van netto vanuit 
een paar componenten: 

- Loon voor loonbelasting en 
premieheffing 

- Waarde gebruik auto 

- Ingehouden loonbelasting en 
premieheffing 

- Inhouding ZVW premie 

16 pos. numeriek 

sls-ikv.waarde-gebruik-
auto 

waarde-gebruik-auto Het bedrag van de forfaitaire waarde 
van het privégebruik van een aan de 
werknemer ter beschikking gestelde 
auto vóór aftrek van de eigen bijdrage 
van de werknemer. 

16 pos. numeriek 

sls-ikv.inh-lbph inh-lbph Het bedrag dat door de 
inhoudingsplichtige in het 
AANGIFTETIJDVAK voor de 
INKOMSTENVERHOUDING is 
ingehouden aan loonbelasting/ 
premie volksverzekeringen. 

16 pos. numeriek 

sls-ikv.inh-zvwpremie inh-zvwpremie Het bedrag dat door de 
inhoudingsplichtige in het 
AANGIFTETIJDVAK voor de 
INKOMSTENVERHOUDING is 
ingehouden als bijdrage 
zorgverzekeringswet. 

16 pos. numeriek 

sls-ikv.looningeld loon-in-geld Het bedrag dat, in het aangiftetijdvak 
voor de INKOMSTENVERHOUDING, 
belast is voor de loonbelasting/ 
premie volksverzekeringen, premies 
werknemersverzekeringen en 
vergoeding Zvw. 

16 pos. numeriek 

sls-ikv.waardenietingeld-
uitgekeerd 

waarde-niet-in-geld-uitgekeerd De waarde van het loon dat niet in 
geld is uitgekeerd en waarop 

16 pos. numeriek 
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loonbelasting/premie 
volksverzekeringen moet worden 
ingehouden en waarover premies 
voor de werknemersverzekeringen 
moet worden afgedragen. 

sls-ikv.vakantietoeslag vakantietoeslag Het bedrag dat aan rechten, in het 
AANGIFTETIJDVAK voor de 
INKOMSTENVERHOUDING, is 
opgebouwd aan vakantietoeslag. 

16 pos. numeriek 

 sls-chriho   

sls-criho.inschrijving-crho inschrijving-crho Indicatie inschrijving Centraalregister 
Hoger Onderwijs. Dit veld wordt 
alleen gevuld als de samenloopcode 
de waarde CRIHO heeft; anders blijft 
dit veld leeg. 

1 pos. numeriek 

1 = ingeschreven voor instelling 

9 = niet bekend/gegevens niet verstrekt 

 

sls-criho.voltijd-deeltijd voltijd-deeltijd Indicatie voltijd/deeltijd inschrijving. 1 pos. numeriek 

1 = voltijd 

2 = deeltijd 

3 = duaal (werken/leren) 

4 = aangewezen instelling 

9 = niet bekend/gegevens niet verstrekt 

 sls-sf   

sls-sf.studiefinanciering-
recht 

studiefinanciering-recht Studiefinanciering informatie. 1 pos. numeriek 

1 = studiefinanciering 

2 = geen studiefinanciering 

3 = geen studiefinanciering, eerder wel 

      studiefinanciering ontvangen 

9 = niet bekend/gegevens niet verstrekt 

 sls-gsd   

sls-gsd.samenloop-gsd-
code 

samenloop-gsd-code Gemeentecode waarvan GSD-melding 
afkomstig is. 

4 pos. numeriek 

sls-gsd.gemeentenaam gemeentenaam Gemeentenaam van de GSD waarvan 
GSD-melding afkomstig is. 

50 pos. alfanumeriek 

 sls-vi   

sls-vi.verificatie geverifieerd-BSN Indicatie die aangeeft of een BSN is 
geverifieerd. 

1 pos. alfanumeriek 

J/N 

sls-vi.iban iban International bank account number 

(of het oude rekeningnummer als 
IBAN niet bekend is). 

40 pos. alfanumeriek 

sls-vi.bankproduct bankproduct Naam bankproduct. 50 pos. alfanumeriek  

sls-
vi.naamrekeninghouder 

naamrekeninghouder 

 

De naam van de houder van de 
bankrekening. 

