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Inleiding 
 
De voormalige positie van het Inlichtingenbureau (hierna ‘IB’) van verwerker is met de aanpassing van artikel 5.24 van het Besluit SUWI vanaf 1 juni 2021 

gewijzigd in die van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke – zoals bedoeld in artikel 26 van de AVG – samen met de betrokken colleges van burgemeester 

en wethouders. 

(Zie Besluit 19 november 2020, nr. 2020001573 tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met de taken en verantwoordelijkheden van het Inlichtingenbureau)  

Het IB treedt derhalve met ingang van 1 juni 2021 voor de uitvoering van deze wettelijke taakstelling op als verantwoordelijke voor wat betreft de feitelijke 

verwerkingen die bij of krachtens de Wet SUWI aan het IB zijn opgedragen ter ondersteuning van de gemeenten bij de uitvoering van hun taken in het kader 

van de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ.  

De verwerkingen in het kader van de informatiediensten – en de ten behoeve daarvan aangewende klant volgvoorzieningen - in het kader van deze wetten, zijn 

nader gespecifieerd in deze geactualiseerde versie van het ‘Gegevensregister Stichting Inlichtingenbureau (Verwerkingsactiviteiten Wet SUWI / Participatiewet)’ 

(bijlage XVIII Gegevensregister IB van de Regeling SUWI), hierna ‘Gegevensregister IB’). 

Dit Gegevensregister IB is gebaseerd op de inhoud van hoofdstuk A (beleidsterrein ‘Dienstverlening Werk en bestaanszekerheid’) van de Dienstencatalogus van 

het IB1. Dit met gebruik van de hierin gehanteerde onderverdeling in ‘Modules’ (aangeven met een groot Romeins cijfer (‘I’)), ‘Informatiediensten’ aangeven 

met een cijfer (‘1’)), en ‘Informatieproducten’ aangeven met een kleine letter (‘a’)) waarbij de volgende informatie wordt opgenomen: 

• Beknopte omschrijving; 

• Grondslag verwerking door het IB; 

• Verwerkingsdoeleinde(n); 

• Bronnen en categorieën van persoonsgegevens; 

• Categorieën van betrokkenen; 

• Categorieën van ontvangers; 

 
 
1 Zie voor de meest recente versie: https://www.inlichtingenbureau.nl/ 

https://www.inlichtingenbureau.nl/
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• De maximale termijnen gedurende welke de verschillende categorieën van gegevens worden bewaard (‘bewaartermijn’). 

De verwerking van persoonsgegevens door het IB vindt in hoofdzaak plaats met gebruikmaking van het Burgerservicenummer waarvoor de wettelijke basis is 

opgenomen in de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer, de Wet SUWI en de specifieke nadere wet- en regelgeving ter zake (waaronder artikel 68 

Participatiewet). 

De door het IB getroffen ‘technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen’ in verband met de verwerking van persoonsgegevens zijn in een apart 

specifiek daarop gericht document beschreven (zie ‘Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid Stichting Inlichtingenbureau 2020 t/m-2022’).  

Het Gegevensregister IB wordt periodiek geactualiseerd bij wijziging van de gegevensverwerking in het kader van het voornoemde en aan SZW ter formele 

vaststelling aangeboden. 
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 Rechtmatigheid Participatiewet  

1) Samenloopsignalering 

In verband met de wettelijke taken van gemeenten bij de rechtmatige verstrekking van bijstand ondersteunt het Inlichtingenbureau gemeenten door 

bestandsvergelijkingen op gegevens afkomstig van verschillende bronnen uit te voeren. De resultaten van deze bestandsvergelijkingen kunnen resulteren in 

signalen voor de betrokken gemeenten ten behoeve van hun taken ter uitvoering van rechtmatigheidscontrole in het kader van bijstand. 

De verwerking van persoonsgegevens door het IB in het kader van de informatiedienst ‘Samenloopsignalering’ kent de volgende grondslag(en): 

• Grondslag verwerking IB:  

artikel 63 Wet SUWI, artikel 5.24 Besluit SUWI, artikel 64 lid 3 Participatiewet en artikel 67 lid 2 Participatiewet, artikel 45 lid 2 IOAW en artikel 48 lid 2 IOAW, 

artikel 45 lid 2 IOAZ en artikel 48 lid 2 IOAZ 

Ten behoeve van de verwerkingen in het kader van deze informatiedienst (en de betrokken informatieproducten) wordt door het IB voorzien in de ‘Landelijke 

Voorziening Participatiewet’. Deze klantvolgvoorziening is benodigd om nieuwe signalen (zie onderstaande informatieproducten) te kunnen genereren.  

