
Verwerking van gegevens m.b.t. nationaliteit en etniciteit door UWV 

Definities 

Voor de inventarisatie wordt uitgegaan van de directe en indirecte verwijzingen naar nationaliteit. 

Nationaliteit 

Een verwijzing naar nationaliteit kan zijn naar: 

• (historische) Nationaliteit (direct, BRP) 
• Geboorteland (indirect) 
• Land van Herkomst (indirect) 
• Geboorteland van de ouders (indirect) 
• Woonland (indirect) 
• Registratie als niet-ingezetene (indirect; BRP) 

 

Etniciteit 

Onder etnische afkomst wordt verstaan “tot welke bevolkingsgroep, met name tot welke etnische minderheid iemand behoort”. 
 

Algemeen 

Nationaliteit is een gegeven (uit de Basisregistratie Personen) dat UWV in een aantal processen wettelijk moet inzetten. Dit is getoetst door de juristen van de Rijksdienst 
voor Identiteitsgegevens (RvIG) en vastgelegd in een Autorisatiebesluit. De verwerkingen van persoonsgegevens worden openbaar verantwoord via het zogenaamde 
verwerkingenregister zoals dat onder de AVG is ingericht.  

 

Inventarisatie 

Divisie Werkbedrijf 

 Wordt dit type gegeven 
verwerkt? 
Zo ja, op welke manier? 

Binnen welk proces? Voor welke wettelijke taak? 
/Wat is de wettelijke 
grondslag?/Waarom 
noodzakelijk? 

Welke gegevens worden 
verwerkt? 

Binnen welk 
systeem/applicatie 
wordt er 
verwerkt? 



nationaliteit Ja. Bij de uitvoering van 
de Wet arbeid 
vreemdelingen (Wav) 
door AJD/TWV: 
behandeling van 
aanvragen en B&B TWV 
en verzoeken van de IND 
om advies (GVVA), 
registreren notificaties. 
 
Opvragen (TWV), 
vastleggen, opslaan, 
raadplegen, archiveren, 
etc. 
 
Bij ontslag wordt niet 
naar nationaliteit 
gevraagd en dit gegeven 
wordt dus ook niet 
verwerkt.  
In onderstaande tekst is 
aangegeven dat ook 
indirecte verwijzingen 
naar nationaliteit 
geïnventariseerd worden. 
NAW gegevens vallen 
daar dan ook onder. NAW 
gegevens van werkgevers 
en werknemers worden 
bij een ontslagaanvraag 
opgevraagd en verwerkt. 
Ook bij de uitvoering van 
de Wav taak worden 
NAW gegevens verwerkt.  
 

Processen afhandeling 
aanvragen en B&B TWV en 
/ 
GVVA, registratie 
notificatie. 
 
Bij ontslag wordt niet om 
nationaliteit gevraagd. Wel 
worden NAW gegevens 
opgevraagd (indirecte 
verwijzing naar 
nationaliteit). 
 

Het is een werkgever op 
grond van de Wet arbeid 
vreemdelingen (Wav) 
verboden om een 
werknemer met een 
nationaliteit van buiten de 
EER of van buiten 
Zwitserland in Nederland te 
laten werken zonder 
tewerkstellingsvergunning 
(TWV) of een 
gecombineerde vergunning 
verblijf en arbeid (GVVA).  
UWV (afdeling AJD/TWV 
resp. afdeling A&O) is 
verantwoordelijk voor het 
behandelen van de 
aanvragen resp. B&B  voor 
een werkvergunning. 
Het beslissen op een 
aanvraag van een GVVA 
wordt uitgevoerd door de 
IND, waarbij over de 
werkvergunning (onderdeel 
van de GVVA) door de IND 
altijd advies wordt gevraagd 
aan UWV (AJD/TWV) 
(Artikel 5. Lid 5 van de Wav 
en Regeling uitvoering Wet 
arbeid vreemdelingen 2014, 
RuWav, artikel 1). 
 
Nationaliteit is een 
noodzakelijk aspect bij de 
beoordeling TWV/GVVA om 
te beoordelen of vergunning 
nodig is. De nationaliteit 
moet op de 

TWV/GVVA: 
Nationaliteit 
Kopie paspoort 
 
Ontslag: NAW gegevens 
 

VerA, EA, K3CR 



vergunning/advies vermeld 
worden. 
 
