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Inleiding 
Ieder jaar krijgen miljoenen Europese burgers hulp van het Europees Sociaal Fonds (ESF). ESF is het 
belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen en EU-burgers aan werk te 
helpen. Middels het ESF kunnen EU-burgers scholing en begeleiding naar beter werk ontvangen 
waarmee arbeidskansen vergroot kunnen worden.  

Het Inlichtingenbureau (IB) ondersteund gemeenten bij het: 

1. Aantonen dat de deelnemer(s) (EU-burger) aan de voorwaarden van de ESF subsidieregeling 
voldoen.  

2. Verantwoorden aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de 
deelnemer(s) die heeft deelgenomen aan een door ESF gesubsidieerd project. 

 

Nederland is opgedeeld in 35 arbeidsmarktregio’s met elk één centrumgemeente (zie Bijlage A). De 
arbeidsmarktregio kan gebruik maken van de ESF-subsidietoets van het IB via de centrumgemeente.. 
De ESF-subsidietoets geeft aan de hand van gegevens en op basis van beslislogica aan of een 
deelnemer voldoet aan de ESF criteria (1). De gegevens die gebruikt worden zijn afkomstig van  de 
centrumgemeente, de UWV polis administratie, UWV Landelijk Doelgroepenregister1 (LDR) en de  
Basisregistratie Personen (BRP). Indien een deelnemer niet aan de criteria voldoet, dan wordt de 
reden waarom de deelnemer niet voldoet teruggegeven aan de centrumgemeente. 

Als de subsidie van een deelnemer beëindigd is dan moet de centrumgemeente zich verantwoorden 
aan het ministerie van SZW. Dit doet de centrumgemeente door aan te geven dat het een 
einddeclaratie betreft. Het IB stuurt dan namens de centrumgemeente de deelnemer door aan het 
ministerie van SZW (afdeling Uitvoering van Beleid) (2). 

ESF REACT-EU Covid-19 
 
In reactie op de Covid-19 pandemie heeft de Europese Commissie voor het crisisherstel een 
steunpakket ter beschikking gesteld waaronder het instrument REACT-EU (Recovery Assistance for 
Cohesion and the Territories of Europe). Vanuit REACT-EU zijn meer financiële middelen beschikbaar 
gemaakt voor gemeenten ter ondersteuning van kansarmen op de arbeidsmarkt. Via de bestaande 
ESF fondsen worden de middelen beschikbaar gesteld en de subsidieregeling ESF 2014 -2020 met 
REACT-EU uitgebreid en verlengd. Voor ESF REACT-EU geldt een subsidietijdvak van 1 februari 2020 
tot 1 oktober 2022. 

ESF+ schort op 
Doordat financiële middelen vanuit REACT-EU beschikbaar zijn gesteld aan de huidige ESF regeling is 
de invoering van de ESF+ regeling dat dient ter ondersteuning van de kwetsbare werkzoekenden en 
kwetsbare werkenden uitgesteld tot 1 oktober 2022. 

 
1 Het LDR is een register waarin mensen staan die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. De 
banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor mensen 
met een arbeidsbeperking. Dit zijn mensen die moeilijk werk vinden of behouden door bijvoorbeeld een ziekte 
of handicap. UWV beheert het doelgroepregister. 
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2. Doel van het product 
Door het aanleveren van een beperkt aantal gegevens, kunnen gemeenten aantonen dat deelnemers  
voldoen aan de voorwaarden van ESF. Het IB zal met behulp van gegevens uit de UWV polis 
administratie bepalen of een deelnemer voldoet aan de criteria op het vlak van uitkeringen dan wel 
inkomen. Gegevens uit het UWV LDR laten zien of een deelnemer is ingeschreven in het LDR. 
Gegevens uit de RvIG geven de leeftijd van de deelnemer weer of de verblijfstitel van de deelnemer. 
Mocht een deelnemer niet aan de criteria voldoen, dan volgt hiervan een terugkoppeling aan de 
centrumgemeente met bijhorende reden. Overige deelnemers- en doelgroep kenmerken moeten 
door aanvragers zelf aangetoond worden met verifieerbare stukken of systemen (mate van 
arbeidsbelemmering en/of bewijs van inschrijving UWV). 