 

Voorziening Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

Landelijke Voorziening Participatiewet • Het genereren van 

(samenloop)signalen 

zie onder 

• Samenstellen van 

incidentele 

rapportages 

• zie onderstaand bij 

informatieproducten onder  

Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens   

• Uitkeringsgerechtig

den 

Gemeente / SVB Maximaal 

de looptijd 

van de 

bijstand-

uitkering 

plus 15 

maanden  
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Informatieproduct Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

a. Signaal detentie (inclusief 

detentie buitenland) 

 

Rechtmatigheids-

controle bijstand 

JustID / BuZa 

• Detentiegegevens NL 

• Detentiegegevens Buitenland 

• Uitkeringsgerechtigde Gemeente / SVB 90 dagen 

b. Signaal voortvluchtig 

veroordeelden 

Rechtmatigheids-

controle bijstand 

CJIB 

• Datum passieve aanpak   

(Burger voortvluchtig) 

• Uitkeringsgerechtigde Gemeente / SVB 

c. Signaal uitkering andere 

gemeente 

Rechtmatigheids-

controle bijstand 

Gemeente: 

• Gemeentegegevens 

• Uitkeringsgegevens 

• Uitkeringsgerechtigde Gemeente / SVB 

d. Signaal studiefinanciering Rechtmatigheids-

controle bijstand 

DUO: 

• Gegevens recht op 

studiefinanciering 

• Uitkeringsgerechtigde Gemeente / SVB 

e. Signaal kostendelers Rechtmatigheids-

controle bijstand 

Gemeente: 

• Gemeentegegevens 

• Uitkeringsgegevens 

RvIG:  

• Gegevens kostendelers 

(aantal, reden wijziging, 

datum mutatie) 

DUO: 

• Inschrijvingen MBO, 

Hogeschool en Universiteit  

• Uitkeringsgerechtigde 

• Kostendelers 

• Studenten 

Gemeente / SVB 

f. Signaal start 

inkomstenverhouding 

Rechtmatigheids-

controle bijstand 

UWV: 

• Dienstverband 

• Aard- tijdvak inkomsten 

• Loongegevens 

• Uitkeringsgerechtigde Gemeente / SVB 
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Informatieproduct Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

g. Signaal ondersteuning 

inkomstenverrekening 

bijstand  

Rechtmatigheids-

controle bijstand 

UWV: 

• Dienstverband 

• Aard- tijdvak inkomsten 

• Loongegevens 

• Uitkeringsgerechtigde Gemeente / SVB 

h. Signaal heffingskortingen Rechtmatigheids-

controle bijstand 

Belastingdienst: 

• Gegevens heffingskortingen 

• Uitkeringsgerechtigde - Gemeente / SVB 

- BKWI t.b.v. 

Suwinet-Inkijk 

i. Signaal vermogen 

saldo/rente 

Rechtmatigheids-

controle bijstand 

Belastingdienst: 

• Bankrekeninggegevens 

(tenaamstelling, 

eindejaarssaldo, 

rentegegevens) 

• Uitkeringsgerechtigde - Gemeente / SVB 

- BKWI t.b.v. 

Suwinet-Inkijk 

j. Signaal vermogen Box 3 Rechtmatigheids-

controle bijstand 

Belastingdienst: 

• Belastingjaar 

• Fiscaal partner (j/n) 

• Saldo boven drempelwaarde 

(j/n) 

• Drempelbedrag (heffingsvrij 

vermogen box 3) 

• Uitkeringsgerechtigde 

• Fiscaal partner 

Gemeente / SVB 

k. Signaal voertuigbezit Rechtmatigheids-

controle bijstand 

RDW: 

• Gegevens voertuigbezit 

• Uitkeringsgerechtigde Gemeente / SVB  

l. Signaal inschrijving 

Hogeschool/Universiteit 

Rechtmatigheids-

controle bijstand 

DUO: 

• Inschrijvingen Hogeschool en 

Universiteit  

• Uitkeringsgerechtigde Gemeente / SVB  
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2) TOZO-controle  

In verband met de wettelijke taken van gemeenten in het kader van de Tijdelijke ondersteuningsmaatregel zelfstandig ondernemers (hierna ‘Tozo’) bij de 

rechtmatige verstrekking van algemene bijstand in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud (‘de inkomensregeling’) (hoofdstuk 2 Tozo), 

ondersteunt het Inlichtingenbureau gemeenten door bestandsvergelijkingen op gegevens afkomstig van verschillende bronnen uit te voeren. Met de resultaten 

van deze bestandsvergelijkingen kunnen gemeenten – bij de verstrekking en achteraf - controles uitvoeren op een aantal voorwaarden waar de zelfstandige aan 

dient te voldoen in verband met de inkomensregeling.  

