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1.  Aanleiding, vraagstelling en aanpak van deze Verkenning 
 

 

1.1  Aanleiding voor de Verkenning 

Het kabinet heeft toegezegd om de Tweede Kamer te informeren over nut en noodzaak van 

registratie van herkomst.1 In de brief van 19 december 2008 waarin het Kabinet daarover 

een standpunt toezegde, werd zowel het tot stand komen van de Verwijsindex 

Risicojongeren (VIR) toegelicht als het afzien van het voornemen om een Verwijsindex 

Antillianen (VIA) in te voeren.  

 

In dezelfde brief van 19 december 2008 heeft het kabinet aangegeven dat er aanleiding is 

om een standpunt in te nemen over de wenselijkheid en noodzakelijkheid van registratie 

van herkomstgegevens ten behoeve van zowel de individuele hulpverlening aan 

risicojongeren als ten behoeve van het genereren van beleidsinformatie voor het 

ontwikkelen van beleid dat is gericht op het oplossen van problemen binnen specifieke 

groepen. Het kabinet heeft in de brief aangegeven het belang van registratie herkomst te 

onderschrijven, als kan worden aangetoond dat het noodzakelijk is voor effectief beleid. 

Tevens heeft het kabinet aangegeven ervan doordrongen te zijn dat sprake is van een 

gevoelig onderwerp: het registreren van herkomst kan een inbreuk behelzen op het 

grondrecht van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het grondrecht van 

vrijwaring van discriminatie of ongelijke behandeling op grond van ras, daaronder begrepen 

herkomst. Dit betekent dat niet zomaar tot registratie van bijzondere persoonsgegevens 

kan worden overgegaan. De noodzakelijkheid daarvan moet worden aangetoond en 

registratie mag niet in strijd zijn met fundamentele beginselen van nationale wet- en 

regelgeving en met internationale verdragen en verplichtingen.  

 

Ter voorbereiding op een kabinetsstandpunt over registratie van persoonsgegevens over 

herkomst is de onderhavige Verkenning uitgevoerd naar de praktijk van herkomstregistratie 

van een aantal gemeenten en de wijze van samenwerking met lokale instellingen en 

organisaties. De verkenning is uitgevoerd bij achttien grote en middelgrote gemeenten (zie 

voor een overzicht van de deelnemende gemeenten bijlage 1). Deze verkenning beoogt ook 

een nadere invulling te geven aan de bij de behandeling van het wetsvoorstel met 

betrekking tot de introductie van de Verwijsindex risicojongeren (VIR) ingediende moties 

van het lid Dezentjé Hamming-Bluemink.2  

 

Bij het bepalen van een standpunt over nut en noodzaak van registratie van 

persoonsgegevens over etnische herkomst is van belang of het huidige kader van wetten en 

regelingen enerzijds voldoende ruimte biedt om verwerking van bijzondere 

persoonsgegevens over etnische herkomst mogelijk te maken als dit noodzakelijk is voor 

het uitvoeren van beleid en anderzijds voldoende waarborgen biedt om aantasting van de 

privacy en stigmatisering op grond van herkomst te voorkomen.  

 

Registratie van gegevens over herkomst kan van belang zijn in het kader van het genereren 

van beleidsinformatie (waarbij het doorgaans om geanonimiseerde gegevens gaat) en bij 

het verlenen van zorg en hulpverlening en bij bestrijding van criminaliteit en overlast 

(waarbij sprake kan zijn van verwerking van tot op de persoon herleidbare gegevens).  

                                           
1 Brief van 19 december 2008, TK 2008/09, nr. 26283, nr. 49 en brief van 1 december 2009, TK 

2009/2010. 
2 Zie TK 2008-09, 31855, nr. 44, waarin wordt gevraagd te onderzoeken of er bij gemeenten behoefte 

bestaat om etniciteit te registreren.  
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Dat laatste speelt met name op lokaal niveau, waar partijen als gemeenten, politie, 

welzijnsorganisaties, regionale meld- en coördinatiefuncties, openbaar ministerie, jeugdzorg 

en anderen, al of niet in het kader van een Veiligheidshuis, samenwerken met als doel te 

komen tot gerichte aanpak van (forse) lokale problemen. De uitvoering van dit beleid vindt 

hoofdzakelijk plaats op lokaal niveau, door gemeenten in samenwerking met andere 

organisaties. 

 

1.2  Aanpak en vraagstelling 

In eerste instantie is een verkenning onder zeven gemeenten gehouden. Later is nog een 

aantal gemeenten benaderd, om zo nog meer informatie en een beter gefundeerd inzicht te 

verwerven ten behoeve van het kabinetsstandpunt registratie herkomst en uitvoering te 

geven aan bovengenoemde motie. Uiteindelijk hebben 18 gemeenten hebben meegedaan 

aan de verkenning (zie bijlage 1).  

 

In het kader van deze Verkenning is aan de gemeenten gevraagd naar de bestaande 

praktijk met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens over herkomst om zorg- 

en hulpverlenings-programma’s uit te voeren of om overlast en criminaliteit te voorkomen 

en te bestrijden.  

Tevens is gevraagd naar de (toekomstige) behoefte om dit type persoonsgegevens te 

verwerken ten behoeve van deze beleidsdoelstellingen. Ook is gevraagd naar de ervaringen 

van de gemeenten met het toepassen van het juridisch kader met betrekking tot verwerken 

van deze zogenaamde bijzondere persoonsgegevens. In de bijlage is de brief opgenomen 

waarmee de gemeenten zijn uitgenodigd. 

 

Bij alle gemeenten is gevraagd: 

- of sprake is van verwerken van gegevens over herkomst die herleidbaar zijn tot 

individuele personen en zo ja:  

- op welke beleidsterreinen, welke gegevens, hoe gebeurt het, wie is verantwoordelijk, 

wat zijn de redenen en hoe omschrijft de gemeente de noodzakelijkheid van deze 

handelwijze,  

- naar de uitwisseling van deze gegevens en de manier waarop dat is geregeld, 

- hoe de gemeente omgaat met de eisen rond privacy en gelijke behandeling bij het 

verwerken van persoonsgegevens over herkomst, 

- hoe de gemeente de wet- en regelgeving over registratie van herkomstgegevens 

interpreteert en toepast en in hoeverre is het juridisch kader voldoende werkbaar wordt 

geacht, 

- naar de eventuele behoefte aan het (vaker) kunnen registreren van herkomst van 

personen, de beleidsterreinen waarop die behoefte bestaat en de doelen die daarmee 

bereikt zouden kunnen worden.  

 

De Verkenning bij zeven gemeenten is uitgevoerd gedurende de maanden september tot en 

met november 2009. De verkenning bij de overige elf gemeenten in de maanden december 

2009 tot en met juni 2010.  

De gemeenten hebben een brief ontvangen en vervolgens zijn ambtelijke contactpersonen 

telefonisch benaderd. Met deze contactpersonen is vervolgens besproken wie bij de 

gemeenten en eventueel de lokale instellingen en bij lokale Veiligheidshuizen betrokken 

zouden moeten worden. In vrijwel alle gemeenten is vervolgens met meerdere 

contactpersonen gesproken en is informatie opgevraagd en uitgewisseld. In een aantal 

gevallen zijn gesprekken georganiseerd of telefonische interviews/conferenties.  
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Op 9 februari 2010 is een werkconferentie georganiseerd met vertegenwoordigers van de 

deelnemende gemeenten. Het doel van die bijeenkomst was het maken van een 

gezamenlijke analyse over de vraag of en in welke gevallen registratie van herkomst nuttig 

en noodzakelijk is.  

 

Daarnaast is ingaan op de werkbaarheid van het juridisch kader over het verwerken van 

persoonsgegevens over herkomst en hebben de deelnemers onderling ervaringen 

uitgewisseld over dit onderwerp. De resultaten van deze werkconferentie zijn ook verwerkt 

in de onderhavige Verkenning. 

 

Bij het uitvoeren van deze activiteiten waren betrokken Gerben Roest, Wieke Vink en Paul 

Ugochukwu (Ministerie VROM/WWI/DG I&I) en Janny Dierx, Dick Ernste en Mamita van 

Leeuwaarde (De Beuk Organisatieadvies). 

 

1.3  Status van de verkregen informatie 

Met elke deelnemende gemeente is afgestemd of de verkregen informatie correct was. Bij 

een aantal gemeenten is dit op bestuurlijk niveau gebeurd, bij een aantal andere 

gemeenten alleen op ambtelijk niveau.  

 

Van één gemeente is geen bevestiging van akkoord ontvangen. Van een andere gemeente 

(Rotterdam) is alleen de informatie over de DOSA-aanpak meegenomen, zoals die bekend is 

uit het genoemde CBP-onderzoek. Rotterdam is nog bezig met het bepalen van haar 

standpunt naar aanleiding van de zienswijze van het College Bescherming 

Persoonsgegevens (CBP) op de DOSA-aanpak en is ook een eigen onderzoek gestart naar 

verwerking van persoonsgegevens op verschillende terreinen in Rotterdam. De definitieve 

resultaten van dit onderzoek zijn bij het afronden van de Verkenning nog niet bekend en 

daarom is geen nadere informatie over Rotterdam opgenomen.  

 

Complicatie bij bestuurlijke afstemming over de verkregen resultaten was dat de 

Verkenning is uitgevoerd rond de gemeenteraadsverkiezingen. Met de installatie van nieuwe 

colleges kunnen met name de opvattingen van gemeenten over de wenselijkheid van en 

behoefte aan registratie van herkomstgegevens veranderen of al inmiddels al zijn 

veranderd. Zo hebben twee gemeenten aangegeven dat het te verwachten valt dat er in de 

nabije toekomst een bestuurlijk standpunt kan worden ingenomen over dit onderwerp dat 

afwijkt van de thans gangbare praktijk. 

 

 

Op verzoek van de gemeenten worden de bevindingen in dit rapport weergegeven zonder 

directe verwijzing naar de gemeente in kwestie. 

Uitzondering hierop is de zogenaamde Deelgemeentelijke Organisaties Sluitende Aanpak 

(DOSA) in Rotterdam. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) deed gedurende 

de looptijd van de Verkenning onderzoek naar de Rotterdamse DOSA en maakte op 29 april 

2010 haar bevindingen bekend3 (zie hierover de paragrafen 2.8 en 2.9). 

 

 

                                           
3 College Bescherming Persoonsgegevens, Onderzoek naar de verwerking van persoonsgegevens 

betreffende ras/etniciteit in het kader van DOSA door het dagelijks bestuur van de Deelgemeente 

Charlois, Rotterdam, Rapport van definitieve bevindingen, April 2010, Z2009-00449. 



Verkenning verwerking persoonsgegevens 

over etnische herkomst 

Ministerie van VROM/WWI 

Eindrapport 7 juli 2010 

Pagina 7 van 65  

 
 
 
 

T 0227 59 47 10 info@beuk.nl www.beuk.nl o r g a n i s a t i e a d v i e s 

 

 

2.  Het juridische kader en de toepassing ervan 
 

2.1  Het juridisch kader op hoofdlijnen 

In de Wbp worden persoonsgegevens over etnische herkomst begrepen onder het begrip 

‘bijzondere persoonsgegevens op grond van ras’.  

De Wbp geeft uitvoering aan artikel 10 van de Grondwet, dat het recht op bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer garandeert. Artikel 10 Grondwet sluit aan bij artikel 8 Europees 

Verdrag inzake de Rechten van de Mens en de Fundamentele vrijheden (EVRM) en andere 

internationale voorschriften. In de Wbp is ook de EU privacyrichtlijn geïmplementeerd 

(95/46/EG). Het verwerken van persoonsgegevens over etnische herkomst raakt zowel aan 

de grondrechten op het gebied van privacy als aan die van bescherming tegen discriminatie 

en recht op gelijke behandeling ongeacht ras en nationaliteit. Onderscheid op grond van ras 

is ook verboden op grond van artikel 1 van de Grondwet, het EVRM en andere internationale 

voorschriften. Ook de EU richtlijnen over rassendiscriminatie zijn van belang. 

 

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens over ras is verboden op grond van artikel 

16 Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp), tenzij één van de uitzonderingen 

van artikel 17-22 (en met name artikel 18) of 23 Wbp van toepassing is. De tekst van deze 

artikelen is opgenomen in bijlage 3. Hierna wordt nader ingegaan op het juridische kader 

van de Wbp. 

 

Met betrekking tot het juridisch kader is overigens ook van belang dat het verwerken van 

gegevens over etnische herkomst (zowel gegevens die direct naar herkomst verwijzen als 

gegevens die het afleiden daarvan op indirecte manier mogelijk maken) onder 

omstandigheden kan leiden tot indirect onderscheid naar ras zoals verboden in de Awgb. 

Van indirect onderscheid in die wet is sprake als op zich neutrale begrippen leiden tot 

ongerechtvaardigd onderscheid.4 

 

 

2.2 Bijzondere persoonsgegevens over ras 

Bijzondere persoonsgegevens over ras verwijst niet naar een afgebakende hoeveelheid 

gegevens. Van een aantal gegevens is het op voorhand duidelijk dat ze bijzondere 

persoonsgegevens over ras zijn, maar er is geen sluitende definitie. Onder het begrip 

bijzondere persoonsgegevens over ras vallen in ieder geval gegevens over: 

- Geboorteland 

- Geboorteland ouders 

- Geboorteland grootouders 

- Geboortestreek/nationale afstamming 

- ‘Subjectieve’ typeringen zoals van Antilliaanse herkomst en het benoemen van 

gezins- of cultuurkenmerken.  

- Registreren van personen als woonwagenbewoners/Roma/Sinti. 

- Een foto, waaruit herkomst af te leiden valt. 

 

 

 

                                           
4 Zie over dit onderwerp onder meer het advies van de Raad van State over de wijziging van de Wet 

op de Jeugdzorg in verband met de introductie van de VIR van 17 oktober 2008, TK 2008-09 31 855, 

nr. 4. 
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Nationaliteit en geboorteplaats vallen niet zonder meer onder het begrip bijzondere 

persoonsgegevens; dat kan wel het geval zijn als uit de context waarin dit gegeven wordt 

verwerkt de etnische of nationale afstemming valt af te leiden of als dit gegeven wordt 

verzameld met als doel om onderscheid te maken. Er wordt een onderscheid gemaakt 

tussen ´directe´en ´indirecte´bijzondere persoonsgegevens. Een direct bijzonder 

persoonsgegeven is bijvoorbeeld dat iemand van Marokkaanse afkomst is. Een indirect 

bijzonder persoonsgegeven is een gegeven dat als zodanig geen betrekking heeft op een 

gevoelig kenmerk, maar waaruit wel de aanwezigheid van een gevoelig kenmerk kan 

worden afgeleid. Namen en adressen op een adreslijst zijn op zich geen bijzondere 

persoonsgegevens. Een lijst van deelnemers aan een project voor Marokkaanse jongeren 

kan onder omstandigheden een verwerking van bijzondere persoonsgegevens over ras zijn. 

Dit kan worden voorkomen door de administratie van de persoonsgegevens zo in te richten 

dat er geen directe link kan worden gelegd met de afkomst van de deelnemers aan 

projecten voor doelgroepen. 

 

Uiteindelijk zal het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) of de rechter toetsen of in 

de praktijk geregistreerde persoonsgegevens moeten worden beschouwd als bijzondere 

persoonsgegevens.  

 

In de Verkenning onder de achttien gemeenten is gebleken dat de term ‘ras’ bij 

betrokkenen soms bevreemding wekt: de term ´ras´ heeft in het dagelijkse taalgebruik een 

sterk connotatie met ´discriminatie´. Persoonsgegevens over etnische herkomst wordt als 

een minder beladen aanduiding ervaren, deze term kan zowel verwijzen naar 

persoonsgegevens die rechtstreeks vallen onder het begrip bijzondere persoonsgegevens 

als op persoonsgegevens waarvan de etniciteit kan worden afgeleid en die onder 

omstandigheden ook kunnen vallen onder het begrip bijzondere persoonsgegevens over ras. 

Bij het uitvoeren van de Verkenning is de overwegend de term ‘persoonsgegevens over 

etnische herkomst’ gebruikt. 

 

2.3  Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens 

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is op grond van artikel 16 Wbp verboden. 

Omdat het soms nodig is deze toch te verwerken, staan in de artikelen 17-23 Wbp 

uitzonderingen waarin het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is toegestaan (zie 

ook de bijlage bij het verslag). Per categorie gegevens is vastgesteld wanneer en onder 

welke voorwaarden de verwerking mag plaatsvinden. De wetgever heeft in deze gevallen 

een afweging gemaakt tussen het privacybelang van de betrokkene en het belang van een 

ander bij de verwerking. De specifieke uitzonderingen staan in de artikelen 17-22.  

