
Privacy 
Het Inlichtingenbureau gaat vertrouwelijk om met de gegevens die aan gemeenten 

worden doorgegeven. Onze privacyfunctionaris, een medewerker die let op de veiligheid 

van uw gegevens, zorgt dat alles volgens de wet gaat. Gemeenten zijn verantwoordelijk 

voor een veilige, goede verwerking van de gegevens. 

Welke instanties geven informatie aan gemeenten?
Met de informatie van onderstaande organisaties beslist uw gemeente of u (nog) recht 

hebt op een bijstandsuitkering, op eventuele extra toeslagen of op andere steun.

UWV
Deze organisatie weet of u loon krijgt, een uitkering ontvangt of een baan hebt gevonden.

Belastingdienst 
De Belastingdienst heeft informatie over uw spaargeld en uw bankrekening(en). 

Ook weet de Belastingdienst of u huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag ontvangt. 

Als u een bijstandsuitkering krijgt, hebt u vaak recht op deze toeslagen.

Wanneer u een uitkering ontvangt
Welke informatie krijgen gemeenten

Wanneer u een uitkering ontvangt, controleert de gemeente maandelijks 

of u hier (nog) recht op hebt. Uw gemeente bekijkt bijvoorbeeld of u naast 

uw uitkering werkt of een te dure auto rijdt. Het Inlichtingenbureau zorgt 

ervoor dat deze informatie vanuit verschillende overheidsorganisaties bij 

gemeenten terechtkomen. In deze folder leggen wij u uit welke informatie 

de gemeenten via het Inlichtingenbureau krijgen. 
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Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
Bij DUO is bekend of u studiefinanciering krijgt en of u staat ingeschreven 

bij een universiteit of hogeschool. 

Justitiële Informatiedienst ( JustID) 
Deze organisatie houdt bij welke mensen in de gevangenis zitten. Iemand die 

in de gevangenis zit, heeft geen recht op een (volledige) bijstandsuitkering. 

Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) 
De RDW weet welke voertuigen u heeft. De waarde van uw voertuig kan 

verschil maken voor de bijstandsuitkering. 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
ZN weet of u een betalingsachterstand hebt van uw zorgpremie of helemaal geen 

zorgverzekering hebt. In Nederland is het hebben van een zorgverzekering verplicht.

Andere gemeenten 
Het is bekend of u ook bij een andere gemeente een uitkering ontvangt. 

U mag namelijk niet meer dan één bijstandsuitkering hebben. 

Wie kunt u bellen met vragen?
Bij uw gemeente kunt u vragen stellen over uw uitkering of gegevens. 

Het Inlichtingenbureau beantwoordt vragen over het doorgeven van de 

informatie. Ook kunt u bij ons vragen welke informatie de instanties 

over u hebben. Dit heet een ‘inzageverzoek’. U kunt contact opnemen 

als u daarover meer wilt weten. 


