
CBS 

Kenmerk

(CBS) Naam 

gegeven

(CBS) Waardebereik SGR Naam gegeven SGR Waardebereik Opmerkingen

Algemeen n.v.t. n.v.t. Code kolom Suwi 7 gemeente Bij code kolom Suwi moet altijd een 7 (gemeente) 

worden ingevuld
Algemeen Gemeentecode (1234) Code partij Suwi (1234) Bij code partij Suwi wordt dezelfde code bedoeld als 

de gemeentecode voor het CBS
Geen 

CBS 

gegeven

geen geen Code soort normbedrag 02 Netto bedrag bijstandsnorm 

03 Bruto bedrag grondslag IOAW-uitkering

04 Bruto bedrag grondslag IOAZ-uitkering

Bij “code soort normbedrag” wordt in het 

waardebereik van dit gegevenselement 

aangegeven over welk gegeven (soort bedrag) de 

aanlevering plaatsvindt. Dit gegeven zal niet als 

zodanig geregistreerd worden in de gemeentelijke 

systemen en moet daarom afgeleid worden van het 

bedrag dat wordt aangeleverd. Zie verder richtlijnen 
Geen 

CBS 

gegeven

Datum 

waarschuwing 

boete

n.v.t. Datum waarschuwing 

schending inlichtingenplicht

n.v.t. De datum van de dag waarop de waarschuwing 

schending inlichtingenplicht door GSD naar de klant 

verstuurd is.
geen geen geen Omschrijving soort kosten 

Bijzondere Bijstand

n.v.t. In de omschrijving kan in een vrij tekstveld van 100 

posities een nadere specificatie meegegeven 

worden van het soort kosten waarvoor bijzondere 

bijstand verstrekt is.
BUS K2 Statistiekmaand n.v.t. Datum betaalbaarstelling 

bijzondere bijstand                                                                               

n.v.t. Het gegeven statistiekmaand komt niet terug in de 

aanlevering voor het DKD maar kan gebruikt 

worden om de gevraagde datum betaalbaarstelling 

bijzondere bijstand te genereren en aan te leveren 

(zie richtlijnen voor selecties)
BUS K8 Statistiekcode 01 algemene bijstand (incl. AIO)

02 IOAW

03 IOAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

11 WWB, periodieke bijzondere bijstand

12 WWB, eenmalig bijzondere bijstand (incl. 

LDT)                                                                

14 BBZ levensonderhoud

20 BBZ bedrijfskapitaal

21 Studietoeslag

Code SZ-wet 01 algemene bijstand (incl. AIO)

02 IOAW

03 IOAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

11 WWB, periodieke bijzondere bijstand

12 WWB, eenmalig bijzondere bijstand (incl. 

LDT)                                                                

14 BBZ levensonderhoud

20 BBZ bedrijfskapitaal

21 Studietoeslag

In SGR is de afkorting van de wet de code in het 

waardebereik.

BUS K9 

(niet: 

IOAW/Z)

Nadere classificatie 

BBZ

1 Zelfstandige, beginnende

2 Zelfstandige, oudere

3 Zelfstandige, beëindigende

5 Zelfstandige, gevestigde

Code classificatie Bbz 1 Zelfstandige, beginnende

2 Zelfstandige, oudere

3 Zelfstandige, beëindigende

5 Zelfstandige, gevestigde

BUS K10 Leefvorm 1 Alleenstaande

2 Alleenstaande ouder

3 Gehuwden en samenwonenden

4 Anders

Code leefvorm 1 Alleenstaande

2 Alleenstaande ouder

3 Gehuwden en samenwonenden

4 Anders

BUS K11 Aantal kostendelers n.v.t. Aantal kostendelers n.v.t.

Dit document is bedoeld als hulpmiddel om vanuit de CBS terminologie de juiste vertalingen te kunnen maken en de juiste codes in het waardebereik te hanteren voor de aanlevering aan het 

DKD. Het is niet de bedoeling (geen voorwaarde) om de gemeentelijke systemen aan te passen aan het SuwiGegevensRegister! Als het waardebereik in SGR in de codering afwijkt van het 

waardebereik voor het CBS, dan is het vetgedrukt. Dit document geldt vanaf de berichten Bijstandregelingen-v0400-b01 (per 2015) en GSDDossierReintegratie-v0101-b01 (per 2019).

https://www.inlichtingenbureau.nl/Beleidsterreinen/Werk-en-Inkomen/Routeervoorziening-Digitaal-Klantdossier/Digitaal-Klantdossier-DKD/-Richtlijnen-gemeenten-selecties-levering-DKD-

Transformatie-CBS-SGR

Uitkeringen



BUS K12 Bedrag 

Bijstandsnorm 

(incl.VT)

n.v.t. - Code munteenheid

- Waarde bedrag

n.v.t.