De verwerking van NAW 
gegevens is noodzakelijk 
voor het uitvoeren van de 
wettelijke ontslagtaak. De 
wettelijke ontslagtaak voor 
UWV is neergelegd in artikel 
7:671a, eerste lid van het 
Burgerlijk Wetboek. De 
daarop gebaseerde  
ministeriële regelingen 
bevatten inhoudelijke 
toetsingscriteria 
(Ontslagregeling) en 
procedurevoorschriften 
(Regeling UWV 
ontslagprocedure).  
 

nationaliteit, 
woonland 

1.vastleggen 
2. opvragen 
3. raadplegen 
4. gebruiken 

1. registratie 
werkzoekenden in EURES-
context 
2. en 3. afhandeling 
vacatures in EURES-
context 
4. vaststellen van 
resultaten EURES 

1.  Registreren van 
werkzoekenden 
2 en 3 Werkzoekenden aan 
werk helpen en vervullen 
vraag van werkgevers 
Nationaliteit  is noodzakelijk 
om te bepalen of werken 
zonder vergunning is 
toegestaan 
- Woonland is een vereist 
gegeven in de uitvraag ten 
behoeve van de transfer van 
vacatures en cv’s naar de 
site van de EC: van EURES 
Woonland is ook 
noodzakelijk voor het 
vaststellen van 
productieresultaat EURES. 

1, 2 en 3: 
- nationaliteit 
- woonland 

Nationaliteit: 
Sonar 
MIP 
Woonland: 
Sonar, MIP en de 
EURES database 
(waarmee cv’s 
worden klaargezet 
voor publicatie op 
de site van de 
EURES 

http://www.eures.europa.eu/


 

nationaliteit, 
woonland 

Ja, nationaliteit wordt 
ingelezen vanuit de BRP, 
indien de klant beroep 
doet op een uitkering. 
Hetzij WW, WWB of een 
AG-uitkering. 
 
Ook wordt vastgelegd: 
het nummer van 
legitimatiebewijs, het 
type document, 
geldigheidsdatum, de 
eventuele reden van het 
ontbreken van de 
legitimatie, het type 
vreemdelingendocument, 
of met dit document 
arbeid zonder 
tewerkstellingsvergunning 
is toegestaan en of deze 
verblijfsvergunning voor 
onbepaalde tijd is. Deze 
gegevens worden 
handmatig geregistreerd 
vanaf het 
legitimatiebewijs bij het 
eerst Face2Face-contact, 
in de latere contacten 
volstaat een ID-bewijs. 
 
Sonar kent op dit moment 
nog een eigen 
adressenregistratie, waar 

Bij de aanvraag uitkering 
en bemiddeling naar werk 
(ter beoordeling of arbeid 
is toegestaan zonder 
tewerkstellingsvergunning) 
en de werkzoekende dus 
bemiddeld mag worden. 
Het wordt niet gebruikt 
voor profilering in het 
kader van handhaving. 

Nationaliteit is o.a. 
bepalend om wel of geen 
toegang te krijgen tot onze 
dienstverlening qua 
uitkeringen, re-integratie en 
bemiddeling naar werk 
(binnen Nederland en de 
EU; art 30 en art 30a SUWI). 
En met oog op een 
eventuele noodzakelijke 
tewerkstellingsvergunning.  
Verder voeren we ook nog 
EU Verordening 883 uit w.o. 
ook export van WW is 
geregeld. 
UWV heeft n.a.v. misbruik 
export WW een pilot Export 
WW uitgevoerd inzake 
naleven voorwaarden van 
de vierwekentermijn 
(verblijf in Nederland en 
naar werk zoeken). 
 
 
Grondslag ligt in de WW, 
WIA, ZW bij het zijn van 
‘werknemer’. Geen 
werknemer is de 
vreemdeling die 
onrechtmatig in Nederland 
verblijf houdt (art 3 WW, art 
3 ZW, art 8 WIA en art 8 
Vreemdelingenwet). 

Nationaliteit, niet-
ingezetenschap (pilot Export 
WW) en NAW gegevens 

Werk.nl: Aanvraag 
WW (tijdelijke 
opslag) en Sonar 
(bewaartermijn 
conform de 
archiefwet). 
 