1.1 Werkwijze 
Middels een beveiligde site verstrekt de centrumgemeente per deelnemer een aantal gegevens  (zie 
hierna bestand aanmaken). Het IB toetst deze gegevens aan de hand van de Polis administratie UWV, 
UWV LDR of het BRP. Op grond van de beslisregels voor de betreffende doelgroep wordt een 
conclusie getrokken: “Subsidie toewijzen” of “Subsidie niet toewijzen”, plus een reden indien de 
subsidie niet wordt toegewezen. 
 
Dit resulteert in het volgende: 

• Een uniforme en automatische verantwoording van subsidieaanvragen; 
• Toetsing op alleen noodzakelijke gegevens;  
• Beslisregels die bepalen of een traject voldoet. 
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Doelgroepen 
De doelgroepen waaraan getoetst worden. Het IB kan voor zes doelgroepen toetsen of aan de 
criteria wordt voldaan. De doelgroepen van ESF zijn aangepast naar de verbrede doelgroepen binnen 
ESF REACT-EU: 
 
ESF (OUD) ESF REACT-EU 
a) niet-uitkeringsontvangers (vervallen) a) [NUG] niet-uitkeringsgerechtigden (nieuw) 
b) arbeidsbelemmerden b) [ARBB] arbeidsbelemmerden (gewijzigd) 
c) 50-plussers (vervallen) c) [JONG] jongeren (ongewijzigd) 
d) jongeren  d) [UITK] personen in de uitkering (nieuw) 
e) >6 maanden (vervallen) e) *leerlingen (ongewijzigd) 
f) *leerlingen f)  [VREE] vreemdelingen (gewijzigd) 
g) vreemdelingen g) [WERK] natuurlijke personen (werkenden) 

(nieuw) 
Toelichting: 
- Doelgroepen ‘niet-uitkeringsontvanger’,’50 plussers’ en ‘6> maanden’ zijn vervallen. Deze doelgroepen 

vallen buiten de toetsing van de ESF REACT-EU-subsidietoets. 
- Doelgroepen ‘niet-uitkeringsgerechtigden’, ‘personen in de uitkering’ en ‘natuurlijke personen (werkenden)’ 

zijn toegevoegd en worden getoetst door de ESF REACT-EU-subsidietoets. 
- Doelgroep ‘niet-uitkeringsgerechtigden’ hiervoor geldt geen uitkeringscode 22. LET OP! De toetsing op 

registratie als werkloze werkzoekende kan het IB op dit moment niet uitvoeren. UvB kan bij de eindcontrole 
naar deze registratie vragen bij de centrumgemeente 

- Doelgroep ‘arbeidsbelemmerden’ extra controle toegevoegd op ‘beschut werk’ code 5. 
- (*) Doelgroep ‘leerlingen’ blijft buiten scope, deze doelgroep wordt niet getoetst via de ESF REACT-EU-

subsidietoets. Gegevens over deze doelgroep worden rechtstreeks bij UvB aangeleverd en door UvB 
getoetst bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

- Doelgroep ‘vreemdelingen’ verblijfscodes zijn gewijzigd van (21,25,26,27) naar (21 t/m 23, 25 t/m 30, 35 
t/m 40) 

- Doelgroep ‘natuurlijke personen (werkenden)’  

Bronnen 
Welke bronnen worden voor welke regeling bevraagd: 

UWV Polisadministratie Basisregistratie Personen BRP Landelijk doelgroepregister LDR 
niet-uitkeringsgerechtigden jongeren arbeidsbelemmerden 
personen in de uitkering niet-uitkeringsgerechtigden  
natuurlijke personen 
(werkenden) 

vreemdelingen  

 

Criteria 
Onderstaand vindt u de criteria die leidend zijn voor deze bepaling.: 

• Niet-uitkeringsgerechtigden: Een persoon jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd zonder 
werk of uitkering. De aanvrager dient zelf aan te tonen dat de “Niet uitkeringsgerechtigde” 
deelnemer als werkloze werkzoekende staat geregistreerd bij het UWV. 