 

2.4  Artikel 18 Wbp: specifieke uitzonderingen 

In artikel 18 lid a sub a Wbp staan een aantal uitzonderingsgronden: bijvoorbeeld dat een 

werkgever met een personeelsbestand van enige omvang ten behoeve van een 

toegangspasjessysteem foto’s verwerkt.  

Ook mogen bijzondere persoonsgegevens over ras worden verwerkt in het kader van een 

voorkeursbeleid (artikel 18 lid 1 sub b Wbp). Daarvan is sprake als aan personen van een 

bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep een bevoorrechte positie wordt toegekend. 

De registratie van de gegevens moet noodzakelijk zijn voor het doel en de betrokkenen 

mogen hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Dan mogen alleen gegevens worden verwerkt 

die betrekking hebben op het geboorteland van de betrokkene, diens ouders of grootouders, 

dan wel op andere bij wet vastgestelde criteria op grond waarvan op objectieve wijze kan 

worden vastgesteld of iemand tot een minderheidsgroep hoort.  
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Voorkeursbehandeling moet ook voldoen aan de eisen van artikel 2 Algemene wet gelijke 

behandeling (AWGB).  

In dat artikel staat dat een voorkeursbeleid is toegestaan als het gaat om een specifieke 

maatregel om feitelijke nadelen die verband houden met iemands ras weg te nemen of te 

verminderen. Het onderscheid moet in een redelijke verhouding staat tot het doel en de 

groepen meten een algemene achterstandspositie hebben in de maatschappij 

(proportionaliteitstoets). Het wegnemen van die achterstand moet een zwaarwegend 

algemeen belang zijn. Voorkeursbeleid mag een beperkte tijd duren: zodra de achterstand 

is weggewerkt, vervalt de rechtvaardigingsgrond voor het voorkeursbeleid en daarmee ook 

die voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens.  

De verwerking van bijzondere persoonsgegevens over herkomst voor het voeren van 

voorkeursbeleid moet volgens de wet beperkt blijven tot gegevens omtrent iemands 

geboorteland, het geboorteland van diens ouders of van diens grootouders. Andere 

gegevens kunnen in het kader van voorkeursbeleid niet worden verwerkt. Zelfs de 

toestemming van de betrokkene kan dit verbod niet ongedaan maken. 

Een bekend voorbeeld van wettelijk voorkeursbeleid was de Wet SAMEN. Deze wet was 

actief gericht op evenredige deelname van allochtone werknemers aan het arbeidsproces. 

Om het doel te bereiken moest de herkomst van de werknemers worden geregistreerd.  

 

2.5  Artikel 23 lid 1 sub e Wbp: een algemene uitzondering 

Een andere uitzondering is die van ‘een zwaarwegend algemeen belang‘. Op grond van een 

zwaarwegend algemeen belang kan bij wet een uitzondering worden gemaakt op het 

verbod, voor een specifiek doel. Dit zwaarwegend algemeen belang moet in de Wbp zelf of 

in een andere wet zijn geregeld of het CBP moet een ontheffing hebben verleend. 

 

Er is geen totaaloverzicht van alle wettelijke uitzonderingen. Wettelijke grondslagen zijn 

o.a. gecreëerd in de Wet op de Gemeentelijke Basisadministratie, de Wet op het 

onderwijstoezicht (de opvolger van de Wet Verzelfstandiging Informatiseringsbank), in de 

wet op de Jeugdzorg en in de onderwijswetgeving in die over inburgering. Ook de Wbp zelf 

bevat een wettelijke grondslag voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens over 

ras met betrekking tot gezondheid in artikel 21 lid 3 Wbp: dat mag als het noodzakelijk is 

om bijzondere persoonsgegevens te verwerken over iemands ras in verband met de 

gezondheid, een goede behandeling of verzorging. Deze gegevens mogen alleen worden 

verwerkt door artsen en hulpverleners die op grond van de wet of overeenkomst onder een 

geheimhoudingsplicht werken (artikel 21 lid 2 Wbp). In het kader van het strafrecht en 

justitieel optreden zijn grondslagen opgenomen in de wet Politiegegevens en in de Wet 

justitiële en strafvorderlijke gegevens.  

 

In artikel 23 staat dat het CBP ontheffing kan verlenen. Dit gebeurt een enkele keer in 

individuele gevallen. Ontheffing wordt door het CBP bij structurele gegevensverzameling – 

zoals bij de aanpak van probleemjongeren – alleen verleend als er uitzicht is op de 

totstandkoming van een wettelijke regeling. Dat was het geval bij de ontheffing die het CBP 

op grond van artikel 23 lid 1 sub e Wbp verleende ten behoeve van de totstandkoming van 

de Verwijsindex Antillianen en de casusoverleggen Antillianen. Deze ontheffing is in 2009 

verlopen; deze index (en ook de wetgeving) is niet tot stand gekomen. 

  

In de VIR worden geen gegevens over etnische herkomst van de jongeren opgenomen en is 

derhalve van verwerking van bijzondere persoonsgegevens geen sprake.  
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De VIR is een landelijk toegankelijk verwijssysteem dat bedoeld is de samenwerking te 

ondersteunen van de hulpverlening in de jeugdhulpverleningketen aan individuele jongeren 

die om een aantal redenen in hun ontwikkeling naar volwassenheid worden bedreigd.5  

 

In overeenstemming met art 23 lid 2 van de Wbp is het mogelijk persoonsgegevens te 

verwerken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek, mits dit het 

algemeen belang dient, voor het onderzoek noodzakelijk is en er waarborgen zijn dat de 

persoonlijke levenssfeer niet onevenredig wordt geschaad. In de praktijk vereist het artikel 

dat bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek zoveel 

mogelijk anoniem worden verwerkt en dat toegang tot de bestanden die worden gebruikt 

beschermd is. Bescherming van bijzondere persoonsgegevens staat voorop. Specifieke 

waarborgen met betrekking tot verstrekking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve 

van wetenschappelijk onderzoek en statistiek zijn ook opgenomen in de Wet Gemeentelijke 

Basisadministratie (WGBA), de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek (WCBS), de 

wettelijke regelingen omtrent de bestanden die worden beheerd door de Informatie Beheer 

Groep (IBG), de politie (HKS), en andere. 

 

2.6  Toepassing van de Wbp 

In de regel stelt het CBP zich op het standpunt dat ontheffing tijdelijk is en dat uit evaluatie 

moet blijken of het creëren van een wettelijke grondslag wenselijk en noodzakelijk is.Tegen 

dergelijke ontheffing kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt bij het CBP en 

daarna bij de bestuursrechter. 

Ook aan de ontheffing voor de VIA heeft het CBP destijds voorwaarden verbonden. Het CBP 

stelde als voorwaarde dat na evaluatie van de VIA zou worden aangegeven of de 

verwerking ook wettelijk geregeld zou worden.6  

Het creëren van een wettelijke grondslag of het verkrijgen van een ontheffing door het CBP 

zijn niet zonder meer mogelijk. Het zwaarwegende algemeen belang moet worden 

afgewogen tegen grondrechten op het gebied van privacy en gelijke behandeling. 

Aangetoond moet worden dat registratie noodzakelijk is voor het bereiken van het doel en 

tevens moet worden beargumenteerd dat dit doel niet met een minder zwaar middel is te 

bereiken. 

In het geval van de VIA hebben zowel het CBP als de Afdeling Rechtspraak van de Raad van 

State gesteld dat deze afweging in voldoende mate waren gemaakt. Bij de daarna beoogde 

integratie van de VIA in de VIR oordeelde de Afdeling Wetgevingsadvies van de Raad van 

State dat niet kan worden aangetoond dat het registreren van etnische achtergrond van 

jongeren nuttig of noodzakelijk is met het oog op de doelstelling van de VIR.  

 

De systematiek van de Wbp vereist dat eerst moet worden gekeken of de specifieke 

uitzondering van artikel 17-22 van toepassing zijn. Als iemand op grond van artikel 18 lid 3 

Wbp bezwaar heeft gemaakt tegen verwerken van zijn persoonsgegevens over herkomst, 

dan mag artikel 23 niet alsnog worden toegepast om bijzondere persoonsgegevens van die 

persoon te verwerken.  

Ook als een uitzondering op het verwerkingsverbod van toepassing is, zijn altijd de 

algemene bepalingen van de Wbp van toepassing over verwerken van ‘gewone’ 

persoonsgegevens.  

 

                                           
5 Over dat onderwerp adviseerde de Raad van State eerder dat het opnemen van herkomstgegevens 

in de VIR niet noodzakelijk zou zijn om de doelstellingen van de VIR te bereiken, Raad van State, 17 

oktober 2008, TK 2008-09 31 855, nr. 4. 
6 Besluit van 11 december 2006, z2006-00036. 
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Dat betekent dat: 

- alleen gegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde 

doelen verzameld moeten worden (artikel 7 Wbp), 

- en dat ze niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de 

doeleinden waarvoor ze zijn verkregen (artikel 9 Wbp), 

- dat gegevens goed beveiligd moeten worden (artikel 13 Wbp). 

 

De Wbp is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van 

persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens 

die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen7. 

Onder verwerking wordt daarbij verstaan: elke handeling of elk geheel van handelingen met 

betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, 

ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door 

middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, 

samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of 

vernietigen van gegevens.8 Het mondeling uitwisselen van informatie die niet wordt 

opgeslagen of verwerkt valt niet onder de Wbp. 

 

2.7 Gebruik maken van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 

 (GBA) 

De uitvoering van de Wet GBA verplicht tot het in stand houden van een geautomatiseerd 

gegevensbestand: de ‘gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens’ (de GBA). De 

GBA bevat van iedere ingeschrevene in ieder geval de naam, voornamen, geboortedatum, 

geboorteplaats en geboorteland; dezelfde gegevens over de ouders. Ook gegevens over  

nationaliteit(en) en, indien van toepassing, verblijfsrecht worden in de GBA opgenomen. 

In de GBA worden alle gegevens geautomatiseerd opgeslagen en deze kunnen worden 

uitgewisseld met andere bestanden van de overheid. De Wbp is niet van toepassing op de 

persoonsgegevens die in de GBA voorkomen. De wet die toeziet op een juist gebruik van 

deze persoonsgegevens is de Wet GBA. De Wet GBA regelt de rechten en plichten van zowel 

de gemeente als de burger. Op datgene wat een gemeente meer registreert aan 

persoonsgegevens dan de Wet GBA voorschrijft is de Wbp van toepassing. Als een 

gemeente op grond van gemeentelijke taken extra gegevens registreert, dan worden deze 

gegevens als het ware aangehaakt aan de GBA-gegevens. Op de aangehaakte gegevens in 

de GBA van een gemeente is voor wat betreft de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer niet de Wet GBA van toepassing, maar de Wbp. Als een gemeente aangehaakte 

gegevens opneemt, moet de gemeente deze gegevensverwerking melden bij het CBP. Elke 

gemeente is verplicht een GBA-Verordening te maken. In de GBA-verordening moet zijn 

opgenomen welke diensten/afdelingen de gemeente kent, welke (publiekrechtelijke) taken 

deze diensten uitvoeren en welke gegevens daarvoor verstrekt worden. Artikel 100 Wet 

GBA biedt gemeenten de mogelijkheid om een aanvullende regeling met betrekking tot 

verstrekking te maken. Voorwaarde is dat diegenen die kunnen beschikken over 

persoonsgegevens een wettelijk of maatschappelijk belang dienen. Gemeenten kunnen op 

basis van de GBA gegevens statistieken maken over bijvoorbeeld aantal werkzoekenden 

naar etniciteit of aantal verdachten dat bekend is bij een Veiligheidshuis naar etniciteit. 

Door koppeling aan de geboortelandgegevens uit de GBA aan andere gegevensbestanden is 

op geaggregeerd niveau veel informatie beschikbaar over de afkomst en positie van 

verschillende bevolkingsgroepen.  

                                           
7 Wbp art. 2 lid 1. 
8 Wbp art. 1b. 
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Gemeenten hebben specifieke taken met betrekking tot het verwerken van 

persoonsgegevens: de leerplichtadministratie is zo’n specifieke binnengemeentelijke taak. 

Elke gemeente voert de administratie over de leerlingen die in de eigen gemeente zijn 

ingeschreven.  

De GBA wordt ook gebruikt voor het genereren van informatie over specifieke doelgroepen 

of persoonsgegevens. Verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA is op grond van de 

Wet GBA mogelijk. De Wet GBA maakt onderscheid tussen afnemers, verplichte derden, 

bijzondere derden en vrije derden. Het CBS is bijvoorbeeld een geautoriseerde gebruiker 

van de gegevens in het GBA en kan door koppeling van bestanden statistieken genereren 

over bijvoorbeeld inkomenspositie, uitkeringen, arbeidsmarktdeelname en niet-werkende 

werkzoekenden, onderwijs, zorg en verdachten van misdrijven van niet-westerse 

allochtonen9. 

De gemeenten in de Verkenning maken gebruik van deze mogelijkheden. 

 

Op grond van artikel 120 Wet GBA heeft het CBP een toezichthoudende taak bij de 

uitvoering van de Wet GBA.  

Het is bij het CPB bekend dat het voor vele ambtenaren niet altijd duidelijk, wie, in welke 

gevallen over welke gegevens uit de GBA mag beschikken.10  

 

2.8  Verwerken van bijzondere persoonsgegevens over etnische herkomst in het 

 kader van lokale samenwerkingsverbanden 

Op lokaal niveau werken partijen als gemeente, politie, welzijnsorganisaties, regionale 

meld- en coördinatiefuncties, openbaar ministerie, jeugdzorg en anderen in verscheidene 

verbanden samen. Doelen van deze samenwerkingsverbanden zijn het gecoördineerd 

uitvoeren van hulpverleningsprogramma’s voor mensen met meervoudige problemen, en 

het voorkomen en bestrijden van overlast en criminaliteit. Men richt zich daarbij onder meer 

op Antilliaans-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse jongeren met meervoudige 

problemen, mensen die overlast veroorzaken, veelplegers, ex-gedetineerden die nazorg 

nodig hebben, gezinnen met problemen rond schulden en gezinnen met 

opvoedingsproblemen. De samenwerking vindt onder andere plaats onder de noemer van 

het Antillianenbeleid dat in 21 gemeenten wordt gevoerd , het Marokkanenbeleid dat in 22 

gemeenten word gevoerd en in Veiligheidshuizen die in steeds meer gemeenten of regio’s 

worden opgezet. In deze samenwerkingsverbanden gebeuren één of meer van 

onderstaande activiteiten: 

- Coördineren en uitvoeren van specifieke projecten gericht op individuele of collectieve 

hulpverlening en op voorkomen en bestrijden van overlast en criminaliteit. 

- Monitoren van voortgang van projecten en genereren van beleidsinformatie. Hiervoor 

wordt bijvoorbeeld uit de registratiesystemen van de samenwerkingsverbanden en uit 

bestanden van verschillende samenwerkingspartners geanonimiseerde informatie 

gegenereerd en verwerkt in monitors en beleidsnotities. Beleidsinformatie kan op lokaal 

niveau worden verkregen door koppeling van bestanden aan de persoonsgegevens in de 

GBA (zie ook hierboven). 

                                           
9 Het CBS gebruikt in haar rapportages de definitie van de niet-westerse allochtoon. Een niet-westerse 

allochtoon heeft volgens de definitie van het CBS tenminste één ouder die geboren is in Afrika, 

Latijns-Amerika (inclusief Nederlandse Antillen en Suriname), of Azië - inclusief Turkije en met 

uitzondering van voormalig Nederlands-Indië/Indonesië en Japan. 
10 Zie hierover ook het publicatieblad van het CBP ‘De GBA en het gebruik daarvan’ en de website van 

de Nederlandse vereniging voor burgerzaken (NVVB).  
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- Lokale verwijsindices waarmee samenwerkende organisaties kunnen zien welke 

organisaties met welke personen contact hebben, zodat organisaties contact met elkaar 

kunnen opnemen.  

In dergelijke indices wordt de op lokaal niveau noodzakelijk geachte informatie 

opgenomen om personen te kunnen identificeren. Sommige lokale verwijsindices zijn 

aangesloten op de landelijke VIR. 

- Casusoverleggen, waarin samenwerkende organisaties gegevens uitwisselen over 

personen met meervoudige problemen. In deze overleggen wordt besproken welke 

organisaties contact hebben met de betreffende persoon, wat er met deze persoon aan 

de hand is, welke hulpverleningstrajecten en andere maatregelen voor deze persoon 

getroffen worden en hoe de voortgang is van deze trajecten. 