50 pos. alfanumeriek 

sls-vi.banknaam banknaam Naam van de bankinstelling. 40 pos. alfanumeriek 

sls-vi.rente rente  Ontvangen rente in Euro’s op het 
opgegeven rekeningnummer. 

16 pos. numeriek 

sls-vi.saldo saldo Saldo op einddatum van het 
belastingjaar. 

16 pos. numeriek 

sls-vi.valutajaar valutajaar Jaartal uitgevraagde valutajaar (bijv. 
2012). 

4 pos. numeriek 

 sls-cjib   

sls-cjib.cjib-nummer cjib-nummer Registratienummer van CJIB bij 
betreffende persoon. 

255 pos. alfanumeriek 

 sls-dji   

sls-dji.dji-naam dji-naam Naam van DJI instelling waarmee 
samenloop is geconstateerd. 

120 pos. alfanumeriek 

sls-dji.dji-adres dji-adres Adres van DJI instelling. 200 pos. alfanumeriek 
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sls-dji.dji-postcode dji-postcode Postcode van DJI instelling. 6 pos. alfanumeriek 

TPG postcode tabel 

sls-dji.dji-plaats dji-plaats Gemeentenaam van DJI instelling. 40 pos. alfanumeriek 

 sls-vb   

sls-vb.kenteken kenteken Het kenteken van het voertuig op 
naam van de klant. 

6 pos. alfanumeriek 

sls-vb.merk merk Het merk van het voertuig. 25 pos. alfanumeriek 

sls-vb.type type Het type van het voertuig, inclusief 
eventuele uitvoering. 

50 pos. alfanumeriek 

sls-vb.vrtgsoort voertuigsoort De classificatie waartoe een voertuig 
behoort. 

40 pos. alfanumeriek 

sls-vb.brandstofsoort brandstofsoort Door welke hoofdbrandstof dan wel 
energiebron de motor van het 
voertuig wordt aangedreven.  

40 pos. alfanumeriek 

sls-vb.brandstofsoort-2 brandstofsoort-2 Indien van toepassing. ç  40 pos. alfanumeriek 

sls-vb.gewicht gewicht De 'ledige massa' van een voertuig. 5 pos. numeriek 

sls-vb.inrichting-vrtg inrichting-voertuig De uitvoeringsvorm van de inrichting 
van een voertuig. 

40 pos. alfanumeriek 

sls-vb.bijzonderheid-vrtg bijzonderheid-voertuig Welke 'Bijzonderheden' van 
toepassing zijn op het voertuig. 

20 pos. alfanumeriek 

caravan / invalide wagen 

sls-vb.eerste-toelating toelatingsdatum De datum waarop het VOERTUIG voor 
de eerste keer 
- in het kentekenregister is 

tenaamgesteld, of 
- in een vergelijkbaar (buitenlands) 

register is ingeschreven, of 

- blijkens ambtelijke vaststelling in 
gebruik is genomen. 
Dit vertegenwoordigt meestal het 
bouwjaar van het voertuig. 

Formaat: JJJJMMDD 

sls-vb.afgiftedatum-deel-1 afgiftedatum-deel-1 De datum waarop het VOERTUIG voor 
de eerste keer in het 
kentekenregister in Nederland is 
tenaamgesteld. 

Formaat: JJJJMMDD 

sls-vb.begindatum-
tenaamstelling 

begindatum-tenaamstelling De datum waarop het voertuig op 
naam van de klant is gesteld. 

Formaat: JJJJMMDD 

sls-vb.einddatum-
tenaamstelling 

einddatum-tenaamstelling De datum waarop het voertuig van de  
naam van de klant is afgeschreven. 

Formaat: JJJJMMDD 

sls-vb.status-voertuig status-voertuig Een omschrijving die aangeeft wat de 
(bijzondere) status van het voertuig 
is. 

42 pos. alfanumeriek 

sls-vb.datum-status-
voertuig 

datum-status-voertuig De datum van de status, behorende 
bij de status code. 

Formaat: JJJJMMDD 

 sls-box1   

sls-box1.bj belastingjaar-box1 Belastingjaar. 4 pos. numeriek 

sls-box1.iz inkomsten-box1-zelfstandigen Indicatie die aangeeft of er sprake is 
van inkomsten zelfstandigen. 

1 pos. alfanumeriek 

sls-box1.ia inkomsten-box1-alimentatie Indicatie die aangeeft of er sprake is 
van inkomsten uit partneralimentatie. 