• Arbeidsbelemmerden: Een persoon die bekend is in het Landelijk Doelgroepenregister met 
registratie ‘beschut werk’ 
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• Jongere: Een persoon jonger dan 28 jaar2 
• Personen in de uitkering: Een persoon met uitkering 
• Vreemdeling: Is verblijfscodetitel 21 t/m 23, 25 t/m 30, 35 t/m 40 
• Natuurlijke personen: Een persoon met werk 

Doelgroep ‘leerlingen’ blijft buiten scope, deze doelgroep wordt niet getoetst via de ESF REACT-EU-
subsidietoets. Gegevens over deze doelgroep worden door de centrumgemeente rechtstreeks bij UvB 
aangeleverd. UvB toetst deze gegevens vervolgens bij DUO. 

Gegevens 
Een deelnemer is qua doelgroepbepaling subsidiabel als aan de criteria wordt voldaan. De criteria zijn 
vastgesteld door het Agentschap SZW. 

  

 
 

 

 
2 Bij deze toets baseert het IB zich op de opgave door de aanvrager en controleert of de datum 
“rekentechnisch” akkoord is. Hiermee wordt geen oordeel gegeven over de juistheid van de opgegeven 
geboortedatum. 
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* Het IB toetst 6 regelingen deze komen overeen met de Doelgroepen: [NUG] niet-uitkeringsgerechtigden, 
[ARBB] arbeidsbelemmerden, [JONG] jongeren, [UITK] personen in de uitkering, [VREE] vreemdelingen, [WERK] 
natuurlijke personen (werkenden). In het aanleverbestand noteert u enkel de 3-4 letters van de regeling. 

 
 
 
 

Gegeven 
opgegeven door 
Centrumgemeente 

Samenstelling 
gegeven  

Validatie Optioneel of 
verplicht gegeven 

GSD code Numeriek 4 
karakters 

- Optioneel 

BSN Numeriek 8 of 9 
karakters 

Geldig BSN Verplicht 

Geboortedatum Numeriek 8 
karakters, 
“JJJJMMDD”  

Geldige datum Verplicht 

Traject startdatum Numeriek 8 
karakters, 
“JJJJMMDD” 

- traject startdatum is een geldige datum 

- traject startdatum ligt maximaal 5 jaar voor 
inleverdatum (deelnamedatum). 

- traject startdatum ligt voor de regelingen 
Arbeidsbelemmerde, Niet-
uitkeringsgerechtigde, Werkende en Uitkering 
tenminste twee maanden voor de inleverdatum 
(deelnamedatum) van het bestand (i.v.m. 
beschikbare gegevens bij de UWV 
polisadministratie) 

Verplicht 

Regeling* AlfaNumeriek 4 
karakters 

 

 

NUG 
ARBB 
JONG 
UITK 
VREE 
WERK 

Verplicht 

Verblijfstitelcode Numeriek 2 
karakters 

- Optioneel, behalve 
bij de regeling VREE 
(Vreemdeling). Dan 
dient er wel een 
verblijfstitelcode in 
te worden gevoerd. 

Einddeclaratie AlfaNumeriek 1 
karakter 

J/N V 
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Bestand aanmaken 
U moet als aanvrager/centrumgemeente een aanleverbestand samenstellen. Dit mag u aanmaken in 
een  spreadsheetprogramma (Excel) en slaat u op in .CSV formaat.  
 
U dient het bestand zonder kolomkoppen aan te leveren. Daarnaast mogen alleen BSN’s  van 
deelnemers aan regelingen aangeleverd worden. LET OP! De BSN moet bestaan uit 8 of 9 cijfers. 

 

2.1 Gegevens aanleveren 
Centrumgemeenten kunnen maandelijks (hoeft niet maandelijks) gegevens over ingestroomde 
deelnemers aanleveren aan het Inlichtingenbureau. Levert de centrumgemeente voor dag 1 van de 
maand aan dan ontvangt de centrumgemeente uiterlijk de laatste dag van de volgende maand het 
bestand retour. Op grond van de beslisregels van de betreffende regeling wordt een conclusie 
getrokken: ‘De deelnemer voldoet wel, of de deelnemer voldoet niet aan de regeling ESF REACT-EU + 
reden’. Deze bevindingen worden terug gegeven in het retourbestand aan de centrumgemeente 
welke klaar wordt gezet op  het beveiligde portaal van IB. 