- Registratiesystemen waarin personen worden opgenomen die in casusoverleggen 

worden besproken. In dergelijke systemen wordt informatie vastgelegd om de personen 

te kunnen identificeren en daarnaast informatie over problematiek, afgesproken 

trajecten en voortgang. In een privacyreglement of convenant hebben de organisaties 

die deelnemen aan casusoverleggen vastgelegd welke informatie wordt geregistreerd, 

wie toegang heeft tot deze informatie, welke informatie wordt uitgewisseld en of en hoe 

deelnemende organisaties de verkregen informatie in eigen bestanden verwerken. 

Dergelijke reglementen worden in de regel gemeld bij het CBP, conform de Wbp art 27. 

 

De grondslag voor coördinatie en samenwerking voor gemeenten is te vinden in artikel 8 

Wbp (sub e: de verwerking is noodzakelijk voor de goede vervulling van een 

publiekrechtelijke taak door het bestuursorgaan). Vaak worden in het kader van 

samenwerking protocollen, reglementen of convenanten opgesteld.  

Die kunnen geen grondslagen in het leven roepen die verder gaan dan de bestaande 

wettelijke mogelijkheden. 

 

2.9  Deelgemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak en onderzoek College 

 Bescherming Persoonsgegevens 

Rotterdam neemt met de DOSA-aanpak een bijzondere plaats in de Verkenning in, vanwege 

het eerder aangehaalde onderzoek van het CBP naar deze aanpak. 

Met de DOSA aanpak geeft de gemeente Rotterdam invulling aan beleid gericht op risico- en 

probleemjongeren tot 23 jaar. DOSA is een preventief instrument dat wordt ingezet bij 

jongeren met zware en specifieke problemen op meerdere leefgebieden. De DOSA aanpak 

wordt in alle 13 deelgemeenten in Rotterdam uitgevoerd. De doelgroep bestaat uit risico- en 

overlastgevende jongeren tussen de 0 en 23 jaar met een meervoudige problematiek op 

één of meer belangrijke leefgebieden (werk, school, gezondheid, gezin, huisvesting, vrije 

tijd, financiën, relaties/sociale omgeving en overlast). Het doel is te voorkomen dat deze 

jongeren maatschappelijk uitvallen en/of verder afglijden naar erger. Onderdeel van DOSA 

is een aanpak op maat voor al deze jongeren. Er wordt samengewerkt door alle 

jeugdinstellingen in de preventieve, hulpverlenende en justitiële sfeer, zowel op stedelijk als 

op buurt- en wijkniveau. De deelgemeente is verantwoordelijk voor de persoonsdossiers die 

worden aangelegd. De DOSA-aanpak omvat registratie, casusoverleg en specifieke 

hulpverlening. 

Het reglement van de DOSA-aanpak stelt dat de DOSA-regisseur de volgende gegevens 

mag vastleggen in het DOSA registratiesysteem: de NAW-gegevens, bijnamen, geslacht, 

geboortedatum, plaats en land, etniciteit, nationaliteit, datum melding jongere, korte 

omschrijving van de jongere, naam melder c.q. betrokken organisatie, gekozen aanpak en 

beoogd resultaat naar aanleiding van de melding, de aangewezen afhandelende instantie, 

het resultaat en het moment dat resultaat is geconstateerd. Onder etniciteit worden 

gegevens opgenomen over afkomst. De GBA wordt geraadpleegd met betrekking tot het 
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geboorteland van alle jongeren en de ouders (ongeacht herkomst). Uit die gegevens wordt 

de etniciteit afgeleid en verwerkt. Als de betrokkene in Nederland is geboren, maar één van 

de ouders niet, dan wordt gekozen voor de etniciteit behorende bij het geboorteland van die 

ouder.  

Als de betrokkene zelf in Nederland is geboren en beide ouders in verschillende landen, 

wordt op basis van persoonlijke gesprekken de etniciteit gekozen die het meest aansluit bij 

de gezinscultuur. Als betrokkene en ouders alle drie in verschillende landen zijn geboren, 

wordt ook de gezinscultuur besproken en dat gegeven verwerkt. 

 

De registratie van DOSA is alleen toegankelijk voor de DOSA-regisseur. De gegevens over 

de jongere worden voor zover relevant gedeeld in het overleg van de zogenaamde DOSA-

kern. Aan de DOSA-kern neemt deel de jeugdcoördinator van de politie, de 

voorpostfunctionaris van Bureau Jeugdzorg, de leerplichtambtenaar, de coördinator 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en een medewerker van het jongerenloket. De DOSA 

regisseur fungeert als centraal meldpunt, verwijst door en registreert relevante gegevens. 

 

De gemeente Rotterdam heeft als toelichting op de werkwijze dat de gegevens over 

herkomst in het DOSA-systeem zelf dienst doen als risico-indicator.11 Dat betekent dat in 

het DOSA-overleg alle jongeren op basis van hun problematiek besproken worden en niet 

op basis van hun afkomst. Registratie van gegevens over de afkomst van de betrokken 

jongeren is volgens de gemeente noodzakelijk voor het bepalen van de inzet van specifieke 

hulpverlening.  

 

Rotterdam heeft voor de DOSA-registratie onder meer een beroep gedaan op de 

uitzonderingsbepaling art 18b Wbp (voorkeursbeleid). Als argumenten noemt Rotterdam dat 

registratie nodig is voor het bepalen van de toe te passen inzet van specifieke hulpverlening 

en om te kunnen bepalen welke groepen meer dan andere in het traject vertegenwoordigd 

zijn en wat dit betekent voor de gerichte inzet van middelen. 

 

2.10 De zienswijze van het CBP over de DOSA-aanpak 

De DOSA-werkwijze voldoet volgens het CBP niet aan de voorwaarden om een beroep te 

kunnen doen op de wettelijke uitzonderingsmogelijkheden van de Wbp12. De 

gestandaardiseerde verwerking van gegevens over de etniciteit voldoet niet aan de 

uitzonderingen van artikel 18a (ter identificatie volstaan de NAW gegevens), 21 lid 3 

(grondslag met betrekking tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens over ras in 

het kader van de gezondheid) en 22 lid 5 Wbp (grondslag met betrekking tot 

strafrechtelijke gegevens).  

 

De deelgemeente kan zich volgens het CBP ook niet beroepen op de uitzonderingsgrond met 

betrekking tot voorkeursbeleid van artikel 18b Wbp. Dat artikel is volgens het CBP niet van 

toepassing als de gegevens worden verwerkt ten behoeve van overlastbestrijding en/of 

handhaving van de openbare orde. Het beroep op voorkeursbeleid is wel mogelijk als de 

verwerking van gegevens betreffende etniciteit plaatsvindt om de positie van de doelgroep 

te verbeteren, door bijvoorbeeld bijzondere voorzieningen toe te wijzen. Het opstellen van 

behandelplannen, één van de doelstellingen in de DOSA-aanpak, zou onder de uitzondering 

van artikel 18b Wbp kunnen vallen. In de DOSA-aanpak is echter sprake van verwerking 

                                           
11 Id. 
12 College Bescherming Persoonsgegevens, Onderzoek naar de verwerking van persoonsgegevens 

betreffende ras/etniciteit in het kader van DOSA door het dagelijks bestuur van de Deelgemeente 

Charlois, Rotterdam, Rapport van definitieve bevindingen, April 2010, Z2009-00449. 
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van gegevens over ras/etniciteit in een bestand dat wordt gebruikt ten behoeve van een 

combinatie van doelstellingen en dat acht het CBP niet geoorloofd. De doelstellingen zouden 

effectief ontvlecht moeten worden, om binnen de kaders van de wetgeving te blijven.  

 

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens over ras ten behoeve van een reeks van 

gecombineerde doelstellingen als ‘het realiseren van een sluitende aanpak voor risico- en 

probleemjongeren, die shopgedrag door en het rondpompen van jongeren voorkomt en 

tegelijkertijd hinderlijk en overlastgevend gedrag van jongeren voorkomt en bestrijdt’; 

‘goede vervulling van de publiekrechtelijke taak waaronder handhaving van de openbare 

orde’ en ‘opstelling van behandelplannen voor betrokkenen (en de uiteindelijke uitvoering 

hiervan/hulpverlening waarmee de sluitende aanpak wordt gerealiseerd)’ voldoet niet aan 

de voorwaarden die artikel 18b Wbp stelt aan de doelstelling voor voorkeursbeleid. De 

voorzieningen die in het kader van de DOSA-aanpak worden aangeboden ter verbetering 

van de positie van de jongeren zijn onderdeel van een integrale aanpak en een reeks van 

mogelijke maatregelen en interventies. Het is volgens het CPB niet helder dat de bijzondere 

persoonsgegevens alleen ten behoeve van de specifieke voorzieningen worden gebruikt. 

Het CBP stelt dat het verwerken van bijzondere persoonsgegevens over ras ten behoeve 

van toewijzing aan specifieke voorzieningen in principe wel onder voorkeursbeleid kan 

worden begrepen, maar niet zolang deze toewijzing onderdeel is van een integrale aanpak 

met interventies die gericht zijn op overlastbestrijding en handhaving van de orde. 

 

Ook vindt het CBP van belang dat de keuzevrijheid van betrokkenen ten aanzien van de 

verwerking van hun gegevens betreffende ras/etniciteit wordt aangetast. In het kader van 

voorkeursbeleid dient er keuzevrijheid te bestaan voor het individu, omdat de wet vereist 

dat een betrokkene bezwaar kan maken tegen het toepassen van het registratie van 

persoonsgegevens over etnische herkomst in het kader van het voorkeursbeleid.  

Als een jongere beslist niet wil deelnemen aan DOSA, worden zijn of haar gegevens toch 

verwerkt, in een zogeheten ‘NEE-dossier’. Aan jongeren die wel deelnemen aan DOSA, 

wordt geen mogelijkheid geboden om bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens 

betreffende hun ras/etniciteit. Ook dat voldoet niet aan de voorwaarden waaraan 

voorkeursbeleid moet voldoen. 

 

Volgens het CBP mogen in het kader van voorkeursbeleid ook alleen gegevens met 

betrekking tot het geboorteland van betrokkene en diens ouders worden vastgelegd en 

andere gegevens slechts voor zover die zijn gebaseerd op wettelijke criteria. Ook daarmee 

voldoet de DOSA-aanpak niet aan de wet. Het is overigens niet duidelijk op welke criteria 

het CPB hiermee doelt, aangezien ter verduidelijking van deze overweging wordt verwezen 

naar het antwoord op een vraag van de gemeente in één van de processtukken die niet bij 

het oordeel zijn gevoegd. Aannemelijk lijkt op basis van de tekst dat de passage in het CBP 

oordeel verwijst naar het invulveld in de DOSA-registratie over ´etniciteit´ en de wijze 

waarop informatie wordt vastgelegd over de gezinscultuur.  

 

De uitspraak van het CBP is in het kader van deze Verkenning van belang met betrekking 

tot: 

- de soort gegevens die worden verwerkt; 

- de gestandaardiseerde verwerking;  

- de doelstelling(en) van de verwerking in verband met voorkeursbeleid; 

- inrichting van de verwerking ten behoeve van voorkeursbehandeling bij gecombineerde 

doelstellingen; 

- de rol die etniciteit speelt in het voorkeursbeleid, 
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- het ontbreken van een voldoende voorziening om bezwaar te maken tegen verwerking 

van bijzondere persoonsgegevens in het kader van het voorkeursbeleid; 

- het ontbreken van een (wettelijke) grondslag voor de verwerking. 

 

 

In de Verkenning onder de achttien gemeenten is ook over deze onderwerpen informatie 

verzameld, die hierna aan bod komen. De Verkenning laat zien dat op lokaal niveau 

verschillend wordt omgegaan met het verwerken van persoonsgegevens over etnische 

herkomst.  

 

In de volgende paragrafen worden de bevindingen weergegeven en wordt in kaders 

informatie weergegeven die is aangedragen door de gemeenten. 
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3.  Verwerking van persoonsgegevens over etnische herkomst  
 

In dit hoofdstuk komt het relevante gemeentebeleid aan de orde, wat gemeenten in het 

kader van dit beleid verwerken aan bijzondere persoonsgegevens over etnische herkomst, 

hoe zij dit doen en wat motieven zijn om al dan niet deze persoonsgegevens te verwerken.  

 

In veel, met name grotere gemeenten in Nederland wonen mensen met meervoudige 

problemen, zoals werkloosheid, schulden, psycho-sociale problemen, schooluitval, 

problemen met integratie, taal en opleiding, slechte huisvesting. In deze groepen mensen 

komt ook meer dan gemiddeld criminaliteit en overlast voor. Mensen van allochtone 

afkomst hebben relatief vaker dergelijke meervoudige problemen. Behalve één gemeente, 

zijn alle gemeenten die meededen aan deze Verkenning betrokken bij deze meervoudige 

problematiek via het specifieke Antillianenbeleid en/of het Marokkanenbeleid. Tien 

gemeenten zeggen bij voorkeur geen doelgroepenbeleid uit te voeren, maar algemeen 

beleid. Eén gemeente is bezig met de overstap van generiek beleid naar doelgroepenbeleid. 

 

Alle gemeenten geven aan dat het genereren van beleidsinformatie die niet tot de persoon 

herleidbaar is op verschillende terreinen in een behoefte voorziet. In de volgende paragraaf 

wordt eerst een beeld geschetst van wat gemeenten met betrekking tot monitoring en 

beleidsinformatie doen.  

Daarna wordt ingegaan op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens over etnische 

herkomst in het kader van persoonsgerichte aanpak. Alle gemeenten geven aan in beginsel 

terughoudend te (willen) zijn met het registreren van informatie op persoonsniveau over 

etnische herkomst. Alle gesprekspartners geven ook aan oog te hebben voor het 

stigmatiserende karakter dat kan uitgaan van het indelen van inwoners op grond van hun 

herkomst. In het kader van persoonsgerichte aanpak zijn er voorbeelden van verwerking 

van herleidbare persoonsgegevens over etnische herkomst. 

 

3.1  Beleid en aanpak van gemeenten waarbij etniciteit een rol speelt 

De focus van de verkenning heeft gelegen op beleid gericht op zorg en hulpverlening en 

beleid gericht op bestrijding van criminaliteit en overlast, met name voor jongeren en multi-

probleemgezinnen en op het voorkomen van verwerking van tot individuele personen 

herleidbare bijzondere persoonsgegevens over etnische herkomst. Soms zijn ook 

aanpalende onderwerpen aan de orde gesteld.  

De gemeenten noemen als onderwerpen en beleidsterreinen waarbij gegevens over etnische 

herkomst relevant kunnen zijn:  

- de herkomst van risicojongeren,  

- multi-probleemgezinnen,  

- betrokkenheid bij overlast en criminaliteit,  

- betrokkenheid bij overlastgevende groepen,  

- huiselijk- en eergerelateerd geweld,  

- loverboy-praktijken,  

- voorkomen van voortijdige schooluitval en taalachterstand,  

- werkloosheid,  

- gezondheidszorg (inclusief geestelijke gezondheidszorg),  

- woningtoewijzing en  

- inburgering.  
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3.2  Monitoring en beleidsinformatie 

Gemeenten monitoren hun beleid met statistieken en effectmetingen. Deze bevatten ook 

informatie uitgesplitst naar etniciteit.  

Deels hebben gemeenten zelf behoefte aan deze gegevens, deels zegt men dat dit wordt 

afgedwongen door ‘het rijk’ en doordat projectgelden voor specifieke groepen beschikbaar 

worden gesteld.  

 

In het kader van beleidsinformatie worden geen bestanden aangelegd over etniciteit op 

persoonsniveau. Doorgaans wordt een geanonimiseerde combinatie van in de GBA 

vastgelegde gegevens en op specifieke afdelingen of bij organisaties verzamelde gegevens 

gemaakt, waardoor een beeld ontstaat van de verdeling van de etnische herkomst van 

personen op een bepaald beleidsterrein of bij een bepaald thema/onderwerp zoals 

werkloosheidscijfers of cijfers over veiligheid. Het kan gaan om het meten van de 

effectiviteit van bepaald beleid of juist het vaststellen van (de omvang van) 

aandachtsgroepen, dan wel in welke mate met voorzieningen verschillende doelgroepen 

worden bereikt. Het doel van het aggregeren van informatie is het creëren van bepaalde 

overzichten voor beleid of onderzoeksdoeleinden. Dergelijke data zijn geanonimiseerd en 

zijn niet herleidbaar naar personen.  