1 pos. alfanumeriek 

sls-box1.row inkomsten-box1-row Indicatie die aangeeft of er sprake is 
van inkomsten uit resultaat overige 
werkzaamheden. 

1 pos. alfanumeriek 

 sls-box3   

sls-box3.bj belastingjaar-box3 Belastingjaar. 4 pos. numeriek 

sls-box3.fiscaalp fiscaal-partner-box3 Indicatie die aangeeft of er een fiscaal 
partner is. 

1 pos. alfanumeriek 

sls-box3.saldo saldo-box3 Indicatie of er saldo is boven de 
drempelwaarde. 

1 pos. alfanumeriek 

sls-box3.drempel drempelbedrag-box3 De hoogte van het drempelbedrag 
(heffingsvrij vermogen box 3). 

16 pos. numeriek 
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 sls-kn   

sls-kn.adres gba-adres Adres. 200 pos. alfanumeriek 

sls-kn.postcode gba-postcode Postcode. 6 pos. alfanumeriek 

TPG postcode tabel 

sls-kn.huisnr gba-huisnr Huisnummer. 5 pos. numeriek 

sls.kn.huisnrtoev gba-huisnrtoev Huisnummertoevoeging. 6 pos. alfanumeriek 

sls-kn.reden reden De reden(en) waarom een signaal 
wordt gegeven. 
 
NB: Bij mogelijk verschillende 
redenen zijn deze gescheiden met 
een ‘/’-teken. 

400 pos. alfanumeriek 
Een reden is opgebouwd uit : 
<reden> : <bsn>, <mutatiedatum> 
 
De redenen zijn: 

- Nieuwe medebewoner 
- Medebewoner vertrokken 
- 21e verjaardag van niet 

studerende medebewoner 
- Start van opleiding 
- Gestopt met opleiding 
- 40e verjaardag van studerende 

medebewoner 

 
sls-kn.aantal aantal-medebewoners Aantal medebewoners op dat adres. 3 pos. numeriek 

 sls-tags   

sls-tags.tag-score tag-score Een getal die aangeeft wat de 
totaalscore is van de tag(s). 

2 pos. numeriek 

  sls-tag  

sls-tags.sls-tag.tag-oms tag-oms Soort tag op het signaal. 40 pos. alfanumeriek 

sls-tag. sls-tag.tag.tag-
reden 

tag-reden Conclusie hoe tot tag is gekomen. 100 pos. alfanumeriek 
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Bijlage 5: Historisch overzicht XML formaten 

 

element tagnamen xml4 tagnamen xml7 tagnamen xml08 tagnamen xml09 xml09 xml08 xml7 xml4 