Per deelnemer geeft de centrumgemeente aan of het een einddeclaratie betreft Ja of Nee (J/N). 
Indien de centrumgemeente aangeeft dat het een einddeclaratie “J” betreft dan betekend dit dat de 
ESF REACT-EU subsidie aan de deelnemer is beëindigd en dat de deelnemer kan worden 
doorgestuurd naar het ministerie van SZW ter verantwoording. Maandelijks zet het IB alle dan 
aangeleverde deelnemers van alle centrumgemeenten in één overzichtelijk document. Door naar 
SZW (afdeling UvB).  

 
Voorbeeld aanlever bestand van Centrum gemeente 
GSD 
code 

BSN Geboortedatum 
(jjjjmmdd) 

Traject startdatum 
(jjjjmmdd) 

Regeli
ng 

Verblijfsc
ode  

Einddeclar
atie 

6392 BSN 8/9 
cijfers 

19770227 20200214 VREE 28 J 

9232 BSN 8/9 
cijfers 

19760324 20210812 UITK   N 

 
BSN 8/9 
cijfers 

19880323 20191101 JONG   N 

3242 BSN 8/9 
cijfers 

19860416 20200720 WERK 
 

J 

 
LET OP! De velden “GSD code” en “Verblijfscode” zijn optionele velden om te vullen maar de 
kolommen moeten wel meegegeven worden. Bij de regeling VREE (Vreemdeling) dient er verplicht 
wel een verblijfstitelcode in te worden gevoerd. 
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3. Bestand aanleveren aan het Inlichtingenbureau 
Om een bestand aan te leveren of op te halen moet u eerst inloggen op het portaal van het 
Inlichtingenbureau. Ga naar www.inlichtingenbureau.nl. Klik rechtsboven op de knop ‘INLOGGEN’ en 
vervolgens op ‘log in op het portaal’ onder de tegel ‘Inloggen Informatiesysteem Inlichtingenbureau’. 

 
 
 

 
 
Vervolgens selecteert u  het product ESF subsidietoets, waarvoor u een aanlevering wilt doen.  
 
Let op! Houd er rekening mee dat de beveiligde site van het Inlichtingenbureau alleen bereikbaar is 
via Gemnet of Diginetwerk. Als u de aanvraag van de ESF subsidietoets uitbesteedt aan een extern 
bureau, dan dient deze organisatie toegang te hebben tot Gemnet of Diginetwerk.  
 

http://www.inlichtingenbureau.nl/
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3.1 Aanlevermomenten  
 

 
Let op! Alleen het laatst aangeleverde bestand wordt verwerkt en retour gestuurd. Ook worden 
afgekeurde BSN’s niet meegenomen in de rapportage. 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 automatisch een verwerkingsverslag aan. Mocht u willen 
dat het bestand niet verwerkt wordt, dan kunt u het betreffende aanleverbestand op het 
klantportaal verwijderen.  

3.2 Aanleveren ESF-bestand  

Bestandsnaam 
De naam van het bestand mag u zelf bepalen. Noem het bijvoorbeeld: ESFinlichtingenbureau.csv. 

Bestandsextensie 
Het bestand heeft de extensie: .CSV 

Hoe slaat u als .CSV-bestand op? 
U moet het bestand opslaan als .CSV-bestand (‘comma seperated value’).  
 
Dat doet u zo (of vraag dit na bij uw lokale ICT-er): 
• Klik op Bestand. 
• Klik op Opslaan als. 
• Kies bij Opslaan als voor .CSV (gescheiden door lijstscheidingstekens). 
 

Aanleveren doet u als volgt: 

- Selecteer de gemeente 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. 

 

 

 

Maandelijks: Voor dag 1 van de maand aanleveren is uiterlijk de laatste dag van de volgende 
maand bestand retour.  
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3.3 Verwerkingsverslag 

Het verwerkingsverslag is op te halen 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. 
Soms duurt de verwerking langer. Kom dan op een later tijdstip terug om het verwerkingsverslag te 
raadplegen. 