BUS K13 Bedrag 

vermindering 

uitkering nav 

afstemming 

n.v.t. Bedrag vermindering 

uitkering mbt maatregel

- Code munteenheid

- Waarde bedrag

n.v.t.

BUS K14 Bedrag inkomsten 

uitkering (incl.VT)

n.v.t. Bedrag totaal inkomsten 

uitkering

- Code munteenheid

- Waarde bedrag

n.v.t.

BUS K15 Betaalbaar gesteld 

bedrag uitkering 

(excl.VT)

n.v.t. Bedrag betaalbaar gestelde 

uitkering

- Code munteenheid

- Waarde bedrag

n.v.t.

BUS K17 Cluster bijzondere 

bijstand

a directe levensbehoeften

b voorzieningen voor het huishouden 

c voorzieningen voor wonen

d voorzieningen voor opvang

e kosten uit maatschappelijke zorg

f financiële transacties

g uitstroombevordering

h medische dienstverlening

i overige kostensoorten

j kosten wel in statistiek maar geen 

bijzondere bijstand                            

k individuele inkomenstoeslag                                                               

l individuele studietoeslag                                                                      

m collectieve aanvullende zorgverzekering

Code cluster Bijzondere 

Bijstand

a directe levensbehoeften

b voorzieningen voor het huishouden 

c voorzieningen voor wonen

d voorzieningen voor opvang

e kosten uit maatschappelijke zorg

f financiële transacties

g uitstroombevordering

h medische dienstverlening

i overige kostensoorten

j kosten wel in statistiek maar geen 

bijzondere bijstand                            

k individuele inkomenstoeslag                                                               

l individuele studietoeslag                                                                      

m collectieve aanvullende zorgverzekeringBUS K21 Huisvesting 1 huurder

2 eigenaar

3 inwonend

4 in inrichting

5 adresloos

6 geen vaste woon- of verblijfplaats en niet 

adresloos

Code relatie bewoner tot 

huisvesting

1 huurder

2 eigenaar

3 inwonend

4 in inrichting

5 adresloos

6 geen vaste woon- of verblijfplaats en niet 

adresloos

De coderingen in het waardebereik SGR zijn meer 

uitgebreid.

BUS K22 Aanvangsdatum 

uitkering persoon

n.v.t. - Datum aanvang 

uitkeringsverhouding

- Datum aanvang 

uitkeringsperiode

n.v.t. In de modellering van de berichten zijn in SGR 

uitkerings verhoudingen opgenomen waaronder 

uitkeringsperioden hangen. Bij gemeentelijke 

uitkeringen zijn uitkeringsperioden gelijk aan 

uitkeringsverhoudingen. Er wordt daarom 2x 

dezelfde datum geleverd.
BUS K23 Einddatum uitkering 

persoon

n.v.t. - Datum einde 

uitkeringsverhouding

- Datum einde 

uitkeringsperiode

n.v.t. idem als bij begindatum uitkering



BUS K24 Ontheffing 

arbeidsverplichting 

van toepassing

2. nee

4. ja, op grond van art.9a, Participatiewet of 

art. 38, IOAW/IOAZ

5. ja, op grond van art.9, lid2, Participatiewet 

of art. 37a, lid 1, IOAW/IOAZ

6. ja, op grond van art. 9, lid 5 

Participatiewet of artikel 37a, lid 3, 

Code vrijstelling 

arbeidsplicht bijstand

2. nee

4. ja, op grond van art.9a, Participatiewet of 

art. 38, IOAW/IOAZ

5. ja, op grond van art.9, lid2, Participatiewet 

of art. 37a, lid 1, IOAW/IOAZ

6. ja, op grond van art. 9, lid 5 Participatiewet 

of artikel 37a, lid 3, IOAW/IOAZ                                                                                    
BUS K25 Einddatum 

ontheffing

n.v.t. Datum einde vrijstelling 

arbeidsplicht

n.v.t.

