
 

Privacyverklaring onderzoek ‘Bestaanszekerheid van wezen 

in Nederland’ 

 

De wezenuitkering 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor het 

beschermen van nabestaande partners en wezen tegen de onverwachte financiële 

gevolgen van het verlies van een partner of ouder(s). Nabestaanden kunnen (onder 

voorwaarden) aanspraak maken op de Algemene nabestaandenwet (Anw). Specifiek voor 

kinderen die beide ouders verliezen bestaat er de wezenuitkering. Kinderen hebben hier 

recht op als de laatst overleden ouder verzekerd was voor de Anw toen hij/zij overleed. 

Mensen zijn hiervoor verzekerd als ze wettelijk in Nederland wonen of werken. De hoogte 

van de wezenuitkering hangt af van de leeftijd van het kind. De wezenuitkering is 

inkomensonafhankelijk. De wezenuitkering moet zo bijdragen aan de bestaanszekerheid 

van het kind. 

 

Doel van het onderzoek 

Bij de laatste evaluatie van de Anw is de wezenuitkering niet in detail onderzocht. Daarom 

wordt er nu een verdiepend onderzoek gedaan naar de wezenuitkering. Het doel van het 

huidige onderzoek is in kaart te brengen wie de wezen zijn, en hoe hun financiële situatie 

eruit ziet. Ook is gevraagd om verbetermogelijkheden voor de wezenuitkering in kaart te 

brengen. Onafhankelijk onderzoeksbureau De Beleidsonderzoekers voert het onderzoek 

uit. 

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Het onderzoek bestaat uit interviews met wezen en hun verzorgers. Tijdens deze 

interviews wordt een aantal persoonlijke zaken besproken en genoteerd: leeftijd, 

samenstelling huishouden, geslacht en burgerlijke staat. Verder wordt gesproken over de 

woonsituatie van de wees, de financiële situatie van de wees, de ervaringen met het 

aanvragen en ontvangen van de wezenuitkering en het contact met de Sociale 

Verzekeringsbank (SVB). Van elk interview maken de onderzoekers een geanonimiseerd 

verslag, dat beveiligd wordt opengeslagen. Deze verslagen worden gebruikt voor de 

rapportage. 

 

Op welke wijze worden de interviewverslagen gebruikt? 

De Beleidsonderzoekers verwerken de interviewverslagen anoniem in de rapportage. 

Resultaten zijn niet herleidbaar naar individuele personen. De rapportage wordt eind 

2021 opgeleverd aan het ministerie van SZW. Het ministerie biedt het rapport aan bij de 

Tweede Kamer. 

  



 

Vrijwilligheid deelname 

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Daarom interviewen we alleen wezen en 

verzorgers die zichzelf aanmelden via De Beleidsonderzoekers. Wanneer wezen of 

verzorgers zich opgeven voor het onderzoek, betekent dit dat zij deel willen nemen aan 

het onderzoek en daarmee toestemming geven voor een interview. Tijdens het interview 

vragen de onderzoekers nogmaals expliciet of een deelnemer toestemming geeft voor 

bijvoorbeeld het gebruik van citaten of voorbeelden uit het interview. 

 

Wie ontvangen de gegevens die zijn verzameld? 

Bij De Beleidsonderzoekers hebben alleen de onderzoekers die werkzaam zijn op het 

onderzoek ‘Bestaanszekerheid van wezen in Nederland’ toegang tot de 

interviewverslagen. De verslagen zijn beveiligd opgeslagen. 

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard? 

Na publicatie van het onderzoek via de website www.rijksoverheid.nl worden de verslagen 

vernietigd. 

 

Welke rechten heb ik?  

Als deelnemer heeft u de volgende rechten: 

Recht op inzage, rectificatie, beperking of vergetelheid. U kunt het verslag dat wordt 

gemaakt van het interview inzien of vragen of wij het verslag niet willen gebruiken in de 

analyse. Dit is mogelijk tot het moment waarop de rapportage definitief wordt opgeleverd 

aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Recht op informatie. Als u meer wilt weten over het onderzoek of de verwerking van 

gegevens kunt u contact opnemen met de helpdesk via onderzoek@beleidsonderzoekers-

data.nl. 

Recht tot intrekken van toestemming. Voor het verwerken van bijzondere 

persoonsgegevens vragen wij uw toestemming. Het staat u vrij deze toestemming in te 

trekken. Dit is mogelijk tot het moment waarop de rapportage definitief wordt opgeleverd 

aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Vrijheid van deelname en recht op bezwaar. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. 

Op elk moment kan deelname worden geweigerd, zonder opgave van reden. 

 

Bij wie kan ik terecht met vragen? 

Als u vragen heeft over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met de helpdesk via 

onderzoek@beleidsonderzoekers-data.nl. 

Bent u het niet eens met de uitkomst van uw klacht of verzoek of hoe uw klacht of verzoek 

is afgehandeld? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Dit kan via de klachtenpagina van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Deze verklaring is opgesteld op 15 juni 2021. 
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