Voorbeeld verwerkingsverslag 100% goed 

 
Voorbeeld verwerkingsverslag met fouten 
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Foutmeldingen 
Onderstaand de foutmeldingen die het verwerkingsverslag kan tonen.  

• De periode voor aanvraag is ongeldig 
• De datum voldoet niet aan het opgegeven formaat 
• Het veld is onterecht leeg 
• Het veld bevat een waarde die niet is toegestaan 
• Veld bevat te veel karakters 
• Het BSN voldoet niet, heeft meer dan 8 of 9 cijfers 

4. Rapportage aan SZW 
Per deelnemer geeft de centrumgemeente aan of het een einddeclaratie betreft Ja of Nee (J/N). 
Indien de centrumgemeente aangeeft dat het een einddeclaratie “J” betreft dan betekend dit dat de 
ESF REACT-EU subsidie aan de deelnemer is beëindigd en dat de deelnemer kan worden 
doorgestuurd naar het ministerie van SZW ter verantwoording. Maandelijks zet het IB alle dan 
aangeleverde deelnemers van alle centrumgemeenten in één overzichtelijk document. Door naar 
SZW (afdeling UvB).  

Voorbeeld bestand aan SZW (afdeling UvB) 
GSD 
Code 

BSN Regeling Traject 
startdatum 

Toewijzen Reden  

6392 BSN 8/9 cijfers VREE 14-2-2020 “Ja” of “Nee” (voldoet 
wel/niet aan regeling) 

Reden van 
afwijzing (i.v.t.) 

1020 BSN 8/9 cijfers UITK 12-8-2021 “Ja” of “Nee” (voldoet 
wel/niet aan regeling) 

Reden van 
afwijzing (i.v.t.) 

0445 BSN 8/9 cijfers JONG 1-5-2021 “Ja” of “Nee” (voldoet 
wel/niet aan regeling) 

Reden van 
afwijzing (i.v.t.) 

3242 BSN 8/9 cijfers WERK 20-7-2020 “Ja” of “Nee” (voldoet 
wel/niet aan regeling) 

Reden van 
afwijzing (i.v.t.) 
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5. Rapportage ophalen 
U ontvangt een notificatiemail, zodra er een bestand voor u klaar staat. Levert u voor dag 1 van de 
maand aan dan ontvangt u uiterlijk de laatste dag van de volgende maand het bestand retour. 
 
Op dit tabblad zet het Inlichtingenbureau uw rapportages klaar om op te halen. U kunt het bestand 
downloaden door op de pijl te klikken. Ziet u een vinkje achter uw bestand dan betekend dit dat u 
het bestand al een keer hebt gedownload. 
 

  

Voorbeeld terug lever bestand aan Centrum gemeente 
GSD 
code 

BSN Regeling Traject 
startdatum 

Toewijzing Reden  

6392 BSN 8/9 cijfers VREE 14-2-2020 Ja 
 

9232 BSN 8/9 cijfers UITK 12-8-2021 Ja   
7684 BSN 8/9 cijfers JONG 11-1-2019 Nee  Leeftijd 
3242 BSN 8/9 cijfers WERK 20-7-2020 Ja 
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Redenen van afwijzing op regeling & reden toewijzing NUG 
GSDCod
e 

BSN Regeling Traject 
startdatu
m 

Toewijzen Reden 

19 BSN 8/9 cijfers NUG 1-5-2020 Nee Aangeleverde geboortedatum 
niet geverifieerd in BRP 

19 BSN 8/9 cijfers NUG 1-5-2020 Nee Leeftijd 
19 BSN 8/9 cijfers NUG 1-5-2020 Nee Uitkering 
19 BSN 8/9 cijfers NUG 1-5-2020 Nee Werk 
19 BSN 8/9 cijfers NUG 1-5-2020 Nee Werk & uitkering 

19 BSN 8/9 cijfers NUG 1-5-2020 Geen 
belemmering 
gevonden* 

Toelichting: Toets op registratie 
als werkloze 
werkzoekende nog niet 
uitgevoerd. UVB kan bij de 
eindcontrole naar deze 
registratie vragen. 

