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INFORMATIE DELEN

Om criminaliteit efficiënt aan te pakken, is het belangrijk lokaal 
in te zetten op preventie en vroegsignalering in kwetsbare 
wijken. Hiervoor moeten meerdere partijen met elkaar samen
werken en dus informatie delen. Vaak wordt de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) als hindernis gezien 
om gegevens uit te wisselen. Onterecht, volgens mr Jolanda van 
Boven. Zij nam de deelnemers mee in vooral de mogelijkheden 
die de AVG biedt. Hieronder volgt een samenvatting. Daarbij 
moet uitdrukkelijk worden gemeld dat deze samenvatting géén 
juridisch advies is.

Beleidsvisie opstellen
In Overweging 4 van de AVG staat dat de verwerking van 
persoonsgegevens ten dienste van de mens moet staan.  
Het recht op bescherming van persoonsgegevens heeft geen 
absolute gelding, maar moet worden beschouwd in relatie tot 
de functie ervan in de samenleving. Deze Overweging is 
abstract geformuleerd. Om lokaal aan de slag te gaan met 
preventie en vroegsignalering is het belangrijk om een beleids
visie op te stellen waarin staat wat het probleem is, op welke 
manier het aangepakt moet worden en waarom het daarbij 
noodzakelijk is om informatie te delen. Hierbij hoeft het wiel 
niet opnieuw uitgevonden te worden, maar kan gebruik worden 
gemaakt van de volgende visiedocumenten en bronnen:

• Preventie met Gezag, Aanjaagteam Ondermijning  
(februari 2021)

• Een pact voor de Rechtsstaat, Aanjaagteam Ondermijning 
(september 2020)

• ‘Stuur meer ambtenaren naar de frontlijn’, Binnenlands 
Bestuur (19 februari 2021)

• Richting! Over het sturen op perspectief voor wijken,  
Verwey Jonker Instituut (mei 2021)

• Very Young Offenders: Who are at Risk? A twoyear followup 
study on the development of offending and related problems, 
Geluk, C.A.M.L. (2014)

• Domeinoverstijgend samenwerken vanuit een brede blik op 
gezondheid in de regio, Institute for Positive Health (juni 2021)

Op maandag 23 mei organiseerde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een inspirerende bijeenkomt  
voor de leerkring gebiedsgerichte aanpak ondermijnende criminaliteit en de leerkring ondermijning op vakantieparken
over het thema informatievoorziening. Tijdens de online bijeenkomst legde mr Jolanda van Boven de deelnemers uit hoe  
je op zorgvuldige wijze informatie kunt delen als je multi disciplinair samenwerkt.  

• Doortastende preventie: slachtoffers zoeken en helpen van 
Edward van der Torre (februari 2022) 

• Raad volksgezondheid en samenleving

Een paar zorgvuldigheidseisen van de AVG

Accountability 
Als je informatie verwerkt, moet je je daarover kunnen 
verantwoorden.

Doelbinding 
De allereerste vraag die je je daarom moet stellen is: Wat is het 
doel dat ik informatie over deze persoon wil delen/opvragen/in 
wil brengen in een casusoverleg? 

Hierbij valt te putten uit twee bronnen:
• De professie/eigen expertise
• Wetten en regels 

Te denken valt aan: 
 Europees Verdrag Rechten van de Mens  
 Menselijke waardigheid staat centraal. Alle andere 
 mensenrechten vloeien hieruit voort en moeten dus in  
 hun onderling verband worden beschouwd en gewogen. 
 Internationaal Verdrag Rechten van het Kind 
 Bij alle maatregelen voor kinderen, ongeacht of deze worden  
 genomen door openbare of particuliere instellingen voor  
 maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, 
 bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen  
 de belangen van het kind de eerste overweging.  
 Materiewetten 
 Dit zijn de wetten waarin de taken voor de verschillende 
 gemeenlijke domeinen zijn geregeld, zoals de Jeugdwet.

Dataminimalisatie 
Alleen need to knowgegevens mogen gedeeld worden. 
Wat needtoknowgegevens zijn, dienen professionals vanuit 
de eigen professie zelf vast te stellen. Soms is het echt nodig 
dat de context rond iemand wordt geschetst. Professionals 
moeten goed kunnen beargumenteren waarom ze informatie 
delen. Het is belangrijk in een dossier vast te leggen wat af  

https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Georganiseerde_criminaliteit/Factsheet_Informatie_Delen/GCO-Noordanus_Ondermijning_Preventie_met_Gezag.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Georganiseerde_criminaliteit/Factsheet_Informatie_Delen/GCO-Noordanus_Ondermijning_Pact_voor_de_Rechtsstaat.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Georganiseerde_criminaliteit/Factsheet_Informatie_Delen/GCO-Noordanus_Interview_over_ondermijning.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Georganiseerde_criminaliteit/Factsheet_Informatie_Delen/GCO-Verwey_Jonker-Richting-wijkaanpak.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Georganiseerde_criminaliteit/Factsheet_Informatie_Delen/GCO-Very_young_offenders.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Georganiseerde_criminaliteit/Factsheet_Informatie_Delen/GCO-Very_young_offenders.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Georganiseerde_criminaliteit/Factsheet_Informatie_Delen/GCO-Positieve_Gezondheid-Handreiking_Domeinoverstijgend_samenwerken.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Georganiseerde_criminaliteit/Factsheet_Informatie_Delen/GCO-Positieve_Gezondheid-Handreiking_Domeinoverstijgend_samenwerken.pdf
https://www.divosa.nl/doortastende-preventie-slachtoffers-zoeken-en-helpen
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en overwegingen waren om informatie te delen. De data die je 
met elkaar deelt, moet je kunnen verantwoorden.

Juistheid van gegevens 
De gegevens die gedeeld worden, moeten juist zijn. Gegevens 
dienen vastgelegd te worden. Het is af te raden en niet nodig 
om personen anoniem te bespreken, omdat hierbij de kans 
bestaat dat niet duidelijk is om wie het nu precies gaat en 
personen met elkaar verward worden, tenzij dit gebeurt in het 
kader van bijvoorbeeld intervisie. Als personen besproken 
worden, maar er niks wordt vastgelegd, moet vertrouwd 
worden op het geheugen. Dit is niet wenselijk. Het is wel 
belangrijk om eerst beleid over het delen van gegevens te 
maken. Een goede dossiervorming is dus cruciaal.

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt hier ook over:

Grondslag 1 gaat bij de aanpak van criminaliteit dus niet op.  
Het transparantiebeginsel is wel belangrijk. Dit is het recht om 
te weten wat er waar vastligt en wat wordt uitgewisseld tussen 
wie. Als het even kan, is de hoofdregel dat je gaat vertellen wat 
je gaat doen. Maar bij bestrijding van criminaliteit is 
transparant zijn niet altijd mogelijk. Bij situaties waarbij 
transparantie niet mogelijk is, biedt de AVG nog een uitwijk
mogelijkheid:

Geen informatie vooraf, geen inzage, indien nodig in verband 
met:
• voorkoming strafbare feiten (preventie om personen veilig te 

stellen en te voorkomen dat personen crimineel vaardig 
worden);

• belang bescherming van betrokkene (man die verplicht 
plantjes op zolder verbouwt, jongens in prostitutie die bang 
worden gemaakt);

• belang rechten en vrijheden van anderen (jezelf als 
professional, buurtbewoners).

Veiligheid van de gegevens
De vraag is:
• Hoelang wordt de informatie bewaard? 
• Waar worden de gegeven opgeslagen? 
• Wie hebben toegang tot de gegevens?
• Hoe is de beveiliging van de gegevens geregeld?

Grondslagen 
In de AVG staan de volgende zes grondslagen voor het 
verwerken van persoonsgegevens:
1. U heeft toestemming van de persoon om wie het gaat;
2. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een 

overeenkomst uit te voeren;
3. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken, omdat u dit 

wettelijk verplicht bent;
4. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om  

vitale belangen te beschermen;
5. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een  

taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te 
oefenen (bestrijding van criminaliteit);

6. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om uw 
gerechtvaardigde belang te behartigen.

De eerste grondslag is lastig bij de aanpak van criminaliteit.  
De eisen aan een geldige toestemming zijn: 
• Betrokkene moet informatie ontvangen over te verwerken 

persoonsgegevens;
• Informatie moet zodanig zijn dat betrokkene de informatie 

kan begrijpen en consequenties kan overzien;
• Betrokkene moet volkomen vrij zijn om nee te zeggen;
• Nee mag geen nadelige gevolgen hebben;
• Betrokkene kan op elk moment toestemming weer intrekken.



Governance 
Om multidisciplinair te kunnen werken, moeten de 
verschillende partners afspraken maken over taken, rollen en 
verantwoordelijkheden. De organisaties moeten ook voor het 
delen van gegevens op orde zijn en de AVG op dezelfde manier 
hanteren.

Ook de politie kan gegevens uitwisselen met andere partijen.
• Bij structureel samenwerken geldt artikel 20 Wpg
• Bij incidenteel samenwerken (casusoverleggen) geldt  

artikel 19 Wpg

Paragidmawijzigingen
Er zijn paradigmawijzigingen nodig:
• Uit de eigen discipline: gegevens delen met degenen die 

betrokken zijn bij de zorg;
• Aandacht verschuiven naar een vroeger stadium, namelijk 

daar waar er zorgen zijn;
• Niets doen is ook een keuze waar men verantwoordelijk  

voor is.

Er moet integraal gewerkt worden, de schotten moeten weg 
om met elkaar de problematiek aan te pakken.

Subsidiariteit, proportionaliteit, doelmatigheid
Bij het uitwisselen van gegevens is het cruciaal om altijd op alle 
vlakken (zoals bij need to knowinformatie, te betrekken 
partners, de aanpak) de af en overwegingen te toetsen aan de 
hand van de volgende drie principes:
• Subsidiariteit: Is het de minst ingrijpende maatregel?
• Proportionaliteit: Is er een verhouding tussen de maatregel 

en het doel?
• Doelmatigheid: Is de meest geschikte maatregel getroffen?
Het is belangrijk om goed te monitoren of de doelen behaald 
worden en te evalueren.

Meer informatie
Mr Jolanda J.A. van Boven
VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau
info@vanbovenadvies.nl
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