Ib-sls gsd-code gsd-code gsd-code gsd-code X X X X 

Ib-sls signaalnummer signaalnummer signaalnummer signaalnummer X X X X 

Ib-sls dossiercode dossiercode dossiercode dossiercode X X X X 

Ib-sls     huishoudtype huishoudtype X X     

Ib-sls bsn bsn bsn bsn X X X X 

Ib-sls     rechtsgrond rechtsgrond X X     

Ib-sls     startdatum-ukp startdatum-ukp X X     

Ib-sls     einddatum-ukp einddatum-ukp X X     

Ib-sls     systeem-eind systeem-eind X X     

Ib-sls samenloopcode samenloopcode samenloopcode samenloopcode X X X X 

Ib-sls startdatum startdatum startdatum startdatum X X X X 

Ib-sls einddatum einddatum einddatum einddatum X X X X 

Ib-sls creatiedatum creatiedatum creatiedatum creatiedatum X X X X 

Ib-sls swdatum swdatum swdatum     X X X 

Ib-sls actueel actueel actueel actueel X X X X 

Ib-sls contactpersoon contactpersoon contactpersoon contactpersoon X X X X 

Ib-sls telefoonnummer telefoonnummer telefoonnummer telefoonnummer X X X X 

Ib-sls faxnummer faxnummer faxnummer faxnummer X X X X 

Ib-sls sls-status sls-status sls-status sls-status X X X X 

Ib-sls conclusiecode conclusiecode         X X 

sls-ikv       lb-nummer X       

sls-ikv       admeenheid-naam X       

sls-ikv       startdatum-ikv X       

sls-ikv       einddatum-ikv X       

sls-ikv       admeenheid-adres X       

sls-ikv       admeenheid-postcode X       

sls-ikv       admeenheid-plaats X       

sls-ikv       startdatum-lp X       

sls-ikv       einddatum-lp X       

sls-ikv       inkomstenplichtig X       

sls-ikv       loon-lbph X       

sls-ikv       loon-sv X       

sls-ikv       inkomen-netto-ind X       

sls-ikv       waarde-gebruik-auto X       

sls-ikv       inh-lbph X       

sls-ikv       inh-zvwpremie X       

sls-ikv       loon-in-geld X       

sls-ikv       waarde-niet-in-geld-

uitgekeerd 
X       
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sls-ikv       vakantietoeslag X       

sls-dv lb-nummer lb-nummer lb-nummer     X X X 

sls-dv wg-naam wg-naam wg-naam     X X X 

sls-dv wg-adres wg-adres wg-adres     X X X 

sls-dv wg-postcode wg-postcode wg-postcode     X X X 

sls-dv wg-plaats wg-plaats wg-plaats     X X X 

sls-dv startdatum-dv startdatum-dv startdatum-dv     X X X 

sls-dv einddatum-dv einddatum-dv einddatum-dv     X X X 

sls-dv inkomstenplichtig-dv inkomstenplichtig-dv inkomstenplichtig-dv     X X X 

sls-dv loon lbph -dv loon lbph -dv loon lbph -dv     X X X 

sls-dv loonsv-dv loonsv-dv loonsv-dv     X X X 

sls-dv     inkomennetto-ind-dv     X     

sls-dv 
    waarde-gebruik-auto-dv     X     

sls-dv     inh-lbph-dv     X     

sls-dv     inh-zvwpremie-dv     X     

sls-dv     looningeld-dv     X     

sls-dv 

    waardenietingelduitgekeerd-

dv 
    X     

sls-dv vakantietoeslag-dv vakantietoeslag-dv vakantietoeslag-dv     X X X 

sls-sv admeenheid-naam admeenheid-naam admeenheid-naam     X X X 

sls-sv admeenheid-adres admeenheid-adres admeenheid-adres     X X X 

sls-sv 

admeenheid-

postcode 

admeenheid-

postcode 

admeenheid-postcode   
  X X X 

sls-sv admeenheid-plaats admeenheid-plaats admeenheid-plaats     X X X 

sls-sv startdatum-sv startdatum-sv startdatum-sv     X X X 

sls-sv einddatum-sv einddatum-sv einddatum-sv     X X X 

sls-sv inkomstenplichtig-sv inkomstenplichtig-sv inkomstenplichtig-sv     X X X 

sls-sv loonlbph -sv loonlbph -sv loonlbph -sv     X X X 

sls-sv loonsv-sv loonsv-sv loonsv-sv     X X X 

sls-sv     inkomennetto-ind-sv     X     

sls-sv 
    waarde-gebruik-auto-sv     X     

sls-sv     inh-lbph-sv     X     

sls-sv     inh-zvwpremie-sv     X     

sls-sv     looningeld-sv     X     

sls-sv 

    waardenietingelduitgekeerd-

sv 
    X     

sls-sv vakantietoeslag-sv vakantietoeslag-sv vakantietoeslag-sv     X X X 

sls-sf 

inschrijving-

studiefinanciering 

inschrijving-

studiefinanciering 

    
    X X 

sls-sf voltijd-deeltijd voltijd-deeltijd         X X 

sls-criho     inschrijving-crho inschrijving-crho X X     

sls-criho     voltijd-deeltijd voltijd-deeltijd X X     
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sls-sf 

studiefinanciering-

recht 

studiefinanciering-

recht 

studiefinanciering-recht studiefinanciering-recht 
X X X X 

sls-gsd 
samenloop-gsd-code samenloop-gsd-code samenloop-gsd-code samenloop-gsd-code X X X X 

