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AFNEMER  

Naam Organisatie:  

Aankruisen: ☐ Gemeente 

☐ Gemeenschappelijke Regeling  

 
VERKLAART: 

dat Afnemer de hieronder aangegeven wijzigingen wil aanbrengen. Deze betreffen: 

- de door Afnemer afgenomen Informatiediensten Wet SUWI / Participatiewet1 

- aanmelden gebruiker ‘IBIS’ (rol: ‘Gebruikersbeheerder’ / ‘Productbeheerder’) 

VOOR AKKOORD AFNEMER (graag aankruisen): 

☒  (Gemeente) Het college van burgemeester en wethouders; 

☐  (Gemeenschappelijke Regeling) Het Dagelijks Bestuur; 

 
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

ONDERTEKENAAR 

Aanhef:      ☐ de heer                       ☐ mevrouw 

Naam:  

Voorletter(s):  

Functie:  

Telefoon:  

E-mail:  

Handtekening  

Plaats   Datum:  

 (Door ondertekening verklaart Ondertekenaar namens Afnemer rechtsgeldig bevoegd te zijn tot opgave van de 
wijzingen zoals ingevuld in dit mutatieformulier)  
 

Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende mutatieformulier neemt onze Servicedesk of 
Accountmanager contact met u op.  
 

 
1 Voor een beschrijving van de informatiediensten Wet SUWI / Participatiewet verwijzen wij naar hoofdstuk A (beleidsterrein ‘Dienstverlening Werk en 

bestaanszekerheid’) van de Dienstencatalogus van het IB. De verwerkingen in het kader van de informatiediensten Wet SUWI / Participatiewet zijn 
nader gespecifieerd in het ‘Gegevensregister Stichting Inlichtingenbureau (Verwerkingsactiviteiten Wet SUWI / Participatiewet)’ (bijlage XVIII 
Gegevensregister IB van de Regeling SUWI), hierna ‘Gegevensregister IB’). Zie voor de meest recente versies: https://www.inlichtingenbureau.nl/ 
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Wijziging(en) in afname van Informatiediensten Wet SUWI / Participatiewet 
Geef hieronder de gewenste wijziging(en) aan: 

INFORMATIEDIENSTEN Wij willen de 
aangekruiste 

informatiedienst gaan 
afnemen 

(Graag onderstaand het vakje 
bij de betrokken  

Informatiedienst aankruisen) 

Wij willen de aangekruiste 
informatiedienst 

beëindigen 
(Graag onderstaand het vakje bij de 

betrokken  Informatiedienst 
aankruisen) 

1 
Samenloopsignalering / 
rechtmatigheidscontrole 

☐ 
 

☐ 
 

2 Rechtmatigheid Studietoeslag ☐ ☐ 

3 Incasso-ondersteuning Bijstandsdebiteuren 
☐ 
 

☐ 
 

4 
Inkomens- & vermogenstoets categoriale 
bijzondere bijstand  

☐ 
 

☐ 
 

5 
Doelgroepselectie Aanvullende 
inkomensvoorziening ouderen (‘AOW AIO’) 

☐ 
 

☐ 
 

6 
Jongeren in beeld 
let op: aanvullende vereisten – zie website2 

☐ 
 

☐ 
 

7 Berichtenverkeer Loonkostensubsidie (‘LKS’) 
☐ 

 
☐ 
 

8 Landelijke voorziening Praktijkroute niet van toepassing niet van toepassing 

9 Doelgroepouders kinderopvangtoeslag 
☐ 

 
☐ 
 

10 ESF-Subsidietoets3 
☐ 
 

☐ 
 

11 
Routering aanlevering DKD-gegevens 
gemeenten 

☐ 
 

☐ 
 

12 DKD-inlezen 
☐ 
 

☐ 
 

 

AANVULLENDE OPMERKINGEN  

Ingangsdatum wijziging:  

Toelichting:  

 

 

 

 

 
2 https://www.inlichtingenbureau.nl/Beleidsterreinen/Werk-en-Inkomen/Re-integratie/Jongeren-in-Beeld  
3 De informatiedienst ESF-Subsidietoets is primair bedoeld voor gebruik door - of ten behoeve van – de centrumgemeenten zoals opgenomen in de 

Subsidieregeling ESF 2014-2020. 

https://www.inlichtingenbureau.nl/Beleidsterreinen/Werk-en-Inkomen/Re-integratie/Jongeren-in-Beeld
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Aanmelden gebruikersbeheerder ‘IBIS’ (graag aankruisen): 

Ter informatie:  Rollen en gebruiksrechten: 

ROL (GEBRUIKS) RECHT 

Gebruikersbeheerder Rollen toewijzen 

Productbeheerder Aanleveren, ophalen, instellingen wijzigen, raadplegen 

 

GEBRUIKERSBEHEERDER 1 

Aanhef:      ☐ de heer                            ☐ mevrouw 

Naam:  

Voorletter(s):  

Functie:  

Telefoon:  

E-mail:  

 
Rol(len) ☐ Gebruikersbeheerder       ☐ Productbeheerder 

 

GEBRUIKERSBEHEERDER 2 

Aanhef:      ☐ de heer                             ☐ mevrouw 

Naam:  

Voorletter(s):  

Functie:  

Telefoon:  

E-mail:  

 
Rol(len) ☐ Gebruikersbeheerder        ☐ Productbeheerder 

 
>> Stuur dit formulier ingevuld én ondertekend naar:  klantsupport@inlichtingenbureau.nl 
 

• Let op: u ontvangt automatisch notificatieberichten van het Inlichtingenbureau op uw e-mail adres 
die samenhangen met het gebruik van de Informatiediensten. 

• Let op: u ontvangt automatisch de nieuwsbrief van het Inlichtingenbureau op uw e-mail adres. 
Afmelden is altijd mogelijk.     

*** 

mailto:klantsupport@inlichtingenbureau.nl