19 BSN 8/9 cijfers ARBB 15-10-
2020 

Nee Geen arbeidsbelemmering 

19 BSN 8/9 cijfers JONG 15-12-
2020 

Nee Leeftijd 

8 BSN 8/9 cijfers JONG 23-1-2021 Nee Geboortedatum niet 
geverifieerd in BRP 

19 BSN 8/9 cijfers UITK 1-5-2021 Nee Geen uitkering 
5 BSN 8/9 cijfers VREE 15-12-

2020 
Nee Aangeleverde 

verblijfstitel niet 
conform BRP ten tijde van de 
traject startdatum 

63 BSN 8/9 cijfers WERK 1-5-2021 Nee Geen werk 
*Geen belemmering gevonden: Binnen de regeling NUG is de persoon getoetst op leeftijd en werk of 
uitkering. Niet is getoetst of de persoon staat ingeschreven als werkzoekende bij het UWV 
Werkbedrijf. Gemeente moet zelf bewijs kunnen aanleveren dat de persoon staat ingeschreven als 
werkzoekende en dit overleggen wanneer SZW/UVB hierom vraagt. 
 

Neem contact op met de Servicedesk 
Heeft u behoefte aan toelichting of wilt u een productinhoudelijke vraag stellen? Neem dan 
contact op met de Servicedesk  van het Inlichtingenbureau, via  0800 - 222 11 22 of stuur 
een e-mail  naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl 
 

  

mailto:servicedesk@inlichtingenbureau.nl
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Bijlage A Centrumgemeenten en Arbeidsmarktregio’s: 
Centrumgemeente Arbeidsmarktregio 

Groningen Groningen 

Leeuwarden Friesland 

Alkmaar Noord-Holland Noord 

Emmen Drenthe 

Zwolle IJsselvechtstreek 

Almere Flevoland 

Zaanstad Zaanstreek/Waterland 
Haarlem Zuid-Kennemerland en IJmond 
Enschede Twente 

Amsterdam Groot Amsterdam 

Apeldoorn Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 

Hilversum Gooi en Vechtstreek 

Leiden Holland-Rijnland 

Utrecht Midden-Utrecht 

Amersfoort Amersfoort 

Ede Food Valley 

Doetinchem Achterhoek 

Zoetermeer Zuid-Holland Centraal 

Gouda Midden-Holland 

Den Haag Haaglanden 

Arnhem Midden-Gelderland 

Rotterdam Rijnmond 

Tiel Rivierenland 

Gorinchem Gorinchem 

Nijmegen Rijk van Nijmegen 

Dordrecht Drechtsteden 

Den Bosch Noordoost-Brabant 

Breda West-Brabant 

Goes Zeeland 

Tilburg Midden-Brabant 

Venlo Noord-Limburg 

Helmond Helmond-De Peel 

Eindhoven Zuidoost-Brabant 

Roermond Midden-Limburg 

Heerlen Zuid-Limburg 
 

 


	Inleiding
	ESF REACT-EU Covid-19
	ESF+ schort op

	2. Doel van het product
	1.1 Werkwijze
	Bronnen
	Criteria
	Gegevens

	2.1 Gegevens aanleveren
	Voorbeeld aanlever bestand van Centrum gemeente


	3. Bestand aanleveren aan het Inlichtingenbureau
	3.1 Aanlevermomenten
	3.2 Aanleveren ESF-bestand
	Bestandsnaam
	Bestandsextensie
	Hoe slaat u als .CSV-bestand op?
	Voorbeeld verwerkingsverslag 100% goed  Voorbeeld verwerkingsverslag met fouten
	Foutmeldingen


	4. Rapportage aan SZW
	Voorbeeld bestand aan SZW (afdeling UvB)

	5. Rapportage ophalen
	Voorbeeld terug lever bestand aan Centrum gemeente
	Redenen van afwijzing op regeling & reden toewijzing NUG

	Bijlage A Centrumgemeenten en Arbeidsmarktregio’s:

