
Ondermijningsdag l Marieke Thijssen 

GEGEVENSUITWISSELING



• Wat is het probleem? 

• Wat is de oplossing?

PROGRAMMA



PROBLEEM

SIGNAAL OPPAKKEN



PROBLEEM

SIGNAAL
ONDERZOEKEN = 
DELEN (INTERN / 

EXTERN)
OPPAKKEN



• Persoonsgegevens: 

elk gegeven dat ziet op een persoon die identificeerbaar is, zoals NAW, 
gegevens gekoppeld aan NAW, camerabeelden, BSN etc etc.

• Verwerken:

elke handeling ten aanzien van een persoonsgegeven, zoals verzamelen, 
vastleggen, gebruiken, verstrekken, bewaren etc etc.

BEGRIPPEN



• Bijzondere wetgeving: 

welke wetgeving geldt voor de verzamelaar (bijv. OO&V) en welke voor de 
verstrekker (bijv. sociaal domein)?

• Doel:

welk doel geldt voor de verzamelaar en welk voor de verstrekker?

PROBLEEM



Verzamelaar (bijv. OO&V)

• Voor welk doel verzamelt de verzamelaar? 

Aanpak ondermijning (artikel 5 AVG)

• Welke grondslag geldt daarvoor? 

Publieke taak of bevoegdheid (artikel 6 AVG), bijvoorbeeld sluiting panden op grond 
van artikel 13b Opiumwet of inzet cameratoezicht op grond van artikel 151c 
Gemeentewet

• Welke wetten zijn van toepassing? 

Zie grondslag.

OPLOSSING STAP 1



Verstrekker (bijv. sociaal domein)

• Voor welk doel verzamelde de verstrekker?

Verlenen van hulp en ondersteuning

• Welke grondslag geldt daarvoor?

Publieke taak, bijvoorbeeld uitvoering Jeugdwet, Wmo, Participatiewet en in 
toekomst: Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams)

• Welke wetten zijn van toepassing?

Zie grondslag.

OPLOSSING STAP 2



Verstrekker

• Doel verstrekker (bijv. sociaal domein) = doel verzamelaar (bijv. OO&V)

• Doel verstrekker ≠ doel verzamelaar, dan:

- Moet de verstrekker aan de verzamelaar verstrekken?

Wettelijke verplichting? Bijvoorbeeld artikel 5:17 Awb (inzage vorderen)

- Mag de verstrekker aan de verzamelaar verstrekken?

Verenigbaarheidstoets (artikel 6 lid 4 AVG)

Matcht het doel van verzamelaar met dat van verstrekker? Te beoordelen aan de hand van: 

verhouding gemeente – burger, aard gegevens (let ook op geheimhoudingsverplichtingen), 

gevolgen burger, passende waarborgen.

OPLOSSING STAP 2 
(VERVOLG)





• Bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke gegevens en BSN

Uitzondering verbod op verzamelen, verwerken en/of verstrekken?

• Dataminimalisatie

Proportioneel / nodig voor doel?

• Randvoorwaarden: 

Informeren burger, beveiligen, melden datalekken, DPIA, FG etc.

OPLOSSING STAP 3





Structureel uitwisselen

• Wetgeving?

• Convenant / protocol o.i.d.

OPLOSSING STAP 4 
(OPTIONEEL)



Ingrediënten convenant

• Wat is het doel?

• Wat is de grondslag, welke publieke taak wordt vervuld?

• Geldt de AVG?

• Welke persoonsgegevens zijn nodig voor het doel/de taak?

• Zijn dat bijzondere persoonsgegevens, zo ja is er een uitzondering?

• Wie heeft die persoonsgegevens?

• Voor welk doel zijn die persoonsgegevens verzameld?

• Mogen die persoonsgegevens verstrekt worden (bijzondere wet of verenigbaarheidstoets)?

• Overige (rand)voorwaarden (informeren, beveiligen, DPIA etc etc).

OPLOSSING STAP 4 
(VERVOLG)



Notariaat Nijmegen

Oranjesingel 41

6511 NN Nijmegen

notariaat-nijmegen@hekkelman.nl

024 - 382 84 86

Notariaat Arnhem

Sickeszplein 1

6821 HV Arnhem

notariaat-arnhem@hekkelman.nl

026 - 377 71 11

Advocatuur Nijmegen

Prins Bernhardstraat 1

6521 AA Nijmegen

advocatuur@hekkelman.nl

024 - 382 83 84

m.thijssen@hekkelman.nl

Marieke Thijssen
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