Informatieproduct Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

m. Signaal 

bankrekeningnummers 

Rechtmatigheids-

controle bijstand 

Belastingdienst: 

• Valutajaar 

• IBAN 

• Naam rekeninghouder 

• Naam bankinstelling 

 

• Uitkeringsgerechtigde - Gemeente / SVB 

- BKWI t.b.v. 

Suwinet-Inkijk 

n. Incidentele rapportages Rechtmatigheids-

controle bijstand 

(met een selectie van de 

sub a. tot en met m. 

genoemde signalen kan 

over een specifieke 

periode een 

signaalrapportage 

samengesteld worden 

door gemeente / SVB). 

 

Zie bovenstaand • Uitkeringsgerechtigde Gemeente / SVB 90 dagen 
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De verwerking van persoonsgegevens door het IB in het kader van de informatiedienst ‘TOZO-controle’ kent de volgende grondslag(en): 

• Grondslag verwerking IB:  

artikel 63 Wet SUWI, artikel 5.24 Besluit SUWI, artikel 64 lid 3 Participatiewet en artikel 67 lid 2 Participatiewet, artikel 4 lid 3 en hoofdstuk 2 Tozo  

 

Informatieproduct Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

a. Rapportage TOZO  

 

Rechtmatigheids-

controle bijstand 

 

Gemeente: 

• BSN 

• Naam / geboortedatum 

• Aanvangs- / einddatum Tozo 

• KvK nummer 

• Uitkeringsgerechtigde 

• Partner 

IB 90 dagen 

KvK 

• inschrijving  

• eigenaarschap 

• Uitkeringsgerechtigde 

•  

Gemeente 

Belastingdienst: 

• urencriterium (indicatie 

opgegeven uren 

zelfstandigen); 

• belastbare winst 

• Uitkeringsgerechtigde Gemeente 

RvIG:  

• BSN  

• Datum aanvang adreshouding 

• Functie adres; 

• Uitkeringsgerechtigde 

• Medebewoners 

Gemeente 

CJIB 

• Datum passieve aanpak   

(Burger voortvluchtig) 

• Uitkeringsgerechtigde Gemeente 
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3) Incasso-ondersteuning Bijstandsdebiteuren  

Bij onterechte betalingen door een gemeente op grond van de Participatiewet moeten deze gelden worden teruggevorderd. Dit invorderingsproces is zeer 

arbeidsintensief. De informatiedienst ‘Incasso-ondersteuning Bijstandsdebiteuren’ biedt een gemeente ondersteuning voor het proces van incasso. Hierbij geeft 

de gemeente debiteuren die een schuld hebben gerelateerd aan de bijstand door aan het Inlichtingenbureau. Op basis van deze gegevens worden signalen 

retour geleverd aan de gemeente over inkomen en vermogen van deze bijstandsdebiteuren. 

De verwerking van persoonsgegevens door het IB in het kader van de informatiedienst ‘Incasso-ondersteuning Bijstandsdebiteuren’ kent de volgende 

grondslag(en): 

• Grondslag verwerking IB:  

artikel 63 Wet SUWI, artikel 5.24 Besluit SUWI, artikel 64 lid 3 Participatiewet en artikel 67 lid 2 Participatiewet, artikel 45 lid 2 IOAW en artikel 48 lid 2 IOAW, 

artikel 45 lid 2 IOAZ en artikel 48 lid 2 IOAZ 

Informatieproduct Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

JustID / BuZa 

• Detentiegegevens NL 

• Detentiegegevens Buitenland 

• Uitkeringsgerechtigde Gemeente 

DUO: 

• Gegevens recht op 

studiefinanciering 

• Uitkeringsgerechtigde Gemeente 

UWV: 

• Dienstverband 

• Aard- tijdvak inkomsten 

• Loongegevens 

• Uitkeringsgerechtigde Gemeente 
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Ten behoeve van de verwerkingen in het kader van deze informatiedienst (en de betrokken informatieproducten) wordt door het IB voorzien in de 

‘Klantvolgvoorziening Incasso-ondersteuning Bijstandsdebiteuren’. Deze klantvolgvoorziening is benodigd om nieuwe rapportages (zie onderstaande 

informatieproducten) te kunnen genereren.  

