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Melding verwerking persoonsgegevens

Meldingsnummer: 14

Naam van deverwerkïng van persoonsgegevens
Arbeîdsongeschiktheid (WAO, WAZ, Wajong, WIA)

Omschrîjvjgvan de verwerking van persoonsgegevens
Maandelijks worden door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
elektronische bestanden verstrekt met gegevens over het aantal
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AO). Deze gegevens worden gecontroleerd, zo nodig
gecorrigeerd en vervolgens opgeslagen. Voor Statline worden de gegevens over de AO
uitkeringen niet verbijzonderd. De gegevens over personen met een AO-uitkering worden
verbijzonderd naar persoonskenmerken, welke afkomstig zijn uit de Basisregistratie Personen
(BRP). Publicatie vindt maandelijks plaats.

Is voor deze verwerking eerder een WBP-meldîng gedaan?
(Aankruisenwatvantoepassingis.)
x Ja

Nee

Indien !:

,[ 1i!erL__ rNarfl Verwerking :

LI:i 1. AO uitkeringenstatistiek

Verantwoordelijke
Directeur-Generaal van de Statistiek
Henri Faasdreef 31%
%492JP Den Haag
0703374196

Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming.

Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art. 8, lid e)
Het verrichten van statistisch en wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en
wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek samengestelde
statistieken.

Wbp-melding (sjabloonversïe 2.3 d.d. 18 oktober 2016)
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(Categorieën va ii) betrokkenen en persoonsgegevens
Aangegeven s over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke
soorten van nersoonsgegevens dit gaat.
(Categorie van)betrokkenen (Categorie van) persoonsgegevens
1. Personenmeteen AO-uitkering 1. BSN .

2. 2. Geboortèdatum
3. 3. Gestacht
4. 4 Leefvorm
5. 5BevoHdngsgroep
6. 6. Postcode
7! 7. Datum aanvang en datum einde

“,.. .. ....“...

ukeringsverhoudin
& . . ,. 8. Reden beëindiging

9. Diagnose
10. 10. Mate arbeidsongeschiktheid

—..-.———— .

fl.Uitkeringspercentages
12. 12. Verhoging huipbehoevendheid
13. 13. WSWinUicatie
14. 14. Uitkerîngsoort
15. 15. Uitkeringsgrondsfag
16. 16 Soort betaling uitkering AO en

Toestagenwet
17. 17. Uitgekeerde bedragen Lvm. AO en

- ,,..

Toeslagenwet
18 18. Indicator die status van AO-recht aangeeft

Welke b i.jzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisen wat van toepassing is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.)

Geen

.

Geeve%5 d
..

n evenso ‘:
Gegevens betreffende ras of etniciteit

— !LiP.%!!Jii..Ji .......

2L. betreffendedegezondheid . . .

Gegevens betreffende het seksuele leven

....
GelevenS betre idm P.!P akverening ..,.,., ..

—
StrafrechtefllkeJ!Lev

. ..,

Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd

—.-

naa eid ingva ii !1!!I.. .. . ..

x Burgerservicenummer (BSN)

Verstrekking van gegevens
Aan onderstaande ontvangers buiten het CBSworden gegevens verstrekt.
(Categorie van) ontvangers (Categorie van) persoonsgegevens
1. N.v.t. 1.
2. 2.
3 3.
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Is er sprake van een bewerker?
Een bewerker is een persoon of organisatie aan wie de verwerking van persoonsgegevens is

uitbesteed. Indien er meerdere bewerkers voor een melding zijn, worden deze apart opgegeven.

(Aankruisen wat van toepassing is.)
i;E__ . —

:--—•‘ - -
. ..

. “... . —- —-——-

Indien Ja:

Bewerker
Naam en functie bewerker

Adres

Postcode en plaats

Postadres
Postcode en plaats

Telefoonnummer
E-mail
Is er een schriftelijke
bewerkersovereenkomst
gemaakt met afspraken over
de beveiliging?

Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de ËU
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU.

(Aankruisen_wat_van_toepassing_is.)
Ja

‘-r----

:

tx Nee

Datum melding: 20-8-2018
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