sls-gsd gemeentenaam gemeentenaam gemeentenaam gemeentenaam X X X X 

sls-vi     geverifieerd-BSN geverifieerd-BSN X X     

sls-vi rekeningnr rekeningnr rekeningnr     X X X 

sls-vi     iban iban X X     

sls-vi     rekeninglabel     X     

sls-vi       bankproduct X       

sls-vi 
rekeningnaamhouder rekeningnaamhouder         X X 

sls-vi     naamrekeninghouder naamrekeninghouder X X     

sls-vi banknaam banknaam banknaam banknaam X X X X 

sls-vi rente rente rente rente X X X X 

sls-vi saldo saldo saldo saldo X X X X 

sls-vi       valutajaar X       

sls-intern verificatie-BD verificatie-BD         X X 

sls-cjib       cjib-nummer X       

sls-dji dji-naam dji-naam dji-naam dji-naam X X X X 

sls-dji dji-adres dji-adres dji-adres dji-adres X X X X 

sls-dji dji-plaats dji-plaats dji-postcode dji-postcode X X X X 

sls-dji dji-postcode dji-postcode dji-plaats dji-plaats X X X X 

sls-dji dji-telefoon dji-telefoon dji-telefoon     X X X 

sls-dji dji-fax dji-fax dji-fax     X X X 

sls-vb kenteken kenteken kenteken kenteken X X X X 

sls-vb merk merk merk merk X X X X 

sls-vb type type type type X X X X 

sls-vb     voertuigsoort voertuigsoort X X     

sls-vb     brandstofsoort brandstofsoort X X     

sls-vb     brandstofsoort-2 brandstofsoort-2 X X     

sls-vb     gewicht gewicht X X     

sls-vb     inrichting-voertuig inrichting-voertuig X X     

sls-vb     bijzonderheid-voertuig bijzonderheid-voertuig X X X X 

sls-vb     toelatingsdatum toelatingsdatum X X X X 

sls-vb afgiftedatum-deel-1 afgiftedatum-deel-1 afgiftedatum-deel-1 afgiftedatum-deel-1 X X X X 

sls-vb begindatum-

tenaamstelling 

begindatum-

tenaamstelling 

begindatum-tenaamstelling begindatum-

tenaamstelling 
X X X X 

sls-vb einddatum-

tenaamstelling 

einddatum-

tenaamstelling 

einddatum-tenaamstelling einddatum-

tenaamstelling 
X X X X 

sls-vb status-voertuig status-voertuig status-voertuig status-voertuig X X X X 

sls-vb datum-status-

voertuig 

datum-status-

voertuig 

datum-status-voertuig datum-status-voertuig 
X X X X 

sls-ws     gba- inschrijving-gemeente     X     
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sls-ws     gba-functieadres     X     

sls-ws     gba-gemeentedeel     X     

sls-ws     gba-datum-aanvang-

adreshouding 

  
  X     

sls-ws     gba-straatnaam     X     

sls-ws     gba-huisnr     X     

sls-ws     gba-huisletter     X     

sls-ws     gba-huisnrtoev     X     

sls-ws     gba-aanduiding-bij-

huisnummer 

  
  X     

sls-ws     gba-postcode     X     

sls-ws     gba-woonplaatsnaam     X     

sls-ws     gba-locatiebeschrijving     X     

sls-ws     gba-land-waarnaar-

vertrokken 

  
  X     

sls-ws     gba-datum-vertrek-uit-

Nederland 

  
  X     

sls-ws     gba-ades-buitenland-

waarnaar-vertrokken 

  
  X     

sls-ws     ws-reden     X     

sls-ls     gba-typehuish     X     

sls-ls     gba-medebewoners     X     

sls-ls     gba-relatie     X     

sls-ls     gba-medebewoners-bij     X     

sls-ls     gba-medebewoners-af     X     

sls-ls     bd-fiscpartner     X     

sls-box1       belastingjaar-box1 X       

sls-box1       inkomsten-box1-

zelfstandigen 
X       

sls-box1       inkomsten-box1- 

alimentatie 
X       

sls-box1       inkomsten-box1-row X       

sls-box3       belastingjaar-box3 X       

sls-box3    fiscaal-partner-box3 X    

sls-box3       saldo-box3 X       

sls-box3    drempelbedrag-box3 X    

sls-kn       gba-adres X       

sls-kn       gba-postcode X       

sls-kn       gba-huisnr X       

sls-kn       gba-huisnrtoev X       

sls-kn       reden X       

sls-kn       aantal-medebewoners X       

sls-tag     tag-oms tag-oms X X     
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sls-tag     tag-reden tag-reden X X     

sls-tags     tag-score tag-score X X     

 
 
 
 