 

Voorziening Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

Klantvolgvoorziening Incasso-

ondersteuning Bijstandsdebiteuren 

• Het genereren van 

rapportages 

• zie onderstaand bij 

informatieproducten onder  

Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens   

• Uitkeringsgerechtig

den 

Gemeente Tot einde 

incasso 

traject (op 

aangeven 

van de 

gemeente) 

Informatieproduct Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

a. Rapportage incasso ondersteuning 

bijstandsdebiteuren  

Terugvordering en 

verhaal uit hoofde van 

de Participatiewet 

Gemeente: 

• Gegevens betrokkene 

• Gegevens vordering 

UWV: 

• Loongegevens 

Belastingdienst: 

• Bankrekeninggegevens 

(tenaamstelling, 

eindejaarssaldo, 

rentegegevens) 

RDW: 

• Uitkeringsgerechtigde  Gemeenten  90 dagen  
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 Bijzondere bijstand  

4) Inkomens- & vermogenstoets categoriale bijzondere bijstand 

De informatiedienst ‘Inkomens- & vermogenstoets categoriale bijzondere bijstand’ richt zich op inkomensondersteunende regelingen die behoren tot de 

bijzondere bijstand als onderdeel van de Participatiewet. De informatiedienst ‘Inkomens- & vermogenstoets categoriale bijzondere bijstand’ biedt een 

gemeente ondersteuning bij het aanvraagproces en ambtshalve verlenging van bijzondere bijstand.  

De verwerking van persoonsgegevens door het IB in het kader van de informatiedienst ‘Inkomens- & vermogenstoets categoriale bijzondere bijstand’ kent de 

volgende grondslag(en): 

• Grondslag verwerking IB:  

artikel 63 Wet SUWI, artikel 5.24 Besluit SUWI, artikel 64 lid 3 Participatiewet en artikel 67 lid 2 Participatiewet, artikel 45 lid 2 IOAW en artikel 48 lid 2 IOAW, 

artikel 45 lid 2 IOAZ en artikel 48 lid 2 IOAZ 

Informatieproduct Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

• Gegevens voertuigbezit 

Informatieproduct Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

a. Rapportage Inkomens- & 

vermogenstoets collectieve 

aanvullende zorgverzekering 

Toetsing t.b.v. 

ondersteuning 

gemeenten bij de 

verstrekking van 

bijzonder bijstand in de 

vorm van deelname aan 

een collectieve 

Gemeente: 

• BSN aanvrager 

RvIG:  

• Gegevens aanvrager 

Gegevens partner / leefvorm / 

huishouden aanvrager 

UWV: 

• Uitkeringsgerechtigde  Gemeenten  90 dagen  
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5) Doelgroepselectie Aanvullende inkomensvoorziening ouderen 

De SVB voert een aanvullende inkomensvoorziening (AIO) uit voor personen die een onvolledige AOW uitkering ontvangen. Iemand met een onvolledige AOW-

uitkering kan een AIO voor ouderen (uit de Participatiewet) aanvragen bij de SVB. Bijzondere bijstand voor deze doelgroep wordt uitgevoerd door de gemeente. 

Om een gemeente inzicht te verschaffen in deze mogelijke doelgroep voor bijzondere bijstand levert het Inlichtingenbureau periodiek een overzicht van 

personen die gebruik maken van de AIO. Deze informatie kan de gemeente gebruiken om de betreffende inwoners proactief te benaderen en hen te 

attenderen op het mogelijke recht op bijzondere bijstand. 