 

Bijvoorbeeld: 

In het kader van de landelijke aanpak van Antilliaans-Nederlandse respectievelijk 

Marokkaans-Nederlandse risicojongeren werkt een deel van de in de Verkenning betrokken 

gemeenten mee aan de ontwikkeling en uitvoering van een monitor in opdracht van het 

ministerie van VROM/WWI met als doel jaarlijks verslag te kunnen doen over de voortgang 

van de aanpak van problemen naar etnische achtergrond op het gebied van onderwijs, 

arbeid, criminaliteit en overlast. In het kader van deze monitoren wordt beleidsinformatie 

geaggregeerd en worden geen bestanden met herleidbare persoonsgegevens aangelegd.  

 

3.3  Hoe komen gemeenten aan de gegevens ten behoeve van beleid en   

 monitoring? 

De gemeenten komen aan beleidsinformatie over etniciteit door het combineren van GBA 

gegevens over iemands geboorteland en de geboortelanden van beide ouders. Op basis 

daarvan kan iemands (etnische) herkomst worden vastgesteld. In dat verband wordt ook de 

koppeling van bestanden in verband met de aanwezigheid van een specifieke wettelijke 

grondslag genoemd, bijvoorbeeld de uitvoering van de leerlingenadministratie in het kader 

van de Leerplichtwet of de uitzondering in de Wbp met betrekking tot het verwerken van 

bijzondere persoonsgegevens over etnische herkomst in het kader van de gezondheid. 

 

De gemeente AA vermeldt: 

Op het moment dat de combinatie van gegevens wordt gerealiseerd, gebeurt dit door 

middel van bestandskoppeling van het bestand van een beleidsafdeling wordt gekoppeld 

aan de GBA bestanden. Doorgaans is het doel het creëren van bepaalde overzichten voor 

beleid of onderzoeksdoeleinden. In alle gevallen zijn de gemeentelijke afdelingen 

verantwoordelijk voor de correcte verwerking van deze gegevens in de zin van de Wet 

bescherming persoonsgegevens (Wbp). Daarnaast zijn er afzonderlijke privacyreglementen 

van toepassing.  

(…) 

De afdeling Sociale Zaken registreert de nationaliteit en het geboorteland van de klant. In 

de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) wordt daarnaast ook nog het geboorteland van 

de ouders van de klant geregistreerd. De afdeling registreert niet in termen van allochtoon 

of autochtoon. Als Sociale Zaken een selectie uit het bestand wil maken over allochtonen, 
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wordt gebruik gemaakt van de bij Sociale Zaken geregistreerde gegevens en er wordt 

jaarlijks een bestandskoppeling uitgevoerd voor de evaluatie van de effectiviteit van de 

registratie-instrumenten. Bij deze onderzoeken worden de BSN nummers van de klanten 

gecombineerd met de GBA gegevens. Dan wordt dus ook naar het geboorteland van de 

ouders gekeken. Dat is de meest precieze selectie die deze dienst gebruikt bij het 

genereren van beleidsinformatie.  

De afdeling leerlingzaken/onderwijs heeft een dynamische koppeling met de GBA en 

ontvangt de gegevens over alle inwoners tussen de 0 en 23 jaar, inclusief adresmutaties. 

Bij de gegevens van deze personen worden ook de gegevens van de ouders ontvangen 

(naam, adres, geboorteland, geslacht). Ten behoeve van het vaststellen van de etniciteit 

wordt de applicatie Key2Onderwijs toegepast. Deze applicatie bepaalt van iemands 

etniciteit door het geboorteland van de persoon zelf, de moeder en de vader, volgens de 

richtlijn ‘Identificatie en registratie van etnische herkomst’ van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten van 1993. Deze is geautomatiseerd ingebouwd in het systeem. De 

definitie bevat een onderverdeling naar etniciteit op grond van westerse landen (inclusief 

Griekenland, Italië, Spanje en Portugal) en niet-westerse landen (Turkije, Marokko, 

Suriname, Aruba en de Nederlandse Antillen, de landen in Azië, Midden- en Zuid-Amerika 

en Afrika). Voor het vaststellen van de etniciteit zijn de volgende gegevens nodig: 

Geboorteland, Geslacht, Geboorteland ouder 1, Geslacht ouder 1, Geboorteland ouder 2 en 

Geslacht ouder 2. De etniciteit wordt bij de leerling gegevens vastgelegd. Het voeren van 

deze administratie en registratie vloeit voort uit artikel 19 van de Leerplichtwet. Het doel 

van deze verwerking is volgens dit artikel om te controleren of er sprake is van 

ongeoorloofd verzuim van een leerling. Dit is het enige doel waarvoor de gegevens mogen 

worden gebruikt. Verwerking van gegevens van leerlingen is noodzakelijk om een 

wettelijke plicht/goede vervulling van een publiekrechtelijke taak uit te voeren. De afdeling 

leerling-zaken is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens 

(Wbp) en mag deze gegevens niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene 

(in dit geval de ouders van de leerling of de leerling zelf indien hij meerderjarig is) aan een 

derde (hieronder vallen ook collega's van andere afdelingen) verstrekken. 

 

Het genereren van geaggregeerde beleidsinformatie op basis van bestandskoppeling aan de 

gegevens van de GBA zoals hier beschreven, leidt niet tot het bewaren of vastleggen van 

bijzondere persoonsgegevens. 

Sommige instellingen verzamelen bij de intake geanonimiseerde beleidsinformatie ten 

behoeve van de gemeente. Drie gemeenten vermelden dat het plaatselijke CJG van al 

diegenen die contact opnemen toestemming vraagt om anoniem informatie over de 

herkomst te mogen vastleggen. 

 

Gemeente DD: 

In deze gemeente wordt vanaf 1 februari 2010 door de plaatselijke Centra voor Jeugd en 

Gezin (CJG) het geboorteland genoteerd van degene die zich melden bij de CJG-loketten 

door de CJG informatie-adviesmedewerker of de spreekuurhouder. Dit is een anonieme 

verzameling van gegevens. De afkomst en de hulpvraag worden aan elkaar gerelateerd ten 

behoeve van beleidsontwikkeling. Er wordt geen op de persoon herleidbaar 

gegevensbestand aangelegd. Het vastleggen van deze gegevens gebeurt met toestemming 

van de betrokkenen: dit wordt bij de intake of het telefonische verzoek gedaan. Dit levert 

bijvoorbeeld gegevens of en de mate waarin bepaalde gezondheidsklachten vaker 

voorkomen bij bepaalde groepen (autochtoon/allochtoon). 

Daarnaast worden ook de persoonsgegevens van degene die bij het CJG langskomt 

vastgelegd. Het doel is om vast te leggen dat de persoon zich heeft gemeld, niet waarom. 

Bij de CJG loketten worden geen dossiers aangelegd (en dus ook geen gegevens over de 
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inhoud van de hulpvraag bewaard). De mensen worden doorverwezen naar de meest 

gerede hulpverlener. 

 

3.4  Persoonsgericht beleid en aanpak 

Gemeenten, organisaties voor zorg en jeugdzorg, maatschappelijk werk, politie en openbaar 

ministerie en anderen werken actief samen om individuele mensen met meervoudige 

problemen te ondersteunen met zorg en hulpverlening, om overlast te voorkomen en om 

criminaliteit te bestrijden. Dit gebeurt in allerlei samenwerkingsverbanden.  

De Verkenning laat zien dat er een grote verscheidenheid is aan vormen waarin dergelijke 

samenwerking plaatsvindt. 

 

Alle achttien gemeenten zetten zich in om een persoonsgerichte of groepsgerichte aanpak 

uit te voeren. De doelstellingen die alle vormen van aanpak gemeenschappelijk hebben zijn: 

signaleren en samenwerken. De beleidsmatige doelstellingen die worden nagestreefd zijn 

meestal meervoudig. Soms worden in de aanpak strafrechtelijke doelstellingen 

gecombineerd met doelstellingen gericht op hulpverlening. Soms is sprake van gescheiden 

doelstellingen.  

Aanvullende of gecombineerde doelstellingen kunnen zijn: preventief handelen ter 

voorkomen van afglijden, repressief optreden, hulpverlening, (coördinatie van) goed 

doorverwijzen en kansen bieden. Als doelstellingen op het gebied van veiligheid aan de orde 

zijn, dan zijn vaak ook politie en justitie betrokken bij de aanpak. 

 

Deze aanpak wordt ondersteund met informatie-uitwisseling via verwijsindexen, 

casusoverleggen en met registratiesystemen. Door gemeenten worden diverse systemen, 

methoden en applicaties gebruikt om persoonsgerichte en groepsaanpak te ondersteunen. 

In veel gemeenten wordt met betrekking tot jongeren gebruik gemaakt van de landelijke 

Verwijs Index Risicojongeren en/of zijn lokale verwijsindices in gebruik genomen.13 Andere 

systemen die worden genoemd zijn: 

- JeugdlinQ: dat is een door een marktpartij ontwikkeld een geautomatiseerd systeem 

ten behoeve van de ondersteuning van de verwerking van persoonsgegevens in de 

lokale Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). JeugdlinQ is ontstaan vanuit de behoefte van 

gemeenten aan eenduidigheid in de inrichting van de informatievoorziening van het 

CJG. 

- Het systeem Personen IndeX (PIX) is door een marktpartij in opdracht van een aantal 

gemeenten ontwikkelde applicatie die in veel Veiligheidshuizen wordt toegepast. PIX 

faciliteert de samenwerking tussen OM, politie, gemeente, Raad voor de 

Kinderbescherming, Jeugdzorg en dergelijke bij de persoonsgebonden aanpak van 

risicojongeren, Multi-probleemgezinnen, huiselijk geweld en veelplegers. In PIX wordt 

de geboorteplaats van de betrokkene vermeld, worden de NAW-gegevens opgenomen 

en worden de afspraken in het casusoverleg opgenomen. In PIX kunnen ook andere 

persoonsgegevens worden opgenomen, zoals informatie over geboorteland. Het 

systeem bevat geen dossierinformatie: voor uitwisseling moeten de functionarissen van 

de betrokken organisaties contact met elkaar opnemen. 

- Viadesk is een applicatie die kan worden gebruikt in samenhang met de registratie van 

de politiesystemen en wordt genoemd in verband met de registratie van gegevens over 

veelplegers. Registratie van gegevens over nationaliteit en geboorteland is mogelijk. 

 

                                           
13 De in het kader van deze Verkenning gesignaleerde lokale verwijsindices worden – net zoals in de 

landelijke VIR waarop sommigen aangesloten zijn - geen bijzondere persoonsgegevens over etnische 

herkomst verwerkt. 
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De afspraken over lokale samenwerking worden zowel ten behoeve van persoonsgerichte- 

als groepsaanpak vaak vastgelegd in een convenant, een procesbeschrijving of een 

reglement. De reglementen en systemen bieden waarborgen voor de privacy aangezien er 

vrijwel altijd sprake is van verwerking van gewone persoonsgegevens ter identificatie van 

personen.  

 

Als sprake is van casusoverleg en samenwerking, is vrijwel ook altijd sprake van één of 

andere vorm van coördinatie. De lokale aanpak laat een grote variatie zien in aanpak en 

uitvoering.  

In toenemende mate vindt coördinatie in of in samenwerking met een Veiligheidshuis 

plaats. In sommige gevallen wordt coördinatie opgedragen aan speciale functionarissen. 

Meestal bestaat de aanpak ook uit doorverwezen naar specifieke projecten en/of 

hulpverlening. 

 

Met betrekking tot de groepsgerichte aanpak van groepen risicojongeren, straat- en 

jeugdbendes maakt een deel van de gemeente gebruik van de zogenaamde Beke Shortlist-

methodiek: de door Bureau Beke ontwikkelde methodiek voor analyse van de 

groepssamenstelling van Jeugdgroepen.14 De Beke methodiek is toegespitst op analyse van 

de samenstelling van jeugdgroepen voor wat betreft locaties, samenstelling, dagelijkse 

bezigheiden, riskante gewoonten en recent delictgedrag. Jeugdgroepen worden 

onderscheiden in hinderlijk, overlastgevend of crimineel en kunnen worden gekarakteriseerd 

als straat- of jeugdbende. De methodiek voorziet in een aanpak voor samenwerking op 

lokaal niveau. Er is in het kader van de toepassing van deze methode geen sprake van 

registratie van de herkomst van individuen. 

 

De persoonsgerichte en groepsaanpakken worden ook ondersteund door het ontwikkelen 

van specifieke trajecten, het inzetten van specifieke functionarissen (regisseurs), 

hulpverleners (gezinscoaches) en dergelijke. 

Hierbij is soms sprake van doelgroepenbeleid gericht op inwoners van een specifieke 

etnische herkomst en/of van speciale projecten gericht op inwoners van een bepaalde 

afkomst. 

 

3.5  Welke plaats krijgt etnische herkomst in het persoonsgerichte beleid? 

De plaats die etnische herkomst heeft in het hierboven geschetste beleid met betrekking tot 

Persoonsgerichte aanpak (PGA) en Groepsaanpak (GA) is per gemeente verschillend.  

 

Alle gemeenten die meededen aan de Verkenning maken een inschatting van de risico’s die 

aan de orde zijn in een bepaald geval of bij de aanpak van bepaalde groepen. Vrijwel alle 

gemeenten verwijzen vervolgens door naar hulpverlening die kan bestaan uit reguliere 

hulpverlening of specifieke trajecten.  

 

3.5.1  Speciale trajecten 

Tweederde van de gemeenten streeft er op één of meer terreinen naar om bij voorkeur al 

bij de intake of het eerste contact rekening te houden met etnische achtergrond van 

betrokkenen ten behoeve van doorverwijzen of door bijvoorbeeld het inzetten van 

professionals van dezelfde etnische achtergrond.  

 

 

                                           
14 Shorlistmethodiek in zeven stappen, Onderdeel van het Masterplan Jeugdgroepen Nederlandse 

Politie, Bureau Beke, Arnhem 2009. 
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Ook heeft tweederde van de gemeenten – net zoals in Rotterdam in het kader van de 

DOSA-aanpak – op één of meer terreinen zogenaamde etnisch specifieke trajecten in het 

leven geroepen waarnaar mensen met bepaalde etnische achtergronden doorverwezen 

worden. Zie onderstaande tabel Deze trajecten zijn in het leven geroepen omdat men de 

ervaring heeft dat de aanpak etnisch specifiek moet zijn om effectief te zijn15 en/of omdat 

projectgelden van het rijk zijn verkregen die bedoeld zijn voor specifieke groepen. 

 

Tabel. Gemeenten met trajecten speciaal gericht op specifieke etnische groepen 

Gemeenten met specifieke trajecten voor mensen met een bepaalde etnische 

achtergrond 

12 

 

Gemeenten die geen specifieke trajecten hebben voor mensen met een bepaalde 

etnische achtergrond 

6 

Totaal gemeenten 18 

 

 

Een aantal gemeenten kiest niet voor het werken via etnisch specifieke projecten en 

trajecten of kent geen (grootschalige) etnisch specifieke trajecten. Wanneer de gemeenten 

werken met algemene trajecten en projecten bepaalt de aard van de risico’s de keuze van 

de interventie en niet de etnische achtergrond. 

Twee gemeenten melden bewust geen specifiek doelgroepenbeleid te voeren, maar 

overigens wel aandacht te besteden aan de herkomst bij de invulling van de hulpverlening. 

Etnische achtergrond als zodanig zien deze gemeente niet als risicofactor. De gemeenten 

zetten wel in specifieke gevallen een etnisch specifieke aanpak in.16 

 

Gemeente XX zegt hierover: 

XX heeft als beleid om geen projecten uit te voeren die specifiek zijn gericht op een 

bepaalde etnische doelgroep. De betreffende problematiek staat centraal bij de keuze van 

de aanpak; als daaruit naar voren komt dat voor een bepaalde groep specifieke 

maatregelen nodig zijn, dan is daar wel ruimte voor. 

De gemeente XX kent op het gebied van Jeugd en Veiligheid een groot aantal programma’s 

en projecten voor. multiprobleemgezinnen, , jeugd en voor groepsaanpakken.  

De bepaling van de juiste aanpak voor een jongere gebeurt bij één van de uitvoerende 

organisaties door multicultureel samengestelde teams. Zij kijken naar het probleem en 

maken daarop een keuze voor een bepaalde aanpak. Etniciteit kan hierbij een rol spelen, 

maar is niet bepalend voor de keuze van de aanpak. 

