
PRIVACY EN RECHTEN 
 

Uw gegevens mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze nodig zijn, dus voor de 
toepassing van de Participatiewet om te bepalen of u recht heeft op uitkering en tot welk bedrag.  
Ook geldt er een geheimhoudingsplicht en moeten wij uw gegevens goed beveiligen. 

 

Mag ik mijn gegevens inzien? 

U mag uw gegevens inzien en kopiëren. U kunt ook iemand schriftelijk machtigen om uw gegevens in te 
zien. U mag uw gegevens laten verbeteren of aanvullen als u gezien hebt dat deze niet kloppen of niet 
volledig zijn (het recht op correctie). U moet dan wel kunnen aantonen dat de gegevens niet kloppen of 
onvolledig zijn. 
U heeft het recht om te weten hoe wij aan uw gegevens zijn gekomen en aan welke andere instanties 
uw gegevens eventueel zijn doorgegeven. 
U mag in bijzondere gevallen schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens (het 
recht op verzet). 

 

Mag de gemeente mijn gegevens doorgeven? 

Wij mogen uw gegevens in principe niet doorgeven aan personen of andere instanties. Soms zijn wij 
echter verplicht om uw gegevens te verstrekken aan een andere instantie, namelijk ingeval van fraude 
en op verzoek van onder andere: 
- het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB); 
- de Belastingdienst, andere gemeenten, zorgverzekeraars, het College van zorgverzekeringen (CVZ) 
en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

 

Mogen andere instanties mijn gegevens aan de gemeente doorgeven? 

Wij mogen een aantal instanties vragen om informatie over u door te geven zonder uw toestemming. 
Die instanties zijn verplicht uw gegevens door te geven. Het gaat om de instanties die hierboven 
genoemd zijn en om onder meer pensioenfondsen, Kamers van Koophandel, de Dienst Uitvoering 
Onderwijs, de politie in verband met de Vreemdelingenwet, een aantal ministeries, woningbouw- 
verenigingen en andere personen of instanties die woonruimte verhuren, energiebedrijven en 
waterschappen. 

 

Wat is het Digitaal klantdossier (DKD)? 

Het DKD is een elektronische map. Dit dossier kan onder andere via internet bekeken en gebruikt 
worden. Het bevat al uw gegevens die te maken hebben met werk en inkomen, en zoals bekend bij de 
gemeente, het UWV WERKbedrijf en het UWV. Er staat in wanneer u gewerkt heeft, wanneer u een 
uitkering heeft ontvangen of wanneer u een re-integratietraject heeft gevolgd. Als u een uitkering heeft 
aangevraagd, kunt u zien of er al een beslissing is genomen of niet. In het dossier staat ook of u 
kinderbijslag of een AOW-uitkering ontvangt (gegevens van de SVB). Ook kunnen er gescande 
documenten of bewijsstukken in uw DKD zitten. Er staat ook in of er een auto op uw naam staat 
(Rijksdienst voor het Wegverkeer) en of u studiefinanciering ontving of nog ontvangt (DUO). 

 
Het DKD wordt gebruikt door de gemeente, UWV WERKbedrijf en het UWV. U kunt zelf ook 
doorgeven aan de gemeente, het UWV WERKbedrijf of het UWV (via internet) welke gegevens niet 
kloppen en hiervan bewijsstukken laten zien. Zij wijzigen deze gegevens in het DKD. 

 

Kijk voor uw digitaal klantdossier op de website www.werk.nl 
U hebt uw DigiD nodig om uw klantdossier te kunnen openen. Meer informatie over het DKD vindt u 
op www.kennisring.nl. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u dit aanvragen via www.digid.nl 

http://www.werk.nl/
http://www.kennisring.nl/
http://www.digid.nl/

