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Inleiding 

Om gebruik te kunnen maken van medefinanciering vanuit het Europees Sociaal Fonds moeten 

gemeenten aantonen dat hun project voldoet aan de voorwaarden uit de Subsidieregeling ESF 2014-

2020. In deze regeling is ook aangegeven voor welke doelgroep de subsidie bedoeld is en wat de 

bijbehorende voorwaarden zijn.  

1. Doel van het product 
Door het aanleveren van een beperkt aantal gegevens, kunnen gemeenten aantonen dat deelnemers  

voldoen  aan de voorwaarden van  de ESF subsidietoets . Stichting Inlichtingenbureau  zal met behulp 

van gegevens uit de UWV Polisadministratie bepalen of een deelnemer voldoet aan de criteria op het 

vlak van uitkeringen dan wel inkomen.  Mocht een deelnemer niet aan de criteria voldoen, dan volgt 

hiervan een terugkoppeling met bijhorende reden.  Overige deelnemers- en doelgroepkenmerken 

moeten nog steeds door aanvragers zelf aangetoond worden met verifieerbare stukken of systemen 

(bijvoorbeeld leeftijd, status vreemdelingen, mate van arbeidsbelemmering en/of bewijs van 

inschrijving UWV). Voor wat betreft de nog ontbrekende kenmerken is er overleg met de 

opdrachtgever (Agentschap SZW) om te komen tot een zogenaamde productverbetering. 

1.1 Werkwijze 

Middels een beveiligde site verstrekt u per deelnemer een aantal gegevens  (zie hierna Bestand 

aanmaken). Het IB toetst deze gegevens aan de hand van de Polisadministratie UWV. 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, 

 

Het Inlichtingenbureau kan voor zes doelgroepen  toetsen of aan de criteria wordt voldaan. 

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

• Jongere: Niet ouder is dan 28 jaar1 

• Niet uitkeringsontvanger: geen werk of uitkering 

• 50+: ouder dan 50, jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd + uitkering2 

• > 6 maanden: Gedurende 1 jaar > 6 mnd uitkering 

• Geen statushouder: is verblijfscodetitel 26 of 273 

• Arbeidsbelemmerde : Uitkering waaruit belemmering blijkt 

                                                           
1
 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. 
2
 Voor wat betreft de leeftijd zie voetnoot 1. 

3
 Ook bij deze toets neemt het IB de opgave van de aanvrager over, zonder daarbij een oordeel te geven over 

de juistheid hiervan. 
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Een aanvrager/deelnemer is qua doelgroepbepaling subsidiabel als aan de criteria wordt voldaan. De 

criteria zijn vastgesteld door het Agentschap SZW  en terug te vinden op de site van de overheid.  

2. Bestand aanmaken 

U moet als aanvrager/centrumgemeente een aanleverbestand samenstellen. Dit bestand laadt u 

vervolgens 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. 

2.1 Gegevens aanleveren 

Centrumgemeenten kunnen maandelijks gegevens over ingestroomde deelnemers aanleveren aan 

het Inlichtingenbureau (afbeelding 1). Dit doet u op basis van onderstaandOp 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’.  

IB rapporteert de bevindingen terug aan betreffende centrumgemeente en aan Agentschap SZW. 

 

Afbeelding 1: Voorwaarden aanleveren gegevens 

Nr VeldNaam Type  Validatie  

1 GSD code Numeriek 4 posities - Optioneel 

2 BSN Numeriek 8. of9 posities Geldig BSN Verplicht 

3 Geboortedatum Numeriek 8 posities, “JJJJMMDD”  Geldige datum Verplicht 

4 Traject 

startdatum 

Numeriek 8 posities, “JJJJMMDD” Geldige datum max 5 

jaar oud 

Verplicht 

5 Regeling AlfaNumeriek..4 posities 

 

 

JONG 

NUO  

50PL  

6MND 

VREE  

ARBB 

 

Verplicht 

6 Verblijfstitelcode Numeriek 2 posities - Optioneel 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035033/2016-09-06


   

5 
 

2.1.1 Voorbeeld Excel bestand 

GSD 
code 

BSN Geboortedatum (jjjjmmdd) Traject startdatum (jjjjmmdd) Regeling Verblijfscode  

6392 111111100 19770227 20150214 VREE 28 

9232 123456789 19760324 20160812 NUO   

7684 444444440 19900814 20160218 JONG   

3242 983047380 19860416 20150720 VREE 26 

 

2.1.2 Bestandsnaam 

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

2.1.3 Bestandsextensie 

Het bestand heeft de extensie: .CSV 

2.1.4 Hoe slaat u als .CSV-bestand op? 

U moet het bestand opslaan als .CSV-bestand (‘comma seperated value’).  
 