 

Gemeente EE: 

De gemeente Gemeente EE heeft een Antillianenbeleid. De doelgroep van het 

Antillianenbeleid wordt op verschillende manieren bereikt, met name via 

woonbegeleidingsproject, jongerenwerk, gezinscoaches, sociaal makelaar. Deze activiteiten 

worden uitgevoerd door reguliere organisaties, met soms een specifieke Antillianen-

specialist in dienst (bijv. de gezinscoach). De doelgroep meldt zich veelal zelf, of wordt 

benaderd. Dit gebeurt niet op basis van gegevens over etniciteit, maar op aard van de 

problematiek. De aard van de problematiek blijkt echter wel vaak samen te hangen met de 

                                           
15 Het meest worden genoemd trajecten specifiek voor inwoners van Marokkaanse en Afro-Caribische 

herkomst. 
16 Eén van deze gemeenten meldt absoluut geen bijzondere persoonsgegevens over etnische 

herkomst te willen verwerken. De andere heeft een aantal convenanten die daartoe de mogelijkheid 

openlaten. Zie hierover paragraaf 3.6.1. 
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etniciteit. De gezinscoach beziet bijvoorbeeld afhankelijk van de problematiek of juist wel 

of juist niet de gespecialiseerde Antilliaanse gezinscoach wordt ingezet. Het is bij de 

gemeente niet bekend of de instellingen de etnische herkomst van hun cliënten/doelgroep 

registreren. De gemeente gaat er vanuit dat de instellingen zich aan de wet houden op dit 

punt. De gemeente krijgt en gebruikt geen informatie van de uitvoerende organisatie over 

etnische herkomst. 

 

3.5.2  Casusoverleg 

In zeventien gemeenten vindt één over meerdere vormen van casusoverleg plaats. In 

twaalf daarvan zijn (coördinatie en/of registratie) systemen in het leven geroepen waarin 

persoonsgegevens (dus niet per se bijzondere persoonsgegevens over herkomst (zie hierna) 

worden verwerkt met als doel de persoonsgerichte aanpak (zorg en hulpverlening, preventie 

en repressie) te ondersteunen.  

 

Veelal is er sprake van meerdere casusoverleggen over meerdere risicogroepen of 

doelgroepen; bijvoorbeeld doelgroep veelplegers, doelgroep jeugd-hulpverlening, doelgroep 

jeugd-strafrechtelijk, doelgroep nazorg ex-gedetineerden, huiselijk geweld, overlastgevende 

personen, doelgroepMarokkaanse Nederlanders of Antilliaanse-Nederlanders.  

In zeven gemeenten vindt casusoverleg plaats in het kader van een Veiligheidshuis. 

 

3.5.3  Casusoverleg over personen van bepaalde etnische herkomst 

De meerderheid van de gemeenten meldt geen casusoverleggen specifiek gericht op 

etnische groepen. Zij organiseren het casusoverleg op grond van problematiek en risico’s 

die bestreden moeten worden. Vijf gemeenten melden expliciet dat bewust geen 

casusoverleg op basis van etnische herkomst wordt georganiseerd. Zie tabel. 

 

 

Tabel. Casusoverleggen in gemeenten 

Gemeenten die aparte casusoverleggen hebben over etnisch gerelateerde 

problematiek 

 

5 

Gemeenten waar geen aparte casusoverleggen zijn over etnisch gerelateerde 

problematiek 

 

5 

Gemeenten die niet expliciet vermelden of zij wel of geen aparte casusoverleggen 

hebben over etnisch gerelateerde problematiek 

 

7 

Totaal aantal gemeenten waar casusoverleggen plaatsvinden 17  

 

In vijf gemeenten zijn er casusoverleggen specifiek gericht op mensen van Antilliaanse en 

Marokkaanse of van andere etnische herkomst. Eén gemeente noemt het casusoverleg: 

gericht op overlastgevende jongeren van etnische afkomst met meervoudige problematiek.  

 

Niet altijd worden ten behoeve van een casusoverleg dat gaat over personen van een 

bepaalde etnische herkomst persoonsgegevens over etnische herkomst verwerkt (twee 

gemeenten geven nadrukkelijk aan dat daarvan geen sprake is). Ook is niet altijd de naam 

van de besprokene aan alle deelnemers bekend (een van de gemeenten werkt met een 

geanonimiseerd systeem met behulp van een registratienummer en het BSN-nummer, 

waarbij alleen de hulpverleners die betrokken zijn bij de persoon beschikken over de NAW 

gegevens). De deelnemers aan een dergelijk overleg weten uiteraard wel dat degenen die 

zij bespreken een bepaalde etnische herkomst heeft. 

 

Gemeente KK over het casusoverleg in het Veiligheidshuis: 

Eén van de casusoverleggen is het casusoverleg ‘criminaliteit en risico-overleg etnisch 
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gerelateerd’. Een beleidsadviseur veiligheid van de gemeente is voorzitter van dit overleg. 

Andere deelnemers zijn politie, OM, Veiligheidszaken gemeente RMC/leerplicht, coördinator 

ex-gedetineerden van de gemeente, reclasseringorganisaties, GGZ, team hulp en 

schuldsanering) en straatcoaches).  

Voorheen was dit het casusoverleg Antillianen. Het ministerie van Justitie ging echter niet 

akkoord met het convenant waarin alleen gesproken werd over mensen van Antilliaanse 

herkomst. In het nieuwe convenant is de doelgroep verbreed. 

 

Gemeente PP zegt hierover: 

In PP vindt vanuit de aanpak Antilliaanse probleemjongeren een casusoverleg plaats, 

gecoördineerd door één van de bij de verwijsindex betrokken organisaties. Over de 

organisatie en verantwoording zijn afspraken gemaakt in de subsidievoorwaarden met deze 

instelling die vanuit het jongerenwelzijnswerk werkt. De jongerenwelzijnsorganisatie 

rapporteert aan de gemeente over het casusoverleg. Er worden in de rapportage geen 

persoonsgegevens opgenomen. De jongeren die worden besproken in het casusoverleg 

krijgen allemaal een registratienummer. Ook in het kader van het casusoverleg vindt geen 

registratie van herkomstgegevens plaats. Wel worden vanuit het casusoverleg gericht 

personen van Antilliaanse afkomst naar reguliere en specifieke voorzieningen doorgeleid. 

 

3.5.4 Doelstellingen van casusoverleg 

De reglementen en systemen hebben gemeen dat er altijd sprake is van registratie van 

gewone persoonsgegevens ter identificatie van personen. De doelstellingen die alle vormen 

van aanpak gemeenschappelijk hebben zijn: signaleren, samenwerken, goed doorverwijzen 

en kansen bieden.  

 

Aanvullende of gecombineerde doelstellingen kunnen zijn: preventief handelen ter 

voorkomen van afglijden, repressief optreden en (coördinatie van) doorverwijzen. Als deze 

doelstellingen aan de orde zijn, dan zijn vaak ook politie en justitie betrokken bij de aanpak. 

De doelomschrijvingen van samenwerkingsverbanden en casusoverleg die in het kader van 

een Veiligheidshuis plaatsvinden, laten deze gecombineerde doelstellingen zien. 

 

Van de 18 gemeenten die in de verkenning zijn betrokken zijn er negen gemeenten met 

(soms meerdere) casusoverleggen met gecombineerde doelstellingen op het gebied van 

strafrechtelijke interventie en zorg en hulpverlening, vier met doelstellingen in het kader 

van strafrechtelijke interventie en vier met doelstellingen in het kader van zorg en 

hulpverlening. Van vijf gemeenten is hierover geen informatie ontvangen. Sommige 

gemeenten kennen zowel casusoverleggen met gescheiden doelstellingen als 

casusoverleggen met gecombineerde doelstellingen. Zie tabel. 

 

Tabel. Trajecten met gescheiden en trajecten met gecombineerde doelstellingen 

Gemeenten met aparte trajecten gericht op overlast- en criminaliteitsbestrijding 4 

Gemeenten met aparte trajecten gericht op zorg en hulpverlening 4 

Gemeenten met gecombineerde trajecten 9 

Onbekend of trajecten gescheiden of gecombineerd zijn 5 

Noot. Sommige gemeenten kennen zowel gecombineerde als gescheiden trajecten. 

De cijfers in deze tabel zijn indicatief. De verkenning heeft over dit onderwerp geen volledig 

beeld opgeleverd. 

 

 

Eén gemeente meldt expliciet ernaar te streven de hulpverlening en een eventuele justitiële 

aanpak in een keten aan elkaar te verbinden, om zo tot een integrale aanpak voor de 
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betreffende personen te komen (combinatie van straf en zorg). Een andere gemeente met 

casusoverleggen met zowel gecombineerde als gesplitste doelstellingen meldt er door 

registratie naar te streven dat personen niet steeds dezelfde informatie hoeven te 

verschaffen. 

 

Doelomschrijving van de gegevensverwerking aanpak multiprobleemgezinnen in de 

gemeente XX: 

- Multiprobleemgezinnen eerder en beter in beeld, 

- Voor ieder multiprobleemgezin één plan van aanpak onder één gemandateerde 

gezinsmanager, zodat de bestaande problemen op effectieve en gecoördineerde 

wijze kunnen worden opgelost, 

- Kinderen die opgroeien in multiprobleemgezinnen zich veilig en zonder bedreiging 

verder kunnen ontwikkelen. 

Een scheiding tussen hulpverlening (waarbij registratie van herkomst eventueel zou 

kunnen worden toegestaan op grond van voorkeursbeleid) en de justitiële aanpak vindt 

gemeente XX niet effectief; dan kunnen straf en zorg namelijk niet effectief gecombineerd 

worden. 

 

Voorbeeld van de doelomschrijving van de lokale verwijsindex in de gemeente ZZ: 

- het vroegtijdig signaleren van problemen bij jeugdigen zodat tijdige, effectieve en 

gecoördineerde hulp kan worden geboden; 

- het bijdragen aan een sluitende aanpak voor jeugdigen door signalering en 

samenwerking te realiseren tussen alle betrokken; 

- het genereren van statistische beleidsinformatie; 

- maatschappelijke uitval en instroom in het criminele circuit voorkomen of beperken. 

 

Voorbeelden van de omschrijving van doelstellingen in gemeente DD in het kader van het 

Veiligheidshuis: 

Persoonsgerichte aanpak huiselijk geweld: 

- het stoppen van het huiselijk geweld, 

- het voorkomen van recidive door middel van gerichte interventies, 

- het herstellen van de geschonden norm, 

- de coördinatie van begeleiding in het strafrechtelijk traject bij huiselijk geweld, 

- het zo goed mogelijk adviseren van de rechtbank in strafrechtelijke trajecten. 

Persoonsgerichte aanpak jeugd: 

- het in een zo vroeg mogelijk stadium stopzetten van de criminele carrière van de 

jongeren, 

- aanpak van jeugdige criminelen, 

- aanpak locale criminaliteit met herhalingseffect, 

- de coördinatie van begeleiding in het strafrechtelijke traject van jeugdige 

criminelen, 

- het zo goed mogelijk adviseren van de rechtban in strafrechtelijke trajecten, 

- het tegengaan van locale overlast. 

Persoonsgerichte aanpak veelplegers: 

- reductie locale criminaliteit en overlast, 

- de coördinatie van begeleiding en pro-actieve aanpak in het strafrechtelike traject 

van veelplegers, 

- het zo goed mogelijk adviseren van de rechtbank in strafrechtelijke trajecten. 

 

Het privacyreglement van gemeente HH over het doel van het Casusoverleg Jeugd: 

- het gedrag van de jeugdige, zo nodig in een gedwongen, al dan niet strafrechtelijk kader, 
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zodanig beïnvloeden dat het strafbaar gedrag vermindert of wordt gestopt waardoor ook 

de leefbaarheid in het woongebied wordt verbeterd, 

- het, zo nodig in een gedwongen al dan niet strafrechtelijk kader, bieden van hulp aan de 

jeugdige zodat hem perspectief wordt geboden op volwaardige participatie in de 

samenleving, 

- het beter op elkaar aan laten sluiten en het afstemmen van de fasen van opsporing, 

vervolging, detentie, nazorg en hulpverlening (preventief en repressief) en hiermee de 

kwaliteit van de besluitvorming en daarmee de kwaliteit van de reactie te verhogen. 

Hierbij kunnen strafrechtelijke, civiele en bestuursrechtelijk maatregelen een rol spelen.  

- het verkorten van de doorlooptijden door een gezamenlijke snelle reactie. 

- het in kaart brengen van een de criminele carrière van de jeugdige in een dossier zodat 

de rechter een beter beeld krijgt van de persoon van de dader zodat een weloverwogen 

keuze voor de strafmaat gemaakt kan worden. 

 

 

3.6  Hoe komen gemeenten aan de benodigde gegevens over etnische herkomst 

 op persoonsniveau? 

Enkele gemeenten verwerken om bovenstaande tot aanpak te kunnen uitvoeren tot 

personen te herleiden gegevens over etnische herkomst en een aantal doet dit niet.  

In deze paragraaf wordt toegelicht hoe gemeenten dit doen, wat men registreert, wie 

verantwoordelijk is, met wie wordt uitgewisseld en hoe dat is geregeld. 

 

3.6.1  Casusoverleg 

Eén van de manieren waarop informatie over bijzondere persoonsgegevens over herkomst 

wordt verwerkt of gebruikt is door middel van casusoverleg. 

Zoals hierboven is vermeld vinden in 17 gemeenten één of meerdere casusoverleggen 

plaats. In één geval is sprake van casusoverleg gekoppeld aan de landelijke VIR, in 14 

gemeenten is sprake van casusoverleg dat wordt geregeld in één of meer convenanten, 

privacyreglementen en procesbeschrijvingen van samenwerkingspartners.  

Daarin staan de afspraken over het registreren, uitwisselen en anderszins verwerken van 

persoonsgegevens in casusoverleggen en rechten en verplichtingen van de samenwerkende 

partijen.  

In 12 gevallen worden de casusoverleggen ook ondersteund door specifieke 

(geautomatiseerde) registratiesystemen. In al die twaalf gevallen is een convenant/ 

reglement van toepassing op het systeem dat het casusoverleg ondersteunt. In de 

gemeenten waar in het kader van een Veiligheidshuis informatie over personen wordt 

uitgewisseld in casusoverleggen is in alle gevallen sprake van een convenant en in de 

meeste gevallen ook van een registratiesysteem.  

 

De verwerking van bijzondere persoonsgegevens over etnische herkomst is zowel 

afhankelijk van de doelstellingen van het casusoverleg, als van de betrokkenen bij het 

casusoverleg en de grondslagen waarover zij beschikken om bijzondere persoonsgegevens 

over ras te verwerken en van de manier waarop dit ten behoeve van een casusoverleg is 

geregeld. 

Hierna wordt dieper op deze manieren van verwerken van persoonsgegevens in de 

systemen die de casusoverleggen ondersteunen en de convenanten waarin de verwerking 

en de privacybescherming wordt geregeld. 

 

3.6.2  Betrokkenen bij casusoverleg 

De verschillende doelstellingen van de casusoverleggen impliceren uiteraard de 

betrokkenheid van verschillende partijen per casusoverleg. Meestal zijn bij de doelstellingen 
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die verbonden zijn met strafrechtelijke interventies, voorkomen van criminaliteit, aanpak 

jongeren met justitiële antecedenten, veelplegers politie en justitie betrokken en 

vertegenwoordigers die een rol hebben in de strafrechtketen, zoals de Raad voor de 

Kinderbescherming en de (jeugd)reclassering.  

Als de casusoverleggen ook gericht zijn op het bieden van kansen, hulp en zorg, kan er een 

veelheid van organisaties op het gebied van maatschappelijk werk, onderwijs 

(samenwerkingsverbanden, Zorg en Adviesteams) en (geïndiceerde) jeugdzorg (Bureaus 

Jeugdzorg en CJG) betrokken zijn bij het casusoverleg. Meestal bestaat de aanpak ook uit 

doorverwezen naar specifieke projecten en/of hulpverlening. 

In sommige gevallen wordt de coördinatie van casusoverleggen opgedragen aan speciale 

functionarissen met coördinerende taken, ook ten behoeve van de verwerking van 

persoonsgegevens en het verstrekken daarvan. Als sprake is van casusoverleg in het kader 

van strafrechtelijke en strafvorderlijke interventies wordt het overleg vaak gecoördineerd 

door openbaar ministerie of politie. 

 

 

Gemeente ZZ over de coördinatiestructuur met een hoofdrol voor het CJG: 

Het CGJ is opgericht om te voorkomen dat kinderen die in het nauw zitten ten onrechte 

niet, verkeerd of veel te laat worden geholpen. Onder de koepel van het CJG wordt 

informatie en advies gegeven, functioneert een netwerk van organisaties. Het CJG werkt 

met een coördinatiestructuur die erop gericht is dat ook bij gecompliceerde gevallen, 

meerdere hulpverleners en multi-probleem gezinnen resultaat wordt geboekt. De ernst van 

de problematiek wordt ingedeeld naar niveaus.  

Bij gecompliceerde en ernstige gevallen wordt gewerkt met zorgcoördinatie (als twee of 

meer hulpverleners betrokken zijn bij een jongere of een gezin) en procescoördinatie (bij 

betrokkenheid van vier of meer hulpverleners). Er is een brandpuntfunctionaris met 

beslissingsbevoegdheid als ondanks zorg- en procescoördinatie geen resultaat wordt 

bereikt. Deze intensieve coördinatie is nodig voor 5% van het totaal aantal jongeren tot 23 

jaar. De ervaring heeft geleerd dat het met 85% van de jongeren goed gaat zonder 

interventies en dat 10% van de jongeren enkelvoudige problemen heeft, waarbij geen 

coördinatie van hulpverlening nodig is.  

 

Het CJG functioneert in samenhang met de lokale verwijsindex. [Daarin] worden alle 

jongeren geregistreerd met meer dan enkelvoudige problematiek. Het uitgangspunt is: 

registreren en handelen. [Daarop] zijn de lokale hulpverleningsorganisaties aangesloten. 

De politie werkt niet met [de lokale verwijsindex], maar met zorgmeldingsformulieren die 

naar BJZ gaan, BJZ registreert de kinderen die een casmanager hebben en de overigen 

gaan naar de JGZ die ze registreert. In de index worden overlast gevende jongeren 

geregistreerd. Als er een match is tussen twee instellingen/hulpverleners in ESAR, kan er 

vanuit de uitvoerende instellingen informatie worden uitgewisseld en wordt de 

hulpverlening onderling afgestemd. De opschalingmethode van het CJG is van toepassing.  

 

 

Gemeente DD: 

In het Veiligheidshuis werken negen ketenpartners samen. De grote lijnen van het beleid 

binnen het Veiligheidshuis worden vastgesteld door het Strategisch Beraad. Aan dit beraad 

nemen de negen kernpartners van het Veiligheidshuis deel. Het dagelijks bestuur werkt het 

beleid verder uit en zorgt voor het optimaal dagelijks functioneren van het Veiligheidshuis.  

 

Er zijn negen casusoverleggen, waarbij twee aparte casusoverleggen Risicojeugd bestaan: 

een strafoverleg en een zorgoverleg. Daarnaast bestaat een casusoverleg overlastgevende 
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risicojeugd, veelplegers minderjarigen, meerderjarigen en Marokkanen. Er is ook een 

casusoverleg huiselijk geweld, overlastpanden. De casusoverleggen worden voorgezeten 

door één van de negen kernpartners. Het voorzitterschap is afhankelijk van het thema van 

het casusoverleg. De voorzitter van het casusoverleg is verantwoordelijk voor de 

samenwerking tussen de partners, de procesgang en het aantal casussen dat per jaar 

wordt behandeld. Deze casussen kunnen betrekking hebben op individuen, groepen of op 

(overlast)panden. De voorzitter van het casusoverleg zorg is afkomstig van het Bureau 

Jeugdzorg. De voorzitter van het casusoverleg straf is afkomstig van de Raad voor de 

Kinderbescherming. De gemeente levert de voorzitter voor het casusoverleg 

overlastgevende risicojeugd en gemeente, politie en openbaar ministerie coördineren 

samen de casusoverleggen voor veelplegers. Er wordt voor de betrokken persoon en voor 

de verschillende groepen een persoonsgebonden aanpak opgesteld. Elke jongere krijgt een 

persoonsgebonden aanpak. De aanpak bestaat uit het opleggen van een gepaste straf als 

het nodig is en het bieden van hulp met bijvoorbeeld school, werk en in de thuissituatie.  

In het casusoverleg zorg worden de jongeren besproken die een zorgindicatie hebben 

gekregen. Het zijn merendeels verontrustende zaken die de politie heeft aangetroffen 

(bijvoorbeeld en jongere onder de 12 jaar die meer dan drie keer ‘s avonds alleen op straat 

is aangetroffen).  

In dit overleg participeren de partners die zorg en hulp kunnen bieden, zoals de 

leerplichtambtenaar en Jeugdzorg. 

In het casusoverleg straf worden de jongeren besproken die al een licht strafrechtelijk 

vergrijp hebben begaan en wordt de aanpak opgepakt door andere organisaties: de Raad 

voor de Kinderbescherming, Reclassering, Halt en Openbaar Ministerie. 

 

Gemeente ZZ over de scheiding tussen de casusoverleggen: 

In het Veiligheidshuis functioneren daarnaast twee scenario overleggen, een justitieel 

overleg en een overleg dat gericht is op (na)zorg. Het doel van de samenwerking is dat er 

slimme combinaties kunnen worden gemaakt bij de aanpak van zorg en met de inzet van 

strafrechtelijke interventies. De aanpak garandeert tegelijkertijd dat er niet onnodig 

informatie wordt gewisseld tussen hulpverleners en degenen die betrokken zijn bij de 

strafrechtelijke aanpak. Zowel de gemeente als het Veiligheidshuis zijn betrokken bij de 

coördinatie.  

Etniciteit/herkomst kan een relevant gegeven zijn bij de aanpak van criminele activiteiten. 

Uitwisseling hierover vindt op dit moment zonodig mondeling plaats. 

 

Gemeente EE noemt de volgende casusoverleggen. 

- Justitieel casusoverleg Jeugd: overleg in strafrechtelijk kader met betrekking tot 

jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar. 

- Hulpverleningscasusoverleg: overleg in hulpverleningskader met betrekking tot 

jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar. 

- Scenario-overleg jeugd: overleg over harde kern jongeren en jeugdige veelplegers 12-

18 jaar. 

- Veelplegersoverleg justitieel (volwassenen). 

- Veelplegersoverleg Nazorg (volwassenen). 

- Screeningsoverleg Huiselijk geweld (volwassenen). 

In een privacyconvenant is vastgelegd hoe deelnemende organisaties moeten omgaan met 

het verwerken van de gegevens. […]Verantwoordelijke voor de registratie is de 

hoofdofficier van justitie, in de praktijk vertegenwoordigd door de beheerder/ketenmanager 

Veiligheidshuis (dit is eveneens een medewerker van het openbaar ministerie). De 

ketenmanager is tevens verantwoordelijk voor de casusoverleggen. Belangrijke elementen 

van het convenant zijn: 
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 Tussen de deelnemers worden slechts persoonsgegevens uitgewisseld die noodzakelijk 

zijn voor een goede taakuitoefening van de ontvanger. 

 Deelnemers verwerken de persoonsgegevens van de Betrokkenen uitsluitend voor zover 

dat noodzakelijk is voor het doel of de doeleinden van het Overleg en het Bestand en in 

overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regelingen. 

 De deelnemers hebben geheimhoudingsplicht en verstrekken geen gegevens aan 

derden. 

 De persoonsgegevens in het Bestand worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is 

voor het doel of de doeleinden van het Bestand. 

 Alleen de verantwoordelijke en de beheerder hebben toegang tot de bestanden. 

Informatie wordt alleen via de casus-overleggen gedeeld. 

 

De Verkenning laat ook zien dat in een aantal gemeenten de doelomschrijving zowel 

gevolgen heeft voor de coördinatiestructuur als voor de gegevensverwerking: de 

betrokkenen bij casusoverleg met gescheiden doelstellingen zijn anderen dan die bij 

casusoverleggen die gericht zijn op strafrechtelijke interventies en gecombineerde 

doelstelling. Ook de verwerking van persoonsgegevens is in die structuren ontvlecht, zoals 

het CBP dat aanduidt in de hierboven aangehaalde zienswijze over de Rotterdamse DOSA-

aanpak. 

 

 

3.6.3  Regeling van verwerking van bijzondere persoonsgegevens over herkomst 

 in convenanten 

Zeventien van de achttien gemeenten werken met casusoverleggen. 

Hiervan is van veertien gemeenten bekend dat voor de casusoverleggen één of meerdere 

convenanten en/of privacyreglementen zijn afgesproken. 

In negen van deze convenanten/reglementen is de mogelijkheid opgenomen om bijzondere 

persoonsgegevens over herkomst te verwerken en/of uit te wisselen. Het gaat dan altijd 

over gegevens over het geboorteland of over geboorteland en geboorteland ouders.17  

 

Verwerken herkomstgegevens genoemd in privacyreglement 

Gemeenten waarvan privacyreglementen zijn ontvangen 14 

Gemeenten waarvan geen privacyreglementen zijn ontvangen 4 

Gemeenten met privacyreglementen waarin de mogelijkheid wordt genoemd om 

bijzondere persoonsgegevens over herkomst te verwerken. 

 

9 

Gemeenten met privacyreglementen waarin niet de mogelijkheid wordt genoemd 

om bijzondere persoonsgegevens over herkomst te verwerken. 

 

5 

 

 

Er is geen eenduidige relatie tussen het hebben van een specifiek casusoverleg naar 

herkomst en de mogelijkheid in reglementen om bijzondere persoonsgegevens over 

herkomst te registeren. Zo zijn er twee gemeenten bij die geen specifiek casusoverleg naar 

herkomst hebben, maar wel een convenant dat de mogelijkheid biedt tot verwerking van 

bijzondere persoonsgegevens. Andersom zijn er ook gemeenten die wel een specifiek 

casusoverleg voor personen naar herkomst hebben, maar geen reglement of convenant 

hebben voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens over etnische herkomst..  

                                           
17 Een achtste gemeente heeft melding gemaakt van een dergelijke bepaling in het convenant met betrekking tot 

nationaliteit (dit convenant is niet ontvangen). 
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Qua wijze van verwerking van bijzondere persoonsgegevens zien we de volgende varianten: 

 

In negen gemeenten wordt in de reglementen de mogelijkheid genoemd om bijzondere 

persoonsgegevens over herkomst te verwerken. Hierbij wordt dan gesteld dat dit alleen 

mogelijk is als wordt voldaan aan de wet bescherming persoonsgegevens en/of als de 

betreffende organisatie hiervoor een wettelijke grondslag heeft. In een aantal convenanten 

wordt hieraan toegevoegd dat gegevens alleen worden verwerkt als dat voor het doel van 

de samenwerking noodzakelijk is.  

De formuleringen sluiten aan bij de bepalingen uit de Wbp en impliceren dat bijzondere 

persoonsgegevens niet worden gedeeld met en/of door partijen die niet beschikken over 

een wettelijke grondslag. 

 In enkele gevallen wordt tevens vermeld dat voor de verwerking van deze gegevens 

toestemming moet worden gevraagd aan de betrokkene. 

 

Van de genoemde negen gemeenten is Rotterdam de enige gemeente die een afzonderlijke 

en gestandaardiseerde verwerking van bijzondere persoonsgegevens over etnische 

herkomst in het leven heeft geroepen met een coördinator die registreert en doorverwijst 

(de DOSA-regisseur).  

Enkele gemeenten geven expliciet aan dat de in de privacyreglementen genoemde 

wettelijke mogelijkheden niet worden benut, omdat dit niet noodzakelijk is voor de aanpak. 

 

In de gemeenten waar de mogelijkheid tot verwerking van bijzondere persoonsgegevens 

over herkomst is genoemd zijn weer subvarianten zichtbaar. De een beperkt zich tot 

gegevens over geboorteland en geboorteland ouders. De ander noemt ook de mogelijkheid 

om meer subjectieve gegevens op te nemen, zoals bijv. ‘spreektaal’. 

Andere gemeenten noemen in het privacyreglementen alleen geboorteplaats of nationaliteit 

als bijzondere persoonsgegevens over herkomst. Zoals eerder genoemd vallen nationaliteit 

en geboorteplaats niet zonder meer onder het begrip bijzondere persoonsgegevens.  

 

Vijf gemeenten hebben de mogelijkheid om bijzondere persoonsgegevens over herkomst te 

verwerken niet expliciet in een convenant benoemd.  

 

Hieronder worden de verschillende varianten nader met voorbeelden toegelicht. 

Overigens blijkt uit de verkenning dat ook de gemeenten die geen bijzondere 

persoonsgegevens verwerken conform de wettelijke definities allemaal op een of andere 

manier gebruik maken van informatie over herkomst (zie hierover de volgende paragraaf). 

 

 

 

Gemeente FF: 

Het registratiesysteem dat gebruikt wordt […] laat toe dat er informatie over etniciteit 

wordt opgenomen. Het systeem is overgenomen van de gemeente Rotterdam. In de 

praktijk wordt deze mogelijkheid door de gemeente niet gebruikt. Etniciteit wordt niet 

genoteerd. Het is niet noodzakelijk om nadere gegevens over herkomst vast te leggen. Het 

gaat in totaal om 45 casussen per jaar en de begeleiding is zo intensief dat de betrokken 

professional weet wat de culturele achtergrond is van de jongeren. Vastleggen in systemen 

is niet nodig. Een tijd lang is de geboorteplaats van de betrokkene wel verwerkt in het 

systeem, maar dat gebeurt nu niet meer omdat er geen meerwaarde voor is. In een heel 

enkel geval wordt nationaliteit genoteerd, als dit naar het oordeel van de GOSA regisseur 

leidt tot een betere persoonsgerichte aanpak. In de gemeente nemen aan het casusoverleg 

naast de […]regisseur, de leerplichtambtenaar, de jongerencoördinator, de jeugdzorg, de 
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CJG coördinator en politie en openbaar ministerie deel. Alle acties en de stagnatie van 

interventies worden doorgesproken.  

 

In het convenant van de gemeente DD staat: 

In de registratie kunnen uitsluitend de volgende categorieën van persoonsgegevens worden 

verwerkt: 

- Naam en adresgegevens 

- Aanduiding problematiek: bestaande uit de leefgebieden gezin, huisvesting, school, 

werk, vrije tijd, financiën en politie en justitie 

- Afspraken over plan van aanpak en de voortgang daarin 

- Moment van beëindiging traject 

 

 

Enkele voorbeelden van bepalingen die verwerking van bijzondere persoonsgegevens over 

etnische herkomst mogelijke maken. 

 

Gemeente XX: 

De [..] gegevens over iemands ras worden uitsluitend uitgewisseld en verwerkt in een of 

meer van de volgende gevallen: 

- indien de betrokkene(n) voor de verwerking toestemming heeft of hebben verleend, 

- met het oog op de identificatie van de betrokkene(n) en slechts voor zover dit voor dit 

doel onvermijdelijk is, 

- indien de deelnemer of derde met de uitvoering van een wet is belast, waarin de 

gegevensverwerking is voorzien. 

 

Gemeente DD: 

De deelnemers wisselen gegevens uit […] over de betrokkenen. Ze handelen daarbij 

conform de bepalingen van dit convenant en hun eigen verantwoordelijkheid in het kader 

van de privacywetgeving. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden vind alleen plaats op grond van de eigen 

bevoegdheid van de organisatie aan wie de gegevens toebehoren. Geen gegevens worden 

aan derden verstrekt uit naam van het samenwerkingsverband. 

 

In een aantal gemeenten is de mogelijkheid tot uitwisseling weliswaar in het leven 

geroepen, maar wordt deze in de praktijk niet gebruikt. Drie gemeenten melden dat er in de 

praktijk nooit gebruik van wordt gemaakt. Er is in deze gevallen dus geen sprake van 

gestandaardiseerde of structurele uitwisseling van informatie over herkomst. 

 

 

Overigens is er in het kader van deze Verkenning geen nader onderzoek verricht naar het 

feitelijk voorkomen van gegevens over etnische herkomst in de systemen. 

 

De bepalingen in de convenanten die specifiek in het kader van de Veiligheidshuizen worden 

gebruikt zijn onderling grotendeels vergelijkbaar en kennen dezelfde grondslag als 

hierboven genoemd met betrekking tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens 

over ras. Dat is verklaarbaar vanwege de het feit dat in veel gevallen het Openbaar 

Ministerie verantwoordelijkheid of medeverantwoordelijkheid draagt en de politie betrokken 

kan zijn. Beide instanties beschikken over verdergaande bevoegdheden met betrekking tot 

verwerking van bijzondere persoonsgegevens over ras dan de meeste maatschappelijke en 

hulpverleningsorganisaties. Kern van de bepalingen in de convenanten die van toepassing 

zijn in de Veiligheidshuizen is dat niet meer gegevens worden uitgewisseld dan voor het 
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doel noodzakelijk is, dat deelnemende organisaties alleen die door uitwisseling verkregen 

gegevens verwerken die voor hun eigen projecten noodzakelijk zijn en conform de eigen 

grondslag verwerkt mogen worden. De convenanten bepalen ook dat de 

meldingsbevoegden slechts gegevens kunnen verstrekken aan andere organisaties voor 

zover noodzakelijk voor de doelen van het overleg en voor zover verstrekking van deze 

gegevens mogelijk is op grond van de wettelijke bepalingen die op het handelen van de 

specifieke hulpverlener of zijn instelling van toepassing zijn.  

 

In gemeente HH is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens van de ketenparters 

in het privacyreglement van het Veiligheidshuis opgenomen:  

1. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door het Openbaar Ministerie 

is gelegen in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens zoals nader uitgewerkt in de 

Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens voor buiten de strafrechtspleging 

gelegen doeleinden. Op grond van hoofdstuk 4 van genoemde Aanwijzing onder a 

kunnen ten behoeve van het voorkomen van strafbare feiten de daarvoor benodigde 

strafvorderlijke gegevens worden verstrekt aan hulpverlenende instanties, te weten 

jeugd- en volwassen reclasseringsorganisaties en aan de partners in hulpverlening en 

zorg. 

2. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door de politie is gelegen in de 

Wet en het Besluit Politieregisters en vanaf 1 januari 2008 is de Wet Politiegegevens.  

3. De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens door de zorg- en 

hulpverleningsnetwerken is gelegen in de belangen die deze netwerken en de 

instellingen die deelnemen aan deze netwerken ten aanzien van hun cliënten 

behartigen: het bieden van hulp, steun en (na)zorg aan cliënten.  

4. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in beginsel verboden, artikel 16 Wet 

bescherming persoonsgegevens (Wbp) tenzij er sprake is van een uitzondering zoals 

omschreven in de artikelen 17 tot en met 23 Wbp. O.g.v. artikel 22 lid 5 Wbp kan het 

verwerken van bijvoorbeeld gegevens omtrent de etniciteit en nationaliteit toegestaan 

zijn wanneer dit een noodzakelijke aanvulling is op de verwerking van strafrechtelijke 

persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt.  

5. Ten behoeve van het afstemmen en opstellen van een optimaal plan van aanpak voor 

de betrokkenen die in het Casusoverleg Jeugd door de deelnemers van het overleg 

worden besproken is het onvermijdelijk om ook de gegevens omtrent de etniciteit en 

nationaliteit van de betrokkene te verwerken. Deze gegevens zijn van groot belang om 

te kunnen inschatten welke factoren meespelen bij het gedrag alsmede voor het 

vaststellen van de juiste maatregelen. 

6. In het Algemeen Privacyreglement Casusoverleg regio HH zijn door de deelnemende 

partijen afspraken vastgelegd omtrent de omgang met gegevens door de verschillende 

partijen.  

7. Alle deelnemende partijen leveren de informatie aan, conform het overzicht in bijlage 2, 

indien dit relevant kan zijn voor de bespreking van de jongere in één van de 

casusoverleggen. 

 

Het reglement bevat ook een uitgebreide omschrijving van de verwerking en uitwisseling 

van informatie in de verschillende casusoverleggen en een overzicht van de soorten 

informatie die de deelnemers al dan niet kunnen verkrijgen of inzien. 

 

In al deze gevallen is geen sprake van gestandaardiseerde of structurele verwerking van 

informatie over herkomst.  
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De registratiesystemen die in het kader van de Veiligheidshuizen worden toegepast zoals 

PIX, kunnen al naar gelang de toepassing in de dagelijkse praktijk, onder omstandigheden 

bijzondere persoonsgegevens over etnische herkomst bevatten. Naast gegevens over 

geboorteland van de betrokkene en gegevens over het geboorteland van de ouders kunnen 

ook ‘zachte gegevens’ voorkomen, op basis waarvan apart of in samenhang (informatie 

over de) herkomst kan worden afgeleid (zoals bijvoorbeeld nationaliteit en spreektaal). 

 

De gemeente DD vermeldt over de gegevens die in PIX kunnen worden verwerkt: 

- NAW gegevens, 

- Aliassen (huiselijk geweld, jeugd en veelplegers), 

- Geboortegegevens (idem),Nationaliteit (idem), 

- Spreektaal (idem), 

- Strafvorderlijke, politionele, strafrechtelijke en detentie gegevens (idem, waarbij voor 

veelplegers meldingen uit de politieregisters HKS en BPS worden gespecificeerd), 

- Gegevens over verblijfsstatus (idem). 

 

De gemeente KK: 

De in het casusoverleg besproken en in PIX geregistreerde personen zijn de top-15 van 

mensen met meervoudige problemen. Criteria voor deze selectie staan in het 

modelconvenant dat door Gemeente Rotterdam was ontwikkeld voor de VIA. Het zijn de 

volgende criteria: 

- deelname schuldhulpverleningstraject 

- niet in GBA geregistreerd, maar persoon komt wel in aanraking met instellingen 

betrokken bij het casusoverleg 

- actuele leerplichtproblemen: langer spijbelen dan 20 schooldagen of absoluut verzuim, 

voortijdig schoolverlaten in de afgelopen 12 maanden 

- grote afstand tot de arbeidsmarkt 

- uitkeringsfraude in de afgelopen 12 maanden 

- huurschuld van meer dan 6 maanden 

- 3 overlastmeldingen in de laatste 12 maanden 

- signaleren binnen een periode van 12 maanden: 1x geweldsdelict en/of 2x drugsdelict 

en/of 3x overlast 

Anderen worden niet geregistreerd in de bestanden van het Veiligheidshuis. Dat is volgens 

de gemeente niet nuttig omdat hierover geen casusoverleg plaatsvindt. De voorzitter en 

secretaris van het casusoverleg en de politie hebben lees- en schrijfrechten voor Pix. 

Overige deelnemers aan het casusoverleg hebben alleen leesrechten. Deelnemende 

organisaties kunnen uitsluitend in het Veiligheidshuis inloggen in het systeem. Dit is een 

van de waarborgen dat informatie niet verder naar buiten kan. 

 

De toegang tot de gegevens wordt in het kader van de Veiligheidshuizen (strikt) beperkt. 

De gemeente DD meldt een coördinatiestructuur met een strakke taakverdeling tussen de 

partijen. Alleen de coördinatoren die het PIX-systeem beheren hebben toegang tot alle 

informatie. 

 

3.6.4  Niet verwerken, wel gebruiken 

Gemeenten waar geen specifiek casusoverleg bestaat en geen tot personen te herleiden 

gegevens over etnische herkomst worden verwerkt, geven aan dat informatie over etnische 

herkomst toch van belang kan zijn. Alle gemeenten gebruiken daarom op de een of andere 

manier kennis over etnische herkomst om een persoonsgerichte aanpak te kunnen 

uitvoeren, ook degenen die geen of bij voorkeur geen doelgroepenbeleid voeren en geen 

bijzondere persoonsgegevens verwerken. Gemeenten geven bijvoorbeeld aan dat het 



Verkenning verwerking persoonsgegevens 

over etnische herkomst 

Ministerie van VROM/WWI 

Eindrapport 7 juli 2010 

Pagina 34 van 65  

 
 
 
 

T 0227 59 47 10 info@beuk.nl www.beuk.nl o r g a n i s a t i e a d v i e s 

 

 

belangrijk is om bijvoorbeeld om de juiste gezinscoach naar een gezin te sturen, of om een 

jongere door te kunnen verwijzen naar het juiste traject, of om gerichter kinderen op het 

spoor te komen met het risico van een taalachterstand. 

 

De manieren die deze gemeenten gebruiken om inzicht te krijgen in de etnische herkomst 

van mensen zijn: 

- Zelfmelding: leden van de doelgroep melden zich met een vraag of probleem en doen 

daarbij zelf een beroep op etnisch specifieke hulpverlening; 

- Kennis benutten in de hoofden van hulpverleners en professionals: de wijkagent of 

hulpverlener die de betreffende jongeren kent en in het casusoverleg mondelinge 

informatie verstrekt aan andere deelnemers over de etnische achtergrond. Ook zegt een 

aantal gemeenten dat de omvang het van aantal jongeren met een bepaalde etnische 

achtergrond zodanig is dat hulpverleners door het geringe aantal of de gekozen 

werkwijze dit gegeven zelf ‘bij kunnen houden’ zonder het ergens te registreren. De 

aantallen die worden genoemd variëren van 45 tot honderden; 

- Inschattingen van de etniciteit op grond van wel geregistreerde gegevens over 

achternaam, geboorteland, of nationaliteit; 

- Een organisatie die wel een wettelijke grondslag heeft voor verwerken van bijzondere 

persoonsgegevens (politie en justitie in bepaalde gevallen) brengt deze informatie 

mondeling in een casusoverleg. Deze informatie wordt niet door andere partijen 

vastgelegd. Dit gebeurt in vijftien van de in de Verkenning betrokken gemeenten. 

 

Gemeente AA: 

Bij het ontwikkelen van de aanpak van Marokkaanse risicojongeren wordt nu bijvoorbeeld 

gemonitored op voortijdig schoolverlaten, werkloosheid, criminaliteit en overlast. Met name 

bij de eerste drie onderwerpen is informatie op geaggregeerd niveau beschikbaar en 

voldoende specifiek. Bovendien zijn de cijfers eenduidig: een jongere is een voortijdige 

schoolverlater, of niet (is werkloos, of niet en heeft criminele antecedenten, of niet).  

Overlast is complexer. In de eerste plaats is overlast geen eenduidig begrip: overlast wordt 

ervaren, gemeld door betrokkenen en waargenomen door bijvoorbeeld gebiedsmanagers 

Veiligheid in de wijken of de politie. De jongeren zelf worden pas op het spoor gekomen als 

er een antecedent voorvalt (bijvoorbeeld onderwijsuitval of contact met de politie), 

waardoor ze in het vizier komen van hulpverleners, leerkrachten en/of politie. Van 

overlastgevende groepen wordt een analyse gemaakt met behulp van de Beke-methode. 

Het registreren van de achtergrond op persoonsniveau blijft achterwege, zowel bij het 

bepalen van de precieze omvang van de doelgroep als bij het meten van de resultaten van 

het beleid.  

 

Gemeente FF: 

Het gaat in totaal om 45 casussen per jaar en de begeleiding is zo intensief dat de 

betrokken professional weet wat de culturele achtergrond is van de jongeren. Vastleggen in 

systemen is niet nodig.  

 

Gemeente CC: 

Trajecten voor deelnemers aan Antillianenprojecten worden uitgevoerd door verschillende 

reguliere instellingen. Deze instellingen hebben ook hun eigen registratiesystemen waarin 

informatie over hun eigen deelnemers zijn opgenomen conform de regels die bij de 

betreffende organisaties gelden. 

De deelnemers aan de projecten melden zich zelf via bijvoorbeeld het jongerenloket of het 

werkloket, of worden door de instellingen gewezen op de mogelijkheid tot deelname. Er is 

geen sprake van werving op basis van geregistreerde informatie over de Antilliaanse 
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herkomst van mensen. 

 

Gemeente BB: 

Ten behoeve van de uitvoering van het Antillianenbeleid wordt geen gebruik gemaakt van 

gegevens over etnische herkomst. Deelnemers/leden uit de doelgroep worden gevonden 

via de verschillende deelnemende organisaties, op basis van problematiek, niet op basis 

van herkomst. 

 

In gemeenten die niet zeggen te registreren worden soms wel lijsten aangelegd met namen 

van deelnemers aan etnisch specifieke trajecten of lijsten van degenen die zijn besproken in 

etnisch specifieke casusoverleggen. In dergelijke gevallen kan dan onder omstandigheden 

toch sprake zijn van verwerking van bijzondere persoonsgegevens over etnische herkomst. 

Bijvoorbeeld als er lijsten circuleren onder de noemer ‘deelnemers Marokkanenaanpak’. 

Sommige gemeenten hebben om die reden gekozen voor neutralere naamgeving, 

bijvoorbeeld ‘casusoverleg etnisch gerelateerde problematiek’.  

Losse lijsten deelnemers of cliënten, waaruit mogelijk de herkomst is af te leiden, lijken 

overigens steeds minder vaak voor te komen omdat gemeenten overgaan op het aanleggen 

van een centraal registratiesysteem met een bijbehorende privacyreglement of convenant 

waarin de toegangsrechten conform de Wbp worden vastgelegd. Met dergelijke systemen 

worden ook casusoverleggen ondersteund, zodat niet iedereen eigen lijstjes hoeft aan te 

leggen.  

 

3.6.5  Combineren van GBA bestanden op persoonsniveau 

Het komt tenslotte ook voor dat gemeenten GBA-bestanden op persoonsniveau koppelen 

aan andere gegevens om informatie over herkomst te verkrijgen. Soms gebeurt dit door 

een organisatie die daarvoor een wettelijke grondslag heeft, soms gebeurt dit zonder 

wettelijke grondslag maar zou wel een beroep gedaan kunnen worden op de bepaling in de 

wet over voorkeursbeleid. 

GBA-gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om inwoners van een bepaalde afkomst actief 

te benaderen voor specifieke projecten. Een aantal gemeenten geeft aan dat ze dat niet 

doen, omdat ze denken dat de privacywetgeving dit verbiedt. Een aantal andere gemeenten 

geeft aan van deze mogelijkheid gebruik maken. In één geval heeft de gemeente het 

consultatiebureau in staat gesteld via koppeling aan de GBA de gegevens van alle ouders 

van peuters en kleuters van 0-3 jaar te koppelen aan informatie van deelname van deze 

kinderen in voorschoolse voorzieningen, zoals de peuterspeelzaal. Vervolgens is aan ouders 

van specifieke herkomst via een contactpersoon van dezelfde herkomst als de ouders een 

aanbod gedaan voor voorschoolse voorzieningen. Een andere gemeente meldt 

gegevensverwerving ten behoeve van deelname aan een specifiek project gericht op 

senioren van een bepaalde afkomst. In die gevallen zou de gemeente een beroep op 

voorkeursbeleid moeten doen om de verwerking te rechtvaardigen. In één geval doet de 

betreffende gemeente dat ook bewust. 

 

De gemeente AA geeft als voorbeeld de koppeling van de GBA aan de afdelingen van de 

GGD: 

Binnen de GGD Jeugdgezondheidszorg wordt herkomst geregistreerd in het Jeugd 

Informatie Systeem (JIS). Sinds 2007 wordt gewerkt volgens de CBS-definitie. Binnen het 

JIS worden de volgende categorieën gehanteerd: Nederlands, Surinaams/Antilliaans, Turks, 

Marokkaans en 'Overige etniciteiten'. De GGD werkt meteen cliënt-volgsysteem. In dit 

systeem wordt gevraagd naar het geboorteland van de persoon zelf, het geboorteland van 

de vader en van de moeder, de nationaliteit van de persoon zelf en indien van toepassing 

iemands tweede nationaliteit. Er kan worden ingedeeld op alle landen van de wereld. 
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Binnen de afdeling GBS van de GGD (Gezondheidsbescherming, voorheen I&H= 

Infectieziekten & Hygiëne) worden bij meerdere afdelingen geboortelanden geregistreerd. 

Dit is per afdeling verschillend: 

- Tbc: registreert het geboorteland van de cliënt zelf en zijn of haar nationaliteit 

(niet anoniem) 

- Soapoli (samenwerking tussen GGD en Academisch Medisch Centrum op het 

gebied van seksueel overdraagbare aandoeningen): registreert geboorteland en 

tot welke bevolkingsgroep men zich rekent. Men wil t.z.t. ook geboortelanden 

 vader en moeder gaan registreren. Deze registratie kan anoniem (en daar wordt 

door een deel van de bezoekers gebruik van gemaakt).  

- Sense (aanvullende hulpverlening op het gebied van seksualiteit):geboorteland 

persoon zelf, geboorteland vader en moeder. Deze registratie kan anoniem. 

- Algemene meldingsplichtige ziekten worden gemeld in een landelijk systeem van 

het RIVM (Osiris) In dit systeem worden de complete NAW gegevens en ook de 

drie geboortelanden geregistreerd. De GGD heeft zelf nog een 

registratiesysteem (Orion). Hier worden de geboortelanden in principe 

niet geregistreerd (soms wordt er een vermelding gemaakt van de 

geboortelanden als dit bijv. samenhangt met de bron van de besmetting). 

- Reizigers: geboorteland cliënt (niet anoniem). 

 

Een voorbeeld van het actief benaderen van personen uit gemeente DD: 

De afkomst van ingezetenen wordt soms gebruikt voor toeleiding naar specifieke projecten. 