Vanuit Sonar wordt 
nationaliteit via de 
JAVA applicatie 
CDK naar BKWI 
doorgegeven. 



ook het adres van de niet-
ingezetene (tijdelijk) 
wordt geregistreerd of 
een adres in een ander 
woonland. Sonar zal in 
2021 aansluiten op de 
generieke voorziening 
voor adressen binnen 
UWV welke gekoppeld is 
aan het BRP en alleen in 
geval van machtiging een 
ander adres geregistreerd 
kan worden (conform het 
adressenbeleid). 

 
Voor de  WAJONG geldt dat 
je ingezetene moet zijn en 
in Nederland moet worden. 
(art 1.2 en 1a:6 WAJONG). 
Een werkgever controleert 
de identiteit op basis van 
het geldige 
identiteitsbewijs. 
Werkgevers moeten onder 
meer de echtheid van het 
document en de 
nationaliteit vaststellen, en 
bepalen of de werknemer 
vrij in Nederland mag 
werken. Als dit niet mag, 
moet de werkgever een 
tewerkstellingsvergunning 
(TWV) aanvragen. 
(art 23 Wet op de 
Identificatieplicht). 
 
Werknemers dienen een 
identiteitsbewijs ter inzage 
te verstrekken aan de 
werkgever teneinde deze in 
staat te stellen de aard en 
het nummer van dit 
document in de 
administratie op te nemen. 
 
Het UWV wordt als 
werkgever beschouwd als er 
ziekengeld krachtens de 
Ziektewet en uitkering 
wordt betaald krachtens de 
WW en WIA (art 11 WW). 
 



UWV registreert als 
werkzoekenden: 
Nederlanders, 
Vreemdelingen die vallen 
binnen de regels vrije 
verkeer van werknemers 
binnen de Unie en 
Vreemdelingen met een 
verblijfsvergunning 
(Artikel 30b lid 1 A tm D Wet 
SUWI). 
 
UWV stelt bij de uitoefening 
van haar taak de identiteit 
vast van belanghebbenden 
voor zover dit noodzakelijk 
is voor uitoefening van die 
taak (art 55 SUWI). 
 
Deze verwerkingen heeft 
UWV ook gemeld bij de 
Autoriteit 
Persoonsgegevens (Art. 30 
AVG)  

etniciteit Nee, komt niet voor in de 
systemen van 
WERKbedrijf. 

Nvt Nvt Nvt Nvt 

 

Divisie Klant & Service 

 

Customer Intelligence 

 Wordt dit type 
gegeven 
verwerkt? 
Zo ja, op welke 
manier? 

Binnen welk proces? Voor welke wettelijke taak? 
/Wat is de wettelijke 
grondslag?/Waarom 
noodzakelijk? 

Welke gegevens 
worden verwerkt? 

Binnen welk 
systeem/applicatie wordt 
er verwerkt? 



nationaliteit Direct: vb 
nationaliteit 
Indirect: vb 
woonland 

Dit soort gegevens 
worden in meerdere 
procedures, tabellen 
en gedeeltelijke 
tabellen verwerkt. 
Ook analyses 
gebruiken dit soort 
gegevens, 
bijvoorbeeld bij het 
toewijzen van een 
tolk of bij het doen 
van een incidentele 
pilot om te zien wie 
geholpen kan 
worden met een 
herinnering te 
voldoen aan 
verplichtingen in de 
WW    

AVG Grondslagen: (1)Wettelijk 
taak van algemeen belang (Geldt 
voor verwerken van klant-, 
medewerkers- en werkgever 
contactpersoonsgegevens) 
(2)UWV moet aan wettelijke 
verplichting voldoen (Geldt voor 
verwerken klantgegevens) 
Overige wetgeving: 
(1)Wet Identificatieplicht 
(2) Wet Digitale Overheid 
(3) Archiefwet 
 

Direct: (1e, 2e, 3e etc. ) 
Nationaliteit 
Indirect: Woonland, 
land van herkomst, 
landcode, 
rekeningnummer, 
geboorteland, 
geaggregeerde 
gegevens van het CBS 

DMAP 

etniciteit Nee       

 

Klantcontact en Online 

 Wordt dit type 
gegeven verwerkt? 

Zo ja, op welke 
manier? 

Binnen welk proces? Voor welke wettelijke taak? 
/Wat is de wettelijke 
grondslag?/Waarom 
noodzakelijk? 

Welke gegevens 
worden verwerkt? 