Dat doet u zo: 
 

 Klik op Bestand. 

 Klik op Opslaan als. 

 Kies bij Opslaan als voor .CSV (gescheiden door lijstscheidingstekens). 
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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 online portal van het 
Inlichtingenbureau. Ga naar www.inlichtingenbureau.nl. Klik linksboven op de knop ‘INLOGGEN’ en 
vervolgens op ‘Ga verder’ 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. Als u de aanvraag van de ESF subsidietoets uitbesteedt aan een extern bureau, dan dient 
deze organisatie toegang te hebben tot Gemnet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 een leeg bestand aanleveren. Het voorgaande 

bestand wordt dan niet verwerkt 

3.2 Aanleveren ESF-bestand  

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 

Elk correct aangeleverd BSN wordt bevraagd en komt terug in de rapportage. Het verwerkingsverslag 

geeft aan in welke mate de door u 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. U kunt het verslag ook 

ophalen door op het aanlevertabblad in de kolom ‘Bestandsnaam’ te klikken. Het verslag toont of de 

aanlevering correct, of afgekeurd is. 

4. Rapportage ophalen 
Op dit tabblad zet het Inlichtingenbureau uw rapportages klaar om op te halen. U kunt het bestand 
downloaden door op de groene pijl te klikken.  
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4.1 Inhoud rapportage 

 

De rapportage wordt maandelijks geleverd in .CSV formaat en bevat de volgende 

gegevens:  

GSDCode BSN Regeling 
Traject 
startdatum Toewijzen Reden 

19 45789356 50Pl 1-5-2016 Nee Geen Uitkering 

19 76484269 6MND 15-10-2013 Nee Geen Uitkering 

19 123456988 50Pl 15-12-2014 Nee Leeftijd & Geen Uitkering 

19 142385748 ARBB 1-5-2016 Ja 
 5 234567788 6MND 15-12-2014 Nee Geen Uitkering 

63 75395149 50Pl 1-5-2016 Nee Leeftijd 

5 87527384 NUO 1-6-2016 Nee Werk  

 

Belemmeringen: 

Er wordt een belemmering geconstateerd, op het moment  dat een deelnemer niet aan de 

deelnemers- en doelgroepcriteria voldoet. Dit wordt als volgt getoond:  

 Jongere < 28:    
Belemmering: Als de deelnemer op de startdatum van het ESF traject ouder was dan 28 jaar4.  

 Niet uitkeringsontvanger:  
Belemmering: Als er een uitkering of te hoog inkomen was op de startdatum van het 
traject of het jaar voorafgaand aan de startdatum.  

 Arbeidsbelemmerde: 
Belemmering: Op het moment dat een persoon geen indicatie heeft, waaruit een 
arbeidsbelemmering blijkt.  

 Statushouder:  
Belemmering: Op het moment dat een persoon geen statushouder is5.  

 50+: ouder dan 50, jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd + uitkering: 

Belemmering: Als een persoon jonger dan 50 is en/of ouder dan de 

pensioensgerechtigde leeftijd, en/of geen uitkering heeft6.  

 > 6 maanden: Gedurende 1 jaar > 6 mnd uitkering:  

Belemmering: Op het moment dat een persoon geen uitkering heeft op de startdatum 

van het traject. 
 

5. 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. 

                                                           
4
 Zie eerdere opmerking bij de paragraaf Bestand aanmaken 

5
 Zie voetnoot 4 

6
 Zie voor wat betreft de leeftijd voetnoot 4 

mailto:servicedesk@inlichtingenbureau.nl

