Opvragen registratie in het doelgroepregister

Waarom dit formulier?
Met dit formulier kunt u opvragen of uw werknemer, sollicitant,
uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het doelgroepregister
is opgenomen. In het doelgroepregister staan de gegevens van
mensen die onder de banenafspraak vallen.
Hoe vult u dit formulier in?
U vult hier de loonheffingennummers van uw bedrijfsonderdelen in.
U ontvangt van ons een overzicht van de burgerservicenummers
van werknemers van deze bedrijfsonderdelen die in het
doelgroepregister staan.
Van een sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer vult
u het burgerservicenummer in. Daarna ontvangt u van ons een
bevestiging of hij in het doelgroepregister staat.
Opsturen
Stuur het formulier per e-mail met eventuele bijlagen naar:
gegevensdiensten@uwv.nl
1
1.1

Datum aanvraag

1.2

Naam organisatie

1.3

Voert u de administratie namens een
organisatie, of vraagt u gegevens op
voor een andere organisatie dan uw
eigen?

Kunt u het formulier niet per e-mail versturen? Stuur het dan per
post naar:
UWV
Gegevensdiensten
Afdeling Gegevenslevering
Postbus 58015
1040 HA Amsterdam
Als u de aanvraag heeft verstuurd
Nadat wij uw formulier en eventuele bijlagen hebben ontvangen,
sturen wij u binnen 3 weken de gevraagde gegevens retour.
Gegevens over sollicitanten sturen wij binnen 2 werkdagen.
Let op: wij mogen de gegevens alleen per post versturen.
Meer informatie
U vindt meer informatie op uwv.nl/gegevensdiensten. U kunt ook
contact opnemen met onze servicedesk via (020) 687 24 00 of
gegevensdiensten@uwv.nl.

Gegevens aanvrager

Nee
JaVermeld dan hier de naam van deze organisatie.

Stuur de machtiging als bijlage mee.
1.4

Vestigingsadres

Adres
Postcode en plaats

1.5

Correspondentieadres

Gelijk aan vraag 1.4
 Adres/postbus
Postcode en plaats

1.6

Contactpersoon

1.7

Functie

1.8

Afdeling

1.9

Telefoonnummer

Man

Vrouw

1.10 E-mailadres
2
Van welke bedrijfsonderdelen wilt u
weten of wie van uw werknemers in
het doelgroepregister zijn
opgenomen?

GD140 28367 07-15 W

Informatieaanvraag doelgroepregister
Vul hier de loonheffingennummers in. Bij meer dan 10 loonheffingennummers, kunt u deze in een
bijlage meesturen (in .txt formaat).
Loonheffingennummer

Loonheffingennummer

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

1

Van welke sollicitanten,
uitzendkrachten of gedetacheerde
werknemers wilt u weten of zij in het
doelgroepregister zijn opgenomen?

4.1

Vul hier de burgerservicenummers van de sollicitanten, uitzendkrachten of gedetacheerde
werknemers in. Bij meer dan 10 burgerservicenummers, kunt u deze in een bijlage meesturen (in
txt formaat).
Burgerservicenummer
1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

3

Ruimte voor toelichting

4

Bijlagen

Stuurt u extra bijlage(n) mee?

Burgerservicenummer

Nee
JaGeef aan welke bijlage(n).
5

Ondertekening
Ondertekening door tekenbevoegde en/of minimaal Hoofd HRM of directeur.

5.1

Voorletters en achternaam

5.2

Functie

Datum en handtekening

2

