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Betreft Rapport Implementatie eenmalige gegevensuitvraag 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Hierbij ontvangt u het rapport Implementatie eenmalige gegevensuitvraag van de 
Inspectie Werk en Inkomen en het bijbehorende persbericht. 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het rapport van
daag aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarmee is het rapport open
baar geworden. 

Ik ga ervan uit dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Dienstbare Overheid 

Wilhelmina van Pruisenweg 52 
2595 AN Den Haag 
Postbus 11563 
2502 AN Den Haag 
www.iwiweb.nl 
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mw. N. Storm 

T 070 304 46 69 
F 070 304 44 45 
nstorm@iwiweb.nl 
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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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Communicatieadviseur 
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Eenmalig vragen van gegevens bij uitkering wint terrein 

UWV, gemeenten en SVB liggen op schema bij de invoering van de Wet 
eenmalige gegevensuitvraag. De medewerkers beschikken met een digi
taal systeem (Suwinet-Inkijk) over de gegevens uit eikaars bestanden. 
Hierdoor is het mogelijk dat ze hun gezamenlijke cliënten maar één keer 
naar dezelfde gegevens vragen. 

Bijna iedereen met een WW- of WWB-uitkering vindt dat de gegevens die de uit
kerende instanties van hen hebben juist zijn. Er zijn nog wel veel mensen die me
nen dat ze dezelfde gegevens meer dan één keer hebben moeten aanleveren. De 
helft van de aanvragers van een WW-uitkering en één op de drie aanvragers van 
een WW-uitkering hebben die ervaring. 

De Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen (WEU) maakt het mogelijk 
dat UWV, gemeenten en SVB dezelfde gegevens van een cliënt maar één keer 
vragen. Dat past in het streven van de overheid om de dienstverlening te verho
gen en de administratieve lasten te verlagen. De Inspectie Werk en Inkomen on
derzoekt de voortgang die de ketenpartners in de sociale zekerheid boeken bij de 
invoering van de WEU. 

De professionals op de werkpleinen passen in principe eenmalige gegevensuit
vraag toe, waarbij ze zoveel mogelijk uitgaan van de gegevens die de burger zelf 
aanlevert. Ze zijn niet altijd positief over de gebruikersvriendelijkheid van het 
systeem waarmee ze werken en de actualiteit van de gegevens. 
IWI ziet verbetermogelijkheden voor de kwaliteit van de gegevens in het centrale 
systeem. Daarbij is het van belang dat de professionals op de werkpleinen weten 
hoe ze wijzigingen moeten doorgeven als blijkt dat gegevens in Suwinet-Inkijk 
niet kloppen. Meer dan de helft van de werkcoaches en klantmanagers is daar niet 
goed van op de hoogte. 
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