 
De verwerking van persoonsgegevens door het IB in het kader van de informatiedienst ‘Inkomens- & vermogenstoets categoriale bijzondere bijstand’ kent de 

volgende grondslag(en): 

• Grondslag verwerking IB:  

artikel 63 Wet SUWI, artikel 5.24 Besluit SUWI, artikel 64 lid 3 Participatiewet en artikel 67 lid 2 Participatiewet 

Informatieproduct Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

aanvullende 

zorgverzekering 

• Inkomstengegevens 

Belastingdienst: 

• Bankrekeninggegevens; 

• Vermogensgegevens 

RDW: 

• Gegevens voertuigbezit 
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 Re-integratie 

6) Jongeren in beeld 

De informatiedienst ‘Jongeren in beeld’ ondersteunt gemeenten bij het in beeld brengen van Jongeren in de leeftijdscategorie 23-27 jaar die geen 

startkwalificatie hebben, niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling, geen werk of te weinig inkomen hebben, of uitkering genieten. Dit kan voor 

gemeenten gezien artikel 10 f Participatiewet aanleiding vormen de jongere in kwestie te benaderen voor een leer-werktraject.  

De verwerking van persoonsgegevens door het IB in het kader van de informatiedienst ‘Jongeren in beeld’ kent de volgende grondslag(en): 

• Grondslag verwerking IB:  

artikel 63 Wet SUWI, artikel 5.24 Besluit SUWI, artikel 64 lid 3 Participatiewet en artikel 67 lid 2 Participatiewet 

Ten behoeve van de verwerkingen in het kader van deze informatiedienst (en de betrokken informatieproducten) wordt door het IB voorzien in de ‘Landelijke 

Voorziening Jongeren in beeld’. Deze klantvolgvoorziening is benodigd om nieuwe rapportages (zie onderstaande informatieproducten) te kunnen genereren.  

Informatieproduct Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

a. Rapportage AOW-gerechtigden met 

aanvullende inkomensvoorziening 

ouderen 

In beeld brengen t.b.v. 

gemeenten van 

potentieel gerechtigden 

voor bijzondere bijstand 

SVB: 

• AOW-pensioengegevens 

• Uitkeringsgerechtigde  Gemeenten  90 dagen 

Voorziening Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

Landelijke Voorziening Jongeren in beeld • Het genereren van 

rapportages 

• zie onderstaand bij 

informatieproducten onder  

• jongeren 23 tot 27 Gemeente Tot 

moment 

dat niet 
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7) Berichtenverkeer Loonkostensubsidie (‘LKS’) 

In het kader van Regeling Loonkostensubsidie (LKS) Participatiewet komen werkgevers in aanmerking voor loonkostensubsidie als zij een werknemer in dienst 

nemen die niet in staat is om op eigen kracht het wettelijk minimumloon te verdienen. Bij de uitvoering van voornoemde regeling hebben zowel gemeenten als 

Voorziening Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens   

meer aan 

criteria 

doelgroep 

wordt 

voldaan 

Informatieproduct Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

a. Rapportage Jongeren in beeld Ten behoeve van 

uitvoering taken door 

gemeente toeleiding 

naar arbeidsmarkt 

jongeren 23 tot 27  

DUO: 

• Gegevens uit basisregister 

onderwijs (geen door DUO 

erkende opleiding / geen 

startkwalificatie) 

RvIG: 

• Gemeentecode waar jongere 

conform Brp is ingeschreven 

UWV: 

• Inkomstengegevens / wel of 

geen / uitkering  

• jongeren 23 tot 27 Gemeente 90 dagen 
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het UWV een wettelijke taakstelling. Ter ondersteuning van de wettelijke taakstelling van gemeenten in dit kader verzorgt het IB de Informatiedienst 

‘Berichtenverkeer Loonkostensubsidie (‘LKS’)’.  

De verwerking van persoonsgegevens door het IB in het kader van de informatiedienst ‘Berichtenverkeer Loonkostensubsidie (‘LKS’)’ kent de volgende 

grondslag(en): 

• Grondslag verwerking IB:  

artikel 63 Wet SUWI, artikel 5.24 Besluit SUWI, artikel 64 lid 3 Participatiewet en artikel 67 lid 2 Participatiewet, artikel 45 lid 2 IOAW, artikel 45 lid 2 IOAZ 

Ten behoeve van de verwerkingen in het kader van deze informatiedienst (en de betrokken informatieproducten) wordt door het IB voorzien in de ‘Landelijke 

Voorziening Loonkostensubsidie’. Deze klantvolgvoorziening is benodigd om nieuwe signalen (zie onderstaande informatieproducten) te kunnen genereren.  

 

Voorziening Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

Landelijke Voorziening 

Loonkostensubsidie 

• Het genereren van 

signalen 

• zie onderstaand bij 

informatieproducten onder  

Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens   

• Personen met 

loonkostensubsidie 

vanuit de gemeente 

en een ziektewet 

uitkering 

Gemeente Zolang de 

loonwaarde 

onder het 

minimumloon 

ligt (op 

aangeven van 

gemeenten). 

Informatieproduct Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

a. LKS start-einde Ziektewet Recht op loonkosten-

subsidie (LKS) 

UWV: 

• BSN 

• Personen met 

loonkostensubsidie 

Gemeente 15 maanden  
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Informatieproduct Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

• Datum start / einde uitkering 

Ziektewet 

Gemeente: 

• BSN 

• Naam  

• LKS gegevens 

vanuit de gemeente 

en een ziektewet 

uitkering 

b. LKS-signaal re-integratie Overdracht re-integratie-

verplichting van UWV 

naar Gemeente wegens 

einde ziektewet 

UWV: 

• BSN 

• Datum einde 

uitkeringsverhouding 

Ziektewet 

• Datum einde 

arbeidsverhouding 

• Gemeente van inschrijving 

• Datum eerste 

arbeidsongeschiktheid dag 

Gemeente: 

• BSN 

• Datum einde 

uitkeringsverhouding 

Ziektewet 

• Datum einde 

arbeidsverhouding 

• Datum eerste 

arbeidsongeschiktheid dag 

• Personen met 

loonkostensubsidie 

vanuit de gemeente 

en een ziektewet 

uitkering 

Gemeente 15 maanden 
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8) Landelijke voorziening Praktijkroute  

UWV houdt het zogenaamde ‘doelgroepregister’ bij. In dit register worden onder meer personen opgenomen die niet het wettelijk minimumloon kunnen 

verdienen. Op basis van de zogenoemde ‘praktijkroute’ behoren ook personen in dit register te worden opgenomen van wie de gemeente op basis van een 

gevalideerde loonwaardemeting op de werkplek vaststelt dat ze niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Ter ondersteuning van de wettelijke 

taakstelling van gemeenten in dit kader verzorgt het IB de Informatiedienst ‘Landelijke voorziening Praktijkroute’. 

De verwerking van persoonsgegevens door het IB in het kader van de informatiedienst ‘Landelijke voorziening Praktijkroute’ kent de volgende grondslag(en): 

• Grondslag verwerking IB:  

artikel 63 Wet SUWI, artikel 5.24 Besluit SUWI, artikel 64 lid 3 Participatiewet en artikel 67 lid 2 Participatiewet, artikel 45 lid 2 IOAW, artikel 45 lid 2 IOAZ 

Ten behoeve van de verwerkingen in het kader van deze informatiedienst (en de betrokken informatieproducten) wordt door het IB voorzien in de ‘Landelijke 

Voorziening Praktijkroute’.  

 

Voorziening Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

Landelijke Voorziening Praktijkroute • Het genereren van 

rapportages 

• zie onderstaand bij 

informatieproducten onder  

Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens   

• Personen van wie is 

vastgesteld dat hun 

loonwaarde onder 

het minimumloon 

ligt 

UWV Zolang de 

loonwaarde 

onder het 

minimumloon 

ligt (op 

aangeven van 

gemeenten).  
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9) Doelgroepouders kinderopvangtoeslag 

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de betaling van kinderopvangtoeslag. Om het recht op kinderopvangtoeslag definitief vast te kunnen stellen, moet 

de Belastingdienst weten op welke momenten aanvragers van de kinderopvangtoeslag een re-integratietraject hebben gevolgd. Ter ondersteuning van de 

informatieverplichtingen van gemeenten in dit kader verzorgt het IB de Informatiedienst ‘Doelgroepouders kinderopvangtoeslag’ waarmee gemeenten via het 

Inlichtingenbureau informatie over deze aanvragers (‘doelgroepouders’) beschikbaar kunnen maken aan de Belastingdienst. 

 
De verwerking van persoonsgegevens door het IB in het kader van de informatiedienst ‘Doelgroepouders kinderopvangtoeslag’ kent de volgende grondslag(en): 

• Grondslag verwerking IB:  

artikel 63 Wet SUWI, artikel 5.24 Besluit SUWI, artikel 64 lid 3 Participatiewet en artikel 67 lid 2 Participatiewet, artikel 45 lid 2 IOAW, artikel 45 lid 2 IOAZ 

 

Informatieproduct Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

a. Rapportage Doelgroepregister Ten behoeve van vullen 

doelgroepregister met 

deelnemers  

uit Praktijkroute 

Gemeente: 

• Gegevens betrokkene 

 

• Personen van wie is 

vastgesteld dat hun 

loonwaarde onder het 

minimumloon ligt 

UWV 90 dagen 

Informatieproduct Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

a. Doelgroepouders 

kinderopvangtoeslag 

T.b.v. rapportage 

gemeente aan 

Belastingdienst in het 

kader van de uitvoering 

van taken op het gebied 

Gemeente: 

• BSN 

• Datum start / einde traject 

• Uitkeringsgerechtigde

n die gebruik maken 

van een voorziening, 

gericht op 

Belastingdienst 90 dagen 
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10) ESF-Subsidietoets 

(NB. De Informatiedienst ‘ESF-Subsidietoets’ is alleen beschikbaar voor centrumgemeenten zoals bedoeld in artikel 1 Subsidieregeling ESF 2014–2020 (zie:  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035033/ voor de lijst van centrumgemeenten) 

Alle 35 arbeidsmarktregio’s kunnen gebruik maken van de Europees Sociaal Fonds (ESF)- subsidietoets. Door middel van de ESF-subsidietoets stelt het 

ministerie van SZW centrumgemeenten die gebruik maken van medefinanciering vanuit het Europees Sociaal Fonds in staat zich te verantwoorden. 

Centrumgemeenten kunnen door middel van deze toets 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.  

Ter ondersteuning van de informatieverplichtingen van centrumgemeenten in dit kader verzorgt het IB de Informatiedienst ‘ESF-Subsidietoets’ waarmee 

gemeenten via het Inlichtingenbureau de vereiste informatie beschikbaar kunnen maken aan het ministerie van SZW. 

De verwerking van persoonsgegevens door het IB in het kader van de informatiedienst ‘ESF-Subsidietoets’ kent de volgende grondslag(en): 

• Grondslag verwerking IB:  
artikel 63 Wet SUWI, artikel 5.24 Besluit SUWI, artikel 64 lid 3 Participatiewet en artikel 67 lid 2 Participatiewet, artikel 45 lid 2 IOAW, artikel 45 lid 2 IOAZ 

Informatieproduct Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

van inkomens-

afhankelijke regelingen. 

• Datum start / einde / 

omschrijving 

tijdsbesteding traject 

arbeidsinschakeling  

(re-integratie).  

 

Informatieproduct Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

a. Rapportage ESF-Subsidietoets T.b.v. rapportage 

gemeente aan ministerie 

van SZW verantwoording 

Gemeente: 

• Gegevens betrokkene 

UWV: 

• Betrokkene  

re-integratie onder-

steuning 

• SZW  

• Gemeente 

15 maanden  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035033/
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Informatieproduct Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

voorwaarden ESF-

subsidie 

• UWV-polis administratie; 

o Dienstverband 

o Aard- tijdvak inkomsten 

o Loongegevens 
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 Gemeentelijke voorziening Digitaal Klantdossier (‘DKD’) 
Het ‘Digitaal Klantdossier’ (DKD) is een conform de Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen’ in het leven geroepen ‘virtueel’ dossier voor gebruik 

door UWV, SVB en de colleges van burgemeester en wethouders (de SUWI-partijen zoals bedoeld in artikel 9 Wet SUWI). Het ‘DKD’ is nader uitgewerkt en 

geregeld in artikel 5.2a Besluit SUWI en artikel 6.1 Regeling SUWI. Het IB draagt als onderdeel van haar wettelijke taakstelling zorg voor de ontsluiting van het 

DKD ten behoeve van de gemeenten.  

Ten behoeve van de verwerkingen in het kader van het DKD wordt door het IB voorzien in de ‘Landelijke Voorziening gemeentelijk deel DKD’. Deze 

klantvolgvoorziening is benodigd om het gemeentelijk deel van het DKD te kunnen routeren en ontsluiten.  

 

11) Antwoordservice DKD  

De ontsluiting van het gemeentelijk deel van DKD ten behoeve van de SUWI-partijen verloopt via het Inlichtingenbureau.  

De verwerking van persoonsgegevens door het IB in het kader van de informatiedienst ‘Routering aanlevering DKD-gegevens gemeenten’ kent de volgende 

grondslag(en): 

• Grondslag verwerking IB:  
artikel 63 Wet SUWI, artikel 5.24 Besluit SUWI, artikel 45 lid 2 IOAW en artikel 48 lid 2 IOAW, artikel 45 lid 2 IOAZ en artikel 48 lid 2 IOAZ 

Voorziening Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

Landelijke Voorziening  gemeentelijk 
deel DKD 

• Het voorzien in 

routeringen en 

wettelijke 

verstrekking/raad-

pleegmogelijkheid van 

gegevens 

• zie onderstaand bij 

informatieproducten onder  

Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens   

• Uitkeringsgerechtigde 

• Betrokkene  

Re-integratie 

ondersteuning 

• UWV;  

• Gemeenten 

• SVB 

Zolang BSN 

voorkomt in 

gemeentelijke 

DKD 

berichten. 
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12) DKD-inlezen Gemeenten 

De ontsluiting van het DKD ten behoeve van gemeenten loopt via het Inlichtingenbureau. 

De verwerking van persoonsgegevens door het IB in het kader van de informatiedienst ‘DKD-inlezen’ kent de volgende grondslag(en): 

• Grondslag verwerking IB:  
artikel 63 Wet SUWI, artikel 5.24 Besluit SUWI, artikel 45 lid 2 IOAW en artikel 48 lid 2 IOAW, artikel 45 lid 2 IOAZ en artikel 48 lid 2 IOAZ 

Informatieproduct Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

a. Routeervoorziening voor 

gemeentelijke DKD-berichten t.b.v. 

SUWI-partners 

Voorzien in wettelijke 

gegevensverstrekking 

welke bestaat uit het 

verstrekken door middel 

van doorzending van 

berichten naar het SUWI 

Gegevensregister 

Gemeente: 

• Bijstandsregelingen-v0500 

• GSDDossierReintegratie-
v0200 

• Uitkeringsgerechtigde 

• Betrokkene  

Re-integratie 

ondersteuning 

 

• UWV;  

• Gemeenten 

• SVB 

N.v.t. enkel 

routeervoor

-ziening (30 

dagen in 

logging) 

Informatieproduct Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

b. Levering Dossier Persoonberichten Voorzien in wettelijke 

gegevens- 

verstrekking welke 

bestaat uit het 

verstrekken door middel 

van doorzending van 

berichten uit het SUWI 

Gegevensregister 

BRP: 

• BRPDossierPersoonGSD-v0200 

• BRPDossierPersoonISDSet4-
v0200 

DUO: 

• DUODossierPersoonGSD-v0300 

• DUODossierStudiefinanciering
GSD-v0200 

• Uitkeringsgerechtigde 

• Betrokkene  

Re-integratie 

ondersteuning 

 

• Gemeenten N.v.t. enkel 

routeervoor

-ziening (30 

dagen in 

logging) 
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Informatieproduct Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

Kadaster: 

• KadasterDossierGSD-v0300 
RDW: 

• RDWDossierDigitaleDiensten-
v0200 

• RDWDossierGSD-v0200 
SVB: 

• SVBDossierPersoonGSD-v0200 
UWV: 

• UWVDossierInkomstenGSD-
v0201 

• UWVDossierInkomstenGSDDigi
taleDiensten-v0200 

• UWVDossierQuotumArbeidsbe
perktenGSD-v0300 

• UWVDossierWerknemersverze
keringenGSD-v0200 

• UWVDossierWerknemersverze
keringenGSDDigitaleDiensten-
v0200 

• UWVWbDossierPersoonGSD-
v0300 

• UWVDossierAanvraagUitkering
StatusGSD-v0200 

Gemeente: 

• Bijstandsregelingen-v0500 

• GSDDossierReintegratie-v0200 
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Afkortingen  
 

• BuZa Ministerie van Buitenlande Zaken 

• CJIB Centraal Justitieel Incasso Bureau 

• DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 

• GSD Gemeentelijke Sociale Dienst 

• IB Stichting Inlichtingenbureau 

• IOAW  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 

• IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 

• JustID Justitiële Informatiedienst  

• KvK Kamer van Koophandel 

• UWV Uitkeringsinstantie Werknemers Verzekeringen  

• RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens  

• SVB Sociale Verzekeringsbank 

• SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

• Tozo Besluit van 17 april 2020, houdende tijdelijke regels omtrent bijstandsverlening aan zelfstandigen die financieel getroffen zijn door de gevolgen 

van de crisis in verband met COVID-19 (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) 

 