Binnen welk 
systeem/applicatie wordt 
er verwerkt? 

 nationaliteit Ja, maar niet als 
zodanig. Kan 
eventueel worden 
afgeleid uit (de 

Klachten, dwangsom, 
contactregistratie, 
brievenverwerking 

Klachten die worden 
ingediend door de burger, 
dwangsommen die mogelijk 
betaald moeten worden aan 
de burger, contact 

NAW gegevens 
waaronder (de 
woonplaats) het 
woonland. 

KAS, Dwangsom, 

MIS KCC, 

K3CR, GCU 



woonplaats) het 
woonland 

opgenomen met UWV door 
de burger, verzenden van 
(gestandaardiseerde) brieven 
naar de burger 

 

etniciteit Nee     

 

Directie Handhaving 

 Wordt dit type gegeven verwerkt? 

Zo ja, op welke manier? 

Binnen welk 
proces? 

Voor welke wettelijke taak? /Wat is de 
wettelijke grondslag?/Waarom 
noodzakelijk? 

Welke 
gegevens 
worden 
verwerkt? 

Binnen 
welk 
systeem/
applicatie 
wordt er 
verwerkt
? 

 nationaliteit Ja, in het aanvraagformulier voor een 
onderzoek door het IBF wordt de 
nationaliteit uitgevraagd omdat dit voor 
sommige onderzoeken, in bepaalde 
landen, noodzakelijk is om de juiste 
persoon te identificeren. De nationaliteit 
wordt niet in een (ICT-) systeem van het 
IBF vastgelegd. 

 

Onderzoek 
door 
Internationa
al Bureau 
Fraude  

Recht op uitkering vaststellen. Doen van 
onderzoeken voor Gemeenten/ 
handhaving en/of toezicht op de 
verstrekking van uitkeringen. 

Hoofdstuk 5 van de Wet SUWI, 
paragraaf 5.1 taken van het Uitvoerings 
Instituut WerknemersVerzekeringen;  
AwB artikel 5.11 t/m 5.20; 

Uitsluitingsgronden die in de 
materiewetten zijn opgenomen 

Nationaliteit 
wordt 
uitgevraagd, 
dit wordt 
niet in een 
(ICT-) 
systeem van 
het IBF 
vastgelegd. 

 

n.v.t. 



 nationaliteit Themaonderzoeken / Individueel 
onderzoeken 

Ja, op het voorblad van het standaard 
GCU document ‘basis 
onderzoeksrapporten’ is het mogelijk om 
op het document om aan te vinken 
wanneer er gebruik gemaakt is van een 
tolk. Dit wordt na afloop van het gesprek 
aangevinkt waarbij de voertaal 
aangegeven wordt.  

 

 

Themaonder
zoek/ 
Individueel 
onderzoek 

Handhavingstaken UWV/ handhaving 
en/of toezicht op de verstrekking van 
uitkeringen.  
 

Voertaal  In 
dossier-
vorming  
opgeslage
n in  

EA. 

 nationaliteit Ja, gegevens kunnen in dossierstukken 
voorkomen. Bij DHH kunnen we 
bijvoorbeeld geconfronteerd worden 
met (internationaalrechtelijke) aspecten 
waaronder woonland, verblijfsrecht, 
nationaliteit, land van herkomst, 
feitelijke verblijfplaats (WW) etc. 
Verwijzingen kunnen zowel direct als 
indirect zijn.  

Themaonder
zoek/ 
Individueel 
onderzoek 

Het gaat om gegevens die primair ten 
grondslag liggen aan onze beslissing 
betreffende de uitvoering van de 
materiewetten van UWV. 

Nationaliteit, 

woonland, 
verblijfsrecht
, land van 
herkomst, 
feitelijke 
verblijfplaats 
(WW) 

CMF, 
Phoeniks, 
In 
dossier-
vorming  
opgeslage
n in  

EA. 

 nationaliteit Registratie als niet-ingezetene is een 
registratie van o.a. arbeidsmigranten, 
buitenlandse studenten in de BRP. O.a. 
via Suwinet is zichtbaar of een persoon 
als niet-ingezetene staat ingeschreven. 

Themaonder
zoek/ 
Individueel 
onderzoek 

Het gaat om gegevens die mede 
(primair) ten grondslag liggen aan onze 
beslissing betreffende de uitvoering van 
de materiewetten van UWV (i.c. onze 
handhavingstaak). 

