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Onderwerp Rapport gezamenlijk onderzoek CBP en IWI

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u het rapport "Samen onder één dak" en het bijbehorende persbericht. Het
rapport is het resultaat van een onderzoek dat het College Bescherming Persoonsgegevens en
de Inspectie Werk en Inkomen gezamenlijk hebben uitgevoerd.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het rapport vandaag aangeboden aan
de Eerste en Tweede Kamer. Daarmee is het rapport openbaar geworden.

Ik ga ervan uit dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd.

Hoogachtend,
Inspecteur-generaal

(Mw. mr.drs. C. Kervezee)
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De Inspectie Werk en Inkomen draagt door haar toezicht bij aan het doeltreffend functioneren van het stelsel van werk en

inkomen. IWI is de onafhankelijke toezichthouder voor de minister van SZW.
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Optimale dienstverlening sociale zekerheid en privacy gaan goed samen

In de sociale zekerheid gaan optimale dienstverlening en bescherming van de privacy van
cliënten goed samen. Tot die conclusie komen de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en het
College bescherming persoonsgegevens (CBP) in het vandaag gepubliceerde rapport
'Samen onder één dak'.

Via het zogenaamde toonkamerprincipe bieden CWI,.UWV en sociale diensten in een aantal
plaatsen hun dienstverlening onder één dak en geïntegreerd aan. Dit heeft positieve gevolgen
voor de cliënt, die in principe met één vaste contactpersoon te maken heeft en zijn gegevens
maar één keer hoeft aan te leveren. Als de organisaties de gegevens van cliënten delen,
bevordert dat het klantgericht werken. IWI en het CBP erkennen hiervan de voordelen en
concluderen dat deze zeer goed samengaan met de bescherming van persoonsgegevens als voor
het gemeenschappelijk gebruik van persoonsgegevens een wettelijke basis bestaat.

Het kabinet heeft aangegeven voorstander te zijn van de landelijke invoering van het
toonkamerprincipe. CWI, UWV en sociale diensten kunnen zo een belangrijke impuls geven
aan kabinetsdoelen in de sociale zekerheid, zoals werk boven uitkering, klantgerichtheid en
efficiency. De voorgenomen fusie van UWV en CWI en de inrichting op lokaal niveau van
'Locaties Werk en Inkomen' sluiten daar ook bij aan. Het kabinet onderkent ook dat
aanpassing van de sociale zekerheidswetgeving nodig is om het gezamenlijk uitvoeren van
wettelijke taken in de Locaties Werk en Inkomen mogelijk te maken. Deze gelegenheid kan
volgens CBP en IWI tevens worden aangegrepen om een wettelijke basis voor
gemeenschappelijk gebruik van persoonsgegevens te creëren.

IWI en het CBP onderzochten gezamenlijk hoe CWI, UWV en gemeentelijke sociale diensten
de bescherming van persoonsgegevens hebben geregeld waar die hun diensten gezamenlijk
aanbieden. Het CBP houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van
de verwerking van persoonsgegevens IWI houdt toezicht op de organisaties die de sociale
zekerheidswetten uitvoeren.

[ NOOT VOOR DE REDACTIE - NIET VOOR PUBLICATIE ]
Voor een toelichting kunt u bellen met Erik Stolk (070 304 4639 of 06 5102 4559). Het rapport
'Samen onder één dak. Een gezamenlijk onderzoek van CBP en IWI naar het gebruik van
persoonsgegevens in zes lokale samenwerkingsverbanden' kunt u downloaden van
www.iwiweb.nl of opvragen bij de afdeling Communicatie (070 304 47 63).
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