Een voorbeeld is het project Contactmoeders voor ouders van kleuters en peuters. Dit 

project is opgestart door het Consultatiebureau in samenwerking met de afdeling 

Onderwijs. Het project is gericht op het vroegtijdig signaleren van 

ontwikkelingsachterstanden bij alle peuters tot en met 3 jaar. De gemeente gebruikt de 

handreikingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om taal- en 

ontwikkelingsachterstanden en de risicofactoren voor het ontstaan daarvan vanaf 0 jaar te 

signaleren. Het deelnemen aan voorschoolse educatie en bezoeken van een voorschoolse 

voorziening kan bijdragen aan het vroegtijdig bestrijden van achterstanden. In het kader 

van het project zijn alle peuters tot en met 3 jaar in kaart gebracht en is gekeken naar de 

deelname aan voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen) en voorschoolse educatie. Er 

was geen sprake van selectie op etniciteit of herkomst: alle ingeschreven 0-3 jarigen waren 

betrokken bij het project. Er was wel sprake van een ondervertegenwoordiging van peuters 

van Turkse en Marokkaanse komaf. Vervolgens is gericht gewerkt aan het stimuleren dat 

kinderen van Marokkaanse en Turkse afkomst naar de peuterspeelzaal gaan, door middel 

van huisbezoeken van zogenaamde contactmoeders van dezelfde herkomst als de ouders. 

Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens uit het GBA. Ouders kunnen ook worden 

geattendeerd op het project door andere instanties, zoals wijkwelzijnsorganisaties. 

 

Het resultaat van de inzet van contactmoeders is dat er enkele tientallen kinderen van 

diverse nationaliteiten, overwegend Marokkaans, zijn opgespoord en geplaatst in 

peuterspeelzalen.  

De ouders zijn door deelname aan het project beter op de hoogte van het belang van 

samenspel en ontwikkeling door middel van sport en spel.  

Er zijn inmiddels met een aantal wijkwelzijnsorganisaties nadere afspraken gemaakt over 

het waarborgen van de privacy en het doorgeven van namen op basis van vrijwilligheid. 

Ouders kunnen vrijwillig beslissen over deelname of niet. Er zijn geen lijsten of bestanden 

aangelegd met gegevens over herkomst. Wel is de herkomst van de ouders bepalend voor 

de toewijzing van een contactmoeder van dezelfde afkomst. De contactmoeders worden 

ook ingezet om contact met de ouders te onderhouden. 
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Het is de bedoeling van de gemeente om ook voor alle kinderen in de leeftijd van 

kinderopvang voorzieningen dergelijke inventarisaties te maken en door gegevens te 

koppelen aan het leerlingenadministratiesysteem Key2Onderwijs. Zodoende kan op termijn 

ieder kind van 0-4 jaar tot en met de overgang naar het basisonderwijs worden gevolgd. 

 

Voorbeeld uit de gemeente BB: 

Daarnaast worden GBA-gegevens over etnische herkomst gebruikt voor het uitvoeren van 

voorlichting aan senioren van allochtone afkomst. Dit gebeurt sinds zes jaar. Toen is 

geconstateerd dat het aanschrijven van allochtone senioren geen effect had, omdat zij 

geschreven informatie veelal niet begrijpen, terwijl deze groep wel achterstanden heeft als 

het gaat om informatie over gemeentelijk beleid, gemeentelijke regels e.d. 

De keus is toen gemaakt om deze groep te laten bezoeken door zgn. ‘allochtone 

seniorenwegwijzers’, gemeentelijke vrijwilligers van allochtone afkomst. Naam en 

adresgegevens van de te bezoeken senioren komen uit het GBA.  

De vrijwilligers gaan bij mensen thuis langs. Als ze geen bezoek willen ontvangen kunnen 

ze uiteraard weigeren met de ‘seniorenwegwijzer’ te praten. 

 

3.7  Behoefte aan verwerken van gegevens over herkomst 

Enkele gemeenten hebben principieel bezwaren tegen registratie van bijzondere 

persoonsgegevens over herkomst op herleidbare manieren en/of zeggen dit zoveel mogelijk 

te willen vermijden. 

 

Vijf gemeenten hebben geen behoefte aan meer mogelijkheden om gegevens te registeren, 

aangezien zij etniciteit niet als belangrijke factor zien voor hun beleid of aanpak en/of 

voldoende hebben aan de bestaande mogelijkheden voor bijvoorbeeld mondelinge 

informatieuitwisseling. 

Gemeenten die werken met beleid op basis van risico-indicatie hebben minder behoefte aan 

uitbreiding van de mogelijkheden om deze soort persoonsgegevens te verwerken. Dit is 

verklaarbaar omdat deze gemeenten denken of ervaren dat het werken op basis van risico 

indicatie ook effectief kan zijn.  

 

Een ander deel streeft geen algemene mogelijkheid voor registratie na - gezien de bezwaren 

van privacy en stigmatisering daartegen - maar wil wel dat het in specifieke gevallen 

mogelijk moet zijn om informatie over etnische herkomst te gebruiken om bijvoorbeeld de 

juiste aanpak te kunnen kiezen. De huidige mogelijkheden daarvoor ervaren deze 

gemeenten als te ingewikkeld, omslachtig of gekunsteld. En ook een grotere behoeft aan 

analyse op beleidsniveau wordt gemeld. 

 

Twee gemeenten vermelden expliciet zij eerst willen zien of de huidige aanpak met de VIR 

met betrekking tot de persoonsgerichte aanpak van jongeren voldoende effectief zal blijken 

te zijn, voordat men kan concluderen of het daarnaast nog noodzakelijk is om het op het 

gebied van risicojongeren bijzondere persoonsgegevens over etnische herkomst te 

verwerken. 

 

 

In onderstaande tabel is weergegeven of gemeenten behoefte hebben aan uitbreiding van 

mogelijkheden om bijzondere persoonsgegevens over herkomst te verwerken.  

 

Tabel. Behoefte aan meer mogelijkheden om gegevens over herkomst te verwerken 

Geen behoefte aan meer mogelijkheden 5 

Behoefte aan meer mogelijkheden in een enkel of een aantal specifieke 7 
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gevallen 

Niet aangegeven of er wel of geen behoefte is aan meer mogelijkheden 6 

Totaal 18 

 

3.7.1  Behoefte aan meer 

Zeven gemeenten hebben wel behoefte aan meer mogelijkheden. Men vindt de huidige 

situatie ook gekunsteld, men noemt dat de doelgroep (zo langzamerhand) te groot is om 

alleen te werken met informatie in hoofden van mensen.  

 

Drie gemeenten zeggen dat het vastleggen van bijzondere persoonsgegevens van belang is 

voor het bijtijds toeleiden en doorverwijzen naar specifieke projecten en hulpverlening. 

Deze gemeenten noemen expliciet de behoefte aan registratie van persoonsgegevens over 

afkomst met betrekking tot de aanpak op een aantal terreinen. Ze onderstrepen dat 

sommige groepen een andere en veel actievere benadering vergen dan de gemiddelde 

doelgroep van autochtone afkomst. Hetzelfde geldt voor de ondervertegenwoordiging van 

personen van allochtone afkomst in de bestanden van het algemeen maatschappelijk werk, 

de jeugdzorg, het schoolmaatschappelijk werk en bij de behandeling van geestelijke 

gezondheidsproblemen. Als reden wordt genoemd dat personen van bepaalde allochtone 

afkomst meer dan gemiddeld kampen met problemen van psychische aard en beperkte 

verstandelijke vermogens. Toch zijn deze groepen ondervertegenwoordigd in de 

hulpverlening. Deze ondervertegenwoordiging valt op en steekt af tegen de 

oververtegenwoordiging van gezinnen van allochtone komaf bij de aanpak multi-

probleemgezinnen. Als een gezin eenmaal te boek staat als multi-probleemgezin, is het 

eigenlijk al te laat. Een gemeente meldt bijvoorbeeld dat door middel van inzet van 

bemoeizorg het wel iets beter lukt om deze doelgroep te bereiken. Dat vergt een actieve 

houding van de hulpverleners die ook op deze factor letten.  

Deze gemeente wil het proactief interveniëren, waar nodig door gespecialiseerde 

hulpverleners, in deze gevallen stimuleren. Het aanleggen van bestanden kan daarbij zeker 

helpen, omdat de betreffende personen en gezin dan actief en in een eerder stadium 

kunnen worden benaderd.  

 

De gemeente ZZ zegt daarover: 

In die gevallen waarin de procescoördinator in actie komt, hebben de aangemelde 

personen al minstens twee keer contact gehad met een meldingsbevoegde/hulpverlener. 

Voor personen met een specifieke etnische achtergrond is het dan nog vaak niet afgelopen: 

vaak volgt daarna nog een doorverwijzing naar een specifiek project of een deskundige 

hulpverlener. Registratie van herkomst zou een middel kunnen zijn waarmee efficiënt en 

proactief optreden beter mogelijk kan worden. Juist het goed doorverwijzen van personen 

met een specifieke afkomst naar gespecialiseerde hulpverlening verloopt nu niet efficiënt 

en het komt voor dat er te veel hulpverleners bij betrokken zijn. Het komt voor dat 

betrokkenen afzwaaien omdat ze al twee keer hun verhaal hebben moeten doen bij een 

hulpverlener die er niet goed raad mee weet of die niet de goede insteek heeft. Dan raak je 

mensen uit bepaalde doelgroepen weer kwijt. Dat is met name het geval bij mensen van 

Antilliaanse afkomst. Dit is ook in de (geestelijke) gezondheidszorg van belang. Voor de 

toekomst wordt het openen van de mogelijkheid om gegevens over herkomst […][bij het 

CJG] wenselijk geacht. De hulpverlening zal in dat geval van meet af aan gerichter ingezet 

kunnen worden. Als men vooraf weet dat er sprake is van een bepaalde culturele 

achtergrond, kan de benadering anders zijn en kan iemand sneller worden verwezen naar 

een geschikte hulpverlener.  

 

Gemeente AA: 
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De gemeente beschikt over het algemeen over voldoende mogelijkheden om op 

beleidsniveau informatie te aggregeren. Alleen op de meer 'subjectieve' beleidsterreinen, 

waar geen objectieve maatstaf bestaat (zoals schooluitvalvoor en de leerplichtwet), zou 

registratie van herkomst wellicht extra mogelijkheden bieden. 

Bij het ontwikkelen van de aanpak van Marokkaanse risicojongeren wordt nu bijvoorbeeld 

gemonitored op voortijdig schoolverlaten, werkloosheid, criminaliteit en overlast. Met name 

bij de eerste drie onderwerpen is informatie op geaggregeerd niveau beschikbaar en 

voldoende specifiek. Bovendien zijn de cijfers eenduidig: een jongere is een voortijdige 

schoolverlater, of niet (is werkloos, of niet en heeft criminele antecedenten, of niet).  

Overlast is complexer. In de eerste plaats is overlast geen eenduidig begrip: overlast wordt 

ervaren, gemeld door betrokkenen en waargenomen door bijvoorbeeld gebiedsmanagers 

Veiligheid in de wijken of de politie.  

De jongeren zelf worden pas op het spoor gekomen als er een incident voorvalt 

(bijvoorbeeld onderwijsuitval of contact met de politie), waardoor ze in het vizier komen 

van hulpverleners, leerkrachten en/of politie. Van overlastgevende groepen wordt in 

Utrecht een analyse gemaakt met behulp van de Beke-methode. Het registreren van de 

achtergrond op persoonsniveau blijft achterwege, zowel bij het bepalen van de precieze 

omvang van de doelgroep als bij het meten van de resultaten van het beleid.  

Het is mogelijk dat het gebruiken van gegevens over herkomst het bereik van specifiek 

beleid zou kunnen vergroten. Deze discussie wordt echter beïnvloed door het feit dat er 

onvoldoende middelen beschikbaar zijn om alle reeds bekende risicojongeren hulpverlening 

op maat te bieden (zelfs als de verwerking van gegevens over herkomst op persoonsniveau 

zou plaatsvinden). Met betrekking tot risicojongeren is ook van belang dat de invoering en 

het in gebruik nemen van de lokale versie van de Verwijsindex Risicojongeren zijn 

meerwaarde nog moet bewijzen. De resultaten die daarmee geboekt kunnen worden, 

kunnen van invloed zijn op de eventuele noodzaak om andere middelen in te zetten ter 

verbetering van de aanpak van risicojongeren. Bovendien zal er altijd een groep 

overblijven die niet bereikt wil worden door hulpverlening.  

 

Een deel van de gemeenten noemt ook het meten en analyseren van effecten van het 

beleid. Eén gemeente geeft aan dat het monitoren van het effect van de groepsaanpak op 

persoonsniveau gewenst zou zijn. Een andere gemeente geeft aan dat hiervoor geen 

verwerking van tot op de persoon herleidbare gegevens hoeven te worden verwerkt. 

 

3.7.2  Wenselijk en/of noodzakelijk 

De gemeenten hebben moeite aan te tonen waarom het verwerken van bijzondere 

persoonsgegevens over etnische herkomst noodzakelijk is. Gemeenten geven aan dat ze 

een effectief beleid willen kunnen voeren, problemen willen kunnen aanpakken. De 

voornaamste redenen die worden genoemd om op persoonsniveau eventueel over te gaan 

tot registratie van herkomst zijn samengevat: de omvang van de doelgroep, de 

noodzakelijke regie bij de coördinatie, gericht doorverwijzen, effectmeting en 

verantwoording. 

 

De gemeenten zien zelf ook dat er een verschil bestaat tussen wenselijkheid om 

persoonsgegevens over etnische herkomst te verwerken en noodzakelijkheid.  

 

Aangezien het verwerken van gegevens nu in beginsel verboden is, stellen de gemeenten 

dat ze ook niet kunnen aantonen of beleid met vroegtijdige verwerking van deze categorie 

gegevens effectiever zou kunnen zijn dan beleid zonder die mogelijkheid. Ook effectmeting 

op persoonsniveau is volgens deze gemeenten op dit moment niet goed mogelijk. 
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Gemeente DD over de behoefte aan het verwerken van bijzondere persoonsgegevens over 

etnische herkomst: 

Naast de weergave van de stand van zaken, bestaat in deze gemeente in het kader van 

openbare orde en veiligheid behoefte aan verwerken van gegevens over afkomst om de 

volgende redenen: 

- het kan bij de aanpak relevant zijn, 

- het is een belangrijk gegeven bij al die vormen van aanpak waarbij organisaties uit 

eigen beweging naar de doelgroep toegaan, 

- het is één van de succesfactoren bij het vaststellen van de persoonsgebonden 

aanpak. 

De gemeente is in discussie met de ketenpartners om de mogelijkheden te vergroten om 

gericht te interveniëren in die gevallen waarin afkomst een rol speelt. Het is bijvoorbeeld 

gebleken dat het uitvoeren van taakstraffen door veroordeelden van Marokkaanse afkomst 

onevenredig vaak misgaat. Het merendeel van de zaken komt terug bij het Openbaar 

Ministerie. De gemeente wil dat de Raad voor de Kinderbescherming en de reclassering 

daarop beter anticiperen. Daarvoor is het noodzakelijk om gegevens over herkomst te 

registreren en door te geven. Dan kan er in het hulpverleningstraject meteen rekening mee 

worden gehouden.  

[…] 

Verder bestaat binnen de gemeente behoefte aan het monitoren op persoonsniveau van 

eventuele verbetering en vooruitgang. Het is belangrijk om te weten met welke groepen 

(risicojongeren, de personen die zijn besproken in de casusoverleggen, maar ook 

voortijdige schoolverlaters en degenen aan wie een uitkering is verstrekt) het op korte of 

langere termijn beter gaat en met welke niet en ook structureel te volgen waar het 

eventueel aan kan liggen. De indruk bestaat dat dit nu nog onvoldoende gebeurt en dat de 

privacywetgeving daaraan in de weg kan staan. Ook voor het maken van 

prestatieafspraken in het kader van het overleg met het ministerie van WWI over de 

aanpak van problemen met de ingezetenen van Marokkaanse komaf is het verzamelen van 

gegevens noodzakelijk. Opgemerkt wordt dat men ziet dat de gemeente zelf ook onderdeel 

van het probleem is: door het opdelen van de problematiek over afdelingen en 

beleidsprogramma´s is de gemeente zelf een ´veelkoppig monster´. Ook dat genereert 

behoefte aan informatie. 

 

De gemeente ZZ: 

De bij de Verkenning betrokken ambtenaren geven ook aan dat het Ministerie van Justitie 

en ook VROM/WWI van de gemeente feitelijk een persoonsgerichte aanpak vragen die 

rekening houdt met de afkomst van de verdachten/daders. Het is belangrijk om dat 

gemeenten daar vervolgens ook toe geëquipeerd