Alleen het 
gegeven dat 
de klant als 
niet-
ingezetene is 
geregistreerd 

Phoeniks, 
In 
dossier-
vorming  
opgeslage
n in  

EA. 



 nationaliteit Themaonderzoeken / Individueel 
onderzoeken 

Ja, gegevens betreffende nationaliteit en 
niet-ingezetenschap uit ODS / UPA.  

 

 

Themaonder
zoek/ 
Individueel 
onderzoek/  

De velden waarin het gegeven 
nationaliteit binnen ODS/ UPA wordt 
opgeslagen zijn niet noodzakelijk voor 
de verwerking binnen de processen van 
Handhaving. HH onderneemt 
activiteiten zodat data betreffende 
nationaliteit niet meer wordt verwerkt. 

 

In het themaonderzoek MU1A en in het 
risicomodel Verblijf buiten Nederland 
is/wordt geen nationaliteit (direct) 
gebruikt, maar wel het niet-
ingezetenschap betrokken. 

 

 

 

Nationaliteit, 
niet-
ingezetensch
ap (rni) 

De 
analyse 
omgeving 
van HH in 
de DMAP- 
omgeving 

etniciteit n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

 

Divisie Gegevensdiensten 

 Wordt dit type 
gegeven 
verwerkt i? 
Zo ja, op welke 
manier? 

Binnen welk 
proces? 

Voor welke wettelijke taak? /Wat is 
de wettelijke grondslag?/Waarom 
noodzakelijk? 

Welke gegevens 
worden verwerkt? 

Binnen welk 
systeem/applicatie 
wordt er 
verwerkt? 



 
nationaliteit1 

Ja, wordt 
overgenomen 
en 
vastgelegd uit de 
BRP 

Registratie 
personen 
bronnen 
t.b.v. 
afnemende 
processen 
UWV, 
Landelijke 
aanpak 
adreskwaliteit 
(LAA) 

Het UWV krijgt spontane 
verstrekking van gegevens die zijn 
opgenomen in bijlage I en II ten 
behoeve van het uitvoeren van de 
taak zoals deze is opgedragen in: 
a. artikel 30 tot en met 30c, artikel 
31 en artikel 33 van de Wet 
structuur uitvoeringsorganisatie 
werk en inkomen; 
b. artikel 15c van de Toeslagenwet; 
c. artikel 30a van de 
Werkloosheidswet; 
d. artikel 3:14a van de Wet arbeid 
en zorg; 
e. artikel 33a van de Wet 
inkomensvoorziening oudere 
werklozen; 
f. artikel 52 van de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering; 
g. artikel 55b van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
zelfstandigen; 
h. artikel 2:55a van de Wet werk en 
arbeidsondersteuning 
jonggehandicapten; 
i. artikel 3.47a van de Wet werk en 
arbeidsondersteuning 
jonggehandicapten; 
j. artikel 69a van de Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen; of 
k. artikel 42 van de Ziektewet 
In bijlage I en II zijn gegevens 
opgenomen over (historische) 
nationaliteit en 
verblijfstitelgegevens. Deze 

Nationaliteiten 
Woonland/registratie 
als niet-ingezetene 
 

UPA/ODS 

                                                             
  

 



gegevens zijn nodig ten behoeve 
van het 
verzekeringsplichtonderzoek. Het 
recht op een uitkering is namelijk 
afhankelijk van het rechtmatig 
verblijf in Nederland. 

etniciteit ii Nee     

 
nationaliteitiii 

Ja, ontvangst 
loonaangifte 
waarbij de 
nationaliteit en  
woonland (bij BTL 
adres) verplicht 
moeten worden 
opgegeven door de 
inhoudingsplichtige 

LAK LAK 
 

Nationaliteit 
Woonland 

Polis+ Necropolis 
Polis+ kern 
loonaangifte 
Polis+ Protopolis 

etniciteit iv Nee     

 
nationaliteitv 

Nee Vrijwillig 
verzekerden 

Vrijwillig verzekerden Woonland 
Registratie als niet-
ingezetene 

Luzifer 

etniciteitvi Nee     

 



 

Divisie Uitkeren 

Werkloosheidwet 

 Wordt dit type 
gegeven 
verwerkt? 

Zo ja, op welke 
manier? 

Binnen welk 
proces? 

Voor welke wettelijke taak? 
/Wat is de wettelijke 
grondslag?/Waarom 
noodzakelijk? 

Welke gegevens 
worden verwerkt? 

Binnen welk 
systeem/applicatie wordt er 
verwerkt? 

 nationaliteit Ja (indirect; 
woonland en 
registratie als niet-
ingezetene) 

Ik word 
werkloos 

WW. Noodzakelijk om post naar 
de klant te verzenden. 

Adresgegevens 
waaronder woonland 
en RNI 

Opgehaald vanuit BRP 
(Gemeente) 

etniciteit Nee nvt nvt nvt nvt 

 

Ziektewet 

 Wordt dit type 
gegeven verwerkt? 

Zo ja, op welke 
manier? 

Binnen welk proces? Voor welke wettelijke taak? 
/Wat is de wettelijke 
grondslag?/Waarom 
noodzakelijk? 

Welke gegevens 
worden verwerkt? 

Binnen welk 
systeem/applicatie wordt 
er verwerkt? 

 nationaliteit Ja Claimafhandeling  Het bepalen of de combinatie 
nationaliteit en verblijfstitel van 
de betrokkene relevant is bij 
het bepalen van recht op 
uitkering (Koppelingswet). 
Indien dit het geval is, wordt 

- nationaliteit 

 

UZS 



het meegenomen in de 
claimafhandeling. 

Nationaliteit wordt samen met 
andere gegevens gebruikt om 
te bepalen of iemand een VIP 
of Eigen personeel is. Zo ja, dan 
is de gevalsafhandeling voor 
Bijzondere zaken. 

Nationaliteit wordt samen met 
andere persoonsgegevens 
gebruikt in het AZW-
leveringsproces. Deze gegevens 
worden gebruikt om klanten 
over aanvulling ZW te 
informeren. Het gaat hier om 
uitzendkrachten die werkzaam 
zijn voor uitzendbureaus die 
zijn aangesloten bij de 
Algemene Bond 
Uitzendondernemingen (ABU) 
en waarvoor de ZW-uitkering 
aangevuld dient te worden. De 
uitzendbureaus betalen de 
aanvulling. 

In de overdracht vanuit de 1 lijn 
naar de 2e lijn SMZ wordt het 
gegeven nationaliteit 
meegegeven in de 
persoonsgegevens. 



etniciteit Nee nvt nvt nvt nvt 

 

Arbeidsongeschiktheidswetten 

 Wordt dit type 
gegeven verwerkt? 

Zoja, op welke 
manier? 

Binnen welk 
proces? 

Voor welke wettelijke taak? 
/Wat is de wettelijke 
grondslag?/Waarom 
noodzakelijk? 

Welke gegevens 
worden verwerkt? 

Binnen welk 
systeem/applicatie wordt er 
verwerkt? 

nationaliteit 

woonland 

Ja ? Van belang voor de uitvoering 
van de AW-wetten is het 
woonland van betrokkene. Indien 
woonachtig in het buitenland dan 
betekent dat overdracht naar 
SMZ Bijzondere Zaken 

- woonland ? 

etniciteit Nee nvt nvt nvt nvt 

 

De inventarisaties voor de Divisie Uitkeren beslaan ook de Toeslagenwet. 

Directie Bezwaar & Beroep 

 Wordt dit type 
gegeven verwerkt? 
Zo ja, op welke 
manier? 

Binnen welk 
proces? 

Voor welke wettelijke 
taak? /Wat is de 
wettelijke 
grondslag?/Waarom 
noodzakelijk? 

Welke gegevens 
worden verwerkt? 

Binnen welk systeem/applicatie wordt 
er verwerkt? 



nationaliteit, 
woonland, land 
van herkomst, 
verblijfsrecht 

Ja Geschil-
afhandeling, 
corresponderen, 
werkverdeling 

Bezwaar en beroep - nationaliteit 
- woonland 
- land van herkomst 
- verblijfsrecht 

Geen verwerking binnen systemen, 
behalve gegevens over (woonplaats) 
woonland. Die worden in het systeem 
Fleks vastgelegd. Gegevens kunnen in 
dossierstukken voorkomen. Bij B&B 
kunnen we geconfronteerd worden met 
(internationaalrechtelijke) aspecten 
waaronder woonland, verblijfsrecht, 
nationaliteit, land van herkomst, etc. 
Verwijzingen kunnen zowel direct als 
indirect zijn. Het gaat om gegevens die 
primair ten grondslag hebben gelegen 
aan onze beslissing, of bijvoorbeeld 
gegevens die in bezwaar of beroep door 
de wederpartij worden aangevoerd. 
Bijvoorbeeld als iemand rechten kan 
ontlenen aan nationaliteit (export 
Toeslag naar Turkije op grond van het 
Associatierecht). 

etniciteit Nee Nvt Nvt Nvt Nvt 

 

 

Divisie Sociaal Medische Zaken 

 Wordt dit type 
gegeven 
verwerkt? 
Zoja, op welke 
manier? 

Binnen welk proces? Voor welke wettelijke 
taak? /Wat is de wettelijke 
grondslag?/Waarom 
noodzakelijk? 

Welke gegevens 
worden 
verwerkt? 

Binnen welk 
systeem/applicatie wordt 
er verwerkt? 



 nationaliteit Ja, nationaliteit 
(raadplegen),  
(woonplaats en) 
woonland 
(vastleggen). 
 

WIA, Wajong, WAO, WAZ, 
Deskundigenoordeel, Regres, ZW-
Arbo, Participatiewet,  Diensten 
aan Gemeente, herindicatie 
Wsw en SVB (sociale 
verzekeringsbank) 

Talenkennis voor re-
integratie doeleinde binnen 
de ZW-Arbo. Woonland en 
nationaliteit voor BZ 
internationaal processen. 
Zie voor wettelijke 
grondslag laatste pagina van 
dit document. 

Nationaliteit, 
(woonplaats en) 
woonland in 
adres  

SMF-systeemcomplex 
(vastleggen), UPA-BRP 
(raadplegen en vastleggen), 
ODS (raadplegen), SVB 
Internationaal in 
Excelbestand (vastleggen), 
IMF (vastleggen) ZW-
Arborap (vastleggen) 

etniciteit Nee Nvt Nvt Nvt Nvt 

 

 
 
 

 
A&O Analyse & Onderzoek 
ABU Algemene Bond Uitzendondernemingen 
AG Arbeids(on)geschikt 
AJD ArbeidsJuridische Dienst 
ARBORAP ArboRapportage 
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming 
AW Arbeids(on)geschiktheidswetten 
AWB Algemene Wet Bestuursrecht 
AZW Aanvulling ZW 
B&B Bezwaar & Beroep 
BKWI Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen 
BRP BasisRegistratie Personen 
BTL BuiTenLand 
BZ Bijzondere Zaken 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CDK CWI Digitaal Klantbeeld 
CMF Centraal Meldpunt Fraude 
CV Curriculum Vitae 
DHH Directie HandHaving 
DMAP Data Mining en AnalysePlatform 
EA Elektronisch Archief 
EC Europese Commissie 
EURES EURopean Employment Services 

                                                             



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
GCU Generieke Correspondentie UWV 
GVVA Gecombineerde Vergunning Verblijf en Arbeid 
HH HandHaving 
IBF Internationaal Bureau Fraude 
ICT Informatie- en CommunicatieTechnologie 
ID Identiteit 
IMF Informatiesysteem Medische Functie 
IND Immigratie- en NaturalisatieDienst 
K3CR KCC Contact Registratie systeem 
KAS KlachtAfhandelingsSysteem 
KCC Klant ContactCentrum 
LAA Landelijke Aanpak Adreskwaliteit 
LAK LoonAangifteKeten 
MIP Mijn InformatiePortaal 
MIS Management InformatieSysteem 
MU1A Meerdere Uitkeringen 1 Adres 
NAW Naam, Adres, Woonplaats 
ODS Operational Data Store 
RUWAV Regeling Uitvoering WAV 
SMF Sociaal Medische Functie systeemcomplex 
SMZ Sociaal-Medische Zaken 
SUWI Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen 
SVB Sociale VerzekeringsBank 
TWV TeWerkstellingsVergunning 
UPA UWV PersonenAdministratie 
UWV Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen 
UZS UWV Ziektewet Systeem 
VB VoorBeeld 
VERA VERvanger voor de Applicaties 
VIP Very Important Person 
WAJONG Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening JONGgehandicapten 
WAO Wet op de ArbeidsOngeschiktheidsverzekering 
WAV Wet Arbeid Vreemdelingen 
WAZ Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen 
WIA Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 
WSW Wet Sociale Werkvoorziening 
WW WerkloosheidsWet 
WWB Wet Werk en Bijstand 
ZW Ziektewet 

 
 

 
 