BUS K26 Reden beëindiging 

ontheffing of 

opschorting

1 beëindiging wegens niet nakomen 

verplichtingen plan van aanpak

2 beëindiging wegens bereiken maximale 

termijn ontheffing

3 opschorting wegens bereiken 5-jarige 

leeftijd jongste kind

4 opschorting op verzoek van de ouder

5 overige reden beëindiging

Code reden einde vrijstelling 

arbeidsplicht bijstand 

1 beëindiging wegens niet nakomen 

verplichtingen plan van aanpak

2 beëindiging wegens bereiken maximale 

termijn ontheffing

3 opschorting wegens bereiken 5-jarige 

leeftijd jongste kind

4 opschorting op verzoek van de ouder

5 overige reden beëindiging
BUS K28 Reden 

vermindering nav 

afstemming

01 reden op het vlak van plicht tot 

arbeidsinschakeling

03 agressie

04 tekortschietend besef van 

verantwoordelijkheid

05 niet nakomen tegenprestatie

06 niet nakomen verplichtingen plan van 

aanpak

07 niet (voldoende) zoeken naar werk in 

zoekeriode van 4 weken

08 niet (voldoende) zoeken naar scholing in 

zoekperiode van 4 weken

09 niet (voldoende) nakomen van afspraken 

m.b.t. beheersing van de Nederlandse taal 

(art. 18b Participatiewet)

98 oorzaak bij partner                                                                                      

Code reden maatregel mbt 

bijstand uitkering

01 reden op het vlak van plicht tot 

arbeidsinschakeling

03 agressie

04 tekortschietend besef van 

verantwoordelijkheid

05 niet nakomen tegenprestatie

06 niet nakomen verplichtingen plan van 

aanpak

07 niet (voldoende) zoeken naar werk in 

zoekeriode van 4 weken

08 niet (voldoende) zoeken naar scholing in 

zoekperiode van 4 weken

09 niet (voldoende) nakomen van afspraken 

m.b.t. beheersing van de Nederlandse taal 

(art. 18b Participatiewet)

98 oorzaak bij partner                                                                                      BUS K29 Aanvangsdatum 

vermindering

n.v.t. Datum aanvang maatregel 

mbt bijstand uitkering                                                                                        

n.v.t.

BUS K30 Einddatum 

vermindering

n.v.t.  Datum einde maatregel 

mbt bijstand uitkering

n.v.t.

BUS K31 Soort inkomsten 11 (deeltijd)arbeid in dienstbetrekking

18 vermogensopbrengsten                                                                                                                       

23 kinderalimentatie

24 partner alimentatie

31 heffingskortingen

41 stagevergoeding

98 andere inkomsten

Code soort overige 

inkomsten

11 (deeltijd)arbeid in dienstbetrekking

18 vermogensopbrengsten                                                                                                                       

23 kinderalimentatie

24 partner alimentatie

31 heffingskortingen

41 stagevergoeding

98 andere inkomsten

Het waardebereik binnen dit element in SGR is veel 

uitgebreider vanwege al aanwezig waardebereik dat 

gebruikt wordt binnen de E-Bijstand. Het 

waardebereik CBS is ongewijzigd toegevoegd in 

SGR. Voor het DKD kunnen bij een 

uitkeringsverhouding maximaal 7 soorten 

inkomsten meegegeven worden.



BUS K34 Reden beëindiging 

uitkering persoon

01 gaan volgen van onderwijs met 

studiefinanciering

02 aangaan relatie

03 bereiken AOW-gerechtigde leeftijd 

04 overlijden

05 detentie

06 kunnen volgen van onderwijs maar dit 

niet doen 

07 overschrijden maximale verblijfsduur 

buitenland

Verkregen inkomsten uit: 

11 arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte

13 zelfstandig beroep of bedrijf 

14 uitkering werkloosheid

15 uitkering arbeidsongeschiktheid

17 alimentatie

18 vermogensopbrengsten

19 ander inkomen

Administratieve redenenen:

31 geen inlichtingen

32 verhuizing naar andere gemeente

33 verhuizing naar buitenland

34 niet verschenen op herhaalde oproep 

inlichtingenplicht

35 niet verschenen op herhaalde oproep re-

integratiegesprek

M.b.t. beeindiging studietoeslag:

41 stopzetting/beëindiging van de 

studiefinanciering

42 stopzetting/beëindiging van de 

tegemoetkoming 

scholieren

43 verbetering van de medische 

omstandigheden

Overige redenen:

Code aanleiding beëindiging 

bijstand uitkering

01 gaan volgen van onderwijs met 

studiefinanciering

02 aangaan relatie

03 bereiken AOW-gerechtigde leeftijd 

04 overlijden

05 detentie

06 kunnen volgen van onderwijs maar dit niet 

doen 

07 overschrijden maximale verblijfsduur 

buitenland

Verkregen inkomsten uit: 

11 arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte

13 zelfstandig beroep of bedrijf 

14 uitkering werkloosheid

15 uitkering arbeidsongeschiktheid

17 alimentatie

18 vermogensopbrengsten

19 ander inkomen

Administratieve redenenen:

31 geen inlichtingen

32 verhuizing naar andere gemeente

33 verhuizing naar buitenland

34 niet verschenen op herhaalde oproep 

inlichtingenplicht

35 niet verschenen op herhaalde oproep re-

integratiegesprek

M.b.t. beeindiging studietoeslag:

41 stopzetting/beëindiging van de 

studiefinanciering

42 stopzetting/beëindiging van de 

tegemoetkoming 

scholieren

43 verbetering van de medische 

omstandigheden

Overige redenen:

CBS 

Kenmerk

(CBS) Naam 

gegeven

(CBS) Waardebereik SGR Naam gegeven SGR Waardebereik Opmerkingen

Geen 

CBS 

gegeven

Datum van het 

onherroepelijk 

worden van de 

vordering

n.v.t. Datum onherroepelijk vorderingn.v.t. De datum van de dag waarop de vordering 

onherroepelijk is geworden. Eventueel nadat het 

traject van bezwaar, beroep en hoger beroep is 

doorlopen. Van belang voor vorderingen met code 

reden vordering 51 t/m 56 en 58

Vorderingen



Geen 

CBS 

gegeven

Recidive termijn 5 jaar

10 jaar

Code recidivetermijn 1  5 jaar                                                                                                             

2  10 jaar

De code die de termijn aangeeft, waarbinnen een 

herhaalde gedraging tot het vaststellen van recidive 

van fraude leidt, gerekend vanaf de datum 

onherroepelijk worden van de vordering.
BDFS K8 Registratienummer 

vordering

n.v.t. Identificatienr. Vordering n.v.t. Net als voor het CBS kent het Identificatienr. 

Vordering 15 posities.
BDFS  

K9

Datum 

besluit/beschikking

n.v.t. Datum besluit vordering n.v.t.

BDFS K10Aard uitkering 01 Algemene bijstand (inclusief de AIO)

02 Bijzondere bijstand

03 WIJ 

11 IOAW 

12 IOAZ 

13 WWIK 

14 ABW/RWW

15 BBZ levensonderhoud (inclusief Tozo) 

16 BBZ bijzondere bijstand

20 BBZ bedrijfskapitaal (inclusief Tozo)

21 Studietoeslag

Code SZ-wet WWB

BB

WIJ

IOAW

IOAZ

WWIK

ABW                                                                                                 

RWW

BBZL

BBZBB

BBZB

IST

In SGR is de afkorting van de wet de code in het 

waardebereik.



BDFS K11Ontstaansgrond 

vordering

Vorderingen beschikt vanaf 01-01-2013

51 fraude: verzwijgen witte inkomsten 

52 fraude: verzwijgen zwarte inkomsten

53 fraude: verzwijgen vermogen en of 

inkomsten uit vermogen

54 fraude: onjuiste opgave woonadres 

55 fraude: onjuiste opgave samenstelling 

huishouden

56 andere overtreding inlichtingenplicht

57 onverschuldigde betaling 

58 boete wegens overtreding 

inlichtingenplicht met benadelingsbedrag

59 boete wegens overtreding 

inlichtingenplicht zonder benadelingsbedrag

60 lening

61 krediethypotheek 

62 verhaal op onderhoudsplichtige voor kind

63 verhaal op onderhoudsplichtige voor ex-

partner 

64 rente en incassokosten

65 overig 

Vorderingen beschikt vóór 01-01-2013

81 onverschuldigd betaald verwijtbaar (oud: 

01, 02, 13, 16) 

82 onverschuldigd betaald niet verwijtbaar 

(oud: 11,12,14, 15)

83 lening (oud: 31, 32, 33, 35)

34 krediethypotheek (oud: 34)

21 alimentatie/onderhoudsbijdrage kind, 

(ex)partner (oud: 21)

84 rente en incassokosten (oud: 43, 44)

85 overig (oud: 22, 49)

Code reden vordering Vorderingen beschikt vanaf 01-01-2013

51 fraude: verzwijgen witte inkomsten 

52 fraude: verzwijgen zwarte inkomsten

53 fraude: verzwijgen vermogen en of 

inkomsten uit vermogen

54 fraude: onjuiste opgave woonadres 

55 fraude: onjuiste opgave samenstelling 

huishouden

56 andere overtreding inlichtingenplicht

57 onverschuldigde betaling 

58 boete wegens overtreding 

inlichtingenplicht met benadelingsbedrag

59 boete wegens overtreding 

inlichtingenplicht zonder benadelingsbedrag

60 lening

61 krediethypotheek 

62 verhaal op onderhoudsplichtige voor kind

63 verhaal op onderhoudsplichtige voor ex-

partner 

64 rente en incassokosten

65 overig 

Vorderingen beschikt vóór 01-01-2013

81 onverschuldigd betaald verwijtbaar (oud: 

01, 02, 13, 16) 

82 onverschuldigd betaald niet verwijtbaar 

(oud: 11,12,14, 15)

83 lening (oud: 31, 32, 33, 35)

34 krediethypotheek (oud: 34)

21 alimentatie/onderhoudsbijdrage kind, 

(ex)partner (oud: 21)

84 rente en incassokosten (oud: 43, 44)

85 overig (oud: 22, 49)

BDFS K13Hoogte beginschuld n.v.t. Bedrag aanvang vordering n.v.t.

BDFS K16Status van de 

vordering

51 lopende aflossing 

52 tijdelijk geen invordering 

53 definitief buiten invordering gesteld

54 schuld geheel afgelost 

99 niet van toepassing 

Code status vordering 51 lopende aflossing 

52 tijdelijk geen invordering 

53 definitief buiten invordering gesteld

54 schuld geheel afgelost 

99 niet van toepassing 
BDFS K17Saldo van de n.v.t. Bedrag saldo vordering n.v.t.

BDFS K20Recidive 1 ja 

2 nee 

Indicatie recidive 1 ja 

2 nee 



BDFS K21Hoogte bestuurlijke 

boete

Indeling: Nieuwe Fraudewet miv 2017

4 aantoonbare opzet

5 grove schuld

6 normale verwijtbaarheid

7 verminderde verwijtbaarheid

Indeling: Oude Fraudewet 2013

1 100 % fraudebedrag

2 150 % fraudebedrag (recidive)

3 verlaagd wegens verminderde 

verwijtbaarheid

Code hoogte bestuurlijke boeteIndeling: Nieuwe Fraudewet miv 2017

4 aantoonbare opzet

5 grove schuld

6 normale verwijtbaarheid

7 verminderde verwijtbaarheid

Indeling: Oude Fraudewet 2013

1 100 % fraudebedrag

2 150 % fraudebedrag (recidive)

3 verlaagd wegens verminderde 

verwijtbaarheidBDFS K23Soort sanctie 1 geen sanctie 

2 nog in behandeling bij gemeente

3 bestuurlijke boete

4 aangifte gedaan bij justitie 

Code soort sanctie 1 geen sanctie 

2 nog in behandeling bij gemeente

3 bestuurlijke boete

4 aangifte gedaan bij justitie 
BDFS K24Parketnummer n.v.t. Parketnummer justitie n.v.t.

CBS 

Kenmerk

(CBS) Naam 

gegeven

(CBS) Waardebereik SGR Naam gegeven SGR Waardebereik Opmerkingen

SRG K1 Statistiekjaar n.v.t.

SRG K2 Statistiekmaand n.v.t.

SRG K3 Statistiekcode 10 Statistiek Re-integratie door Gemeenten 10 Statistiek Re-integratie door Gemeenten

SRG K4 Naam 

softwarepakket

afs     AFAS Software

sam   CiVision Samenlevingszaken 

(PinkRoccade)

com   Compas (Emergo Systems)

ebb    EBB Trajecten (Horlings & Eerbeek)

eva    EVA (Rijk van Nijmegen)

moz   Mozard

rmw   RMW (WiGo4it)

ssd    Suites voor het Sociaal Domein 

(Centric)

wst    Werkstap (PTC Werkstap B.V.)

xws    X-Works (Blinqt)

and    Ander pakket

afs

sam

com

ebb

eva

moz

rmw

ssd

wst

xws

and

SRG K5 Release/versienum

mer softwarepakket

n.v.t.

SRG K6 Gemeentecode n.v.t.

SRG K7 Berichtgevercode n.v.t.

SRG K8 Burgerservicenum

mer

n.v.t.

SRG K9 Geboortedatum n.v.t.

SRG K10 Geslacht 1 Man

2 Vrouw

1 Man

2 Vrouw
SRG K11 Arbeidsvermogen 10 Onder WML

11 WML of hoger: Met hulp

20 WML of hoger: Zelfstandig

30 (Tijdelijk) onbemiddelbaar

40 Nog niet bekend                                                                          

Code arbeidsvermogen 10 Onder WML

11 WML of hoger: Met hulp

20 WML of hoger: Zelfstandig

30 (Tijdelijk) onbemiddelbaar

40 Nog niet bekend                                                                          

Re-integratie



SRG K12 Doel inzet 

voorziening

1 Re-integratie

2 Participatie

Code doel 

reintegratievoorziening

1 Re-integratie

2 Participatie
SRG K13 Registratienummer 

voorziening

n.v.t. Registratienummer 

voorziening

n.v.t.

SRG K14 Type voorziening 10 Loonkostensubsidie op grond van de 

Participatiewet

11 Forfaitaire loonkostensubsidie

12 Tijdelijke loonkostensubsidie

20 WIW/ID-baan

21 Beschut werk

22 Participatieplaats

23 Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling

29 Overige werkplekken

30 Jobcoach/begeleiding op de werkplek

31 Werkplekaanpassing

40 Coaching naar werk of naar participatie

42 Training/cursus/opleiding

43 Vrijwilligerswerk

49 Overige sociale activering

50 Vervoersvoorziening

59 Overige faciliterende voorziening

60 Uitbesteed én onbekend

Code type 

reintegratievoorziening GSD

10 Loonkostensubsidie op grond van de 

Participatiewet

11 Forfaitaire loonkostensubsidie

12 Tijdelijke loonkostensubsidie

20 WIW/ID-baan

21 Beschut werk

22 Participatieplaats

23 Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling

29 Overige werkplekken

30 Jobcoach/begeleiding op de werkplek

31 Werkplekaanpassing

40 Coaching naar werk of naar participatie

42 Training/cursus/opleiding

43 Vrijwilligerswerk

49 Overige sociale activering

50 Vervoersvoorziening

59 Overige faciliterende voorziening

60 Uitbesteed én onbekend

SRG K15 Omschrijving type 

voorziening

n.v.t. Omschrijving 

reintegratievoorziening

n.v.t. Dit is een tekstveld en geeft de omschrijving van 

het soort re-integratie voorziening door gemeenten.
SRG K16 Begindatum 

voorziening

n.v.t. Datum aanvang 

reintegratievoorziening

n.v.t. De datum van de eerste dag waarop de re-

integratie voorzieing door de gemeente voor de 

klant is gestart. De voorziening is er op gericht de 

afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen, waarbij 

het lange termijn doel arbeidsinschakeling is.
SRG K17 Einddatum 

voorziening

n.v.t. Datum einde 

reintegratievoorziening

n.v.t. De datum van de laatste dag waarop de re-

integratie voorziening door de gemeente voor de 

klant is beëindigd.
SRG K18 Loonwaarde n.v.t. Percentage loonwaarde 

t.o.v. WML

n.v.t. Wordt alleen ingevuld als er sprake is van 

loonkostensusbsidie participatiewet

CBS 

Kenmerk

(CBS) Naam 

gegeven

(CBS) Waardebereik SGR Naam gegeven SGR Waardebereik Opmerkingen

Geen 

CBS 

gegeven

Datum aanvraag 

uitkering

n.v.t. Datum aanvraag uitkering n.v.t. De datum waarop de aanvraag bijstand, IOAW of 

IOAZ is gedaan, dit is de datum ondertekening van 

de aanvraag door de aanvrager. In sommige 

gemeenten geldt de datum van inboeking aanvraag
Geen 

CBS 

gegeven

Beslissing op 

aanvraag

Toekenning

Intrekking

Buiten behandeling

Afwijzing

Code beslissing op 

aanvraag uitkering

01 Toekenning

02 Intrekking

03 Buiten behandeling

04 Afwijzing

De beslissing van de gemeente op de aanvraag om 

bijstand, verdeeld in hoofdgroepen.

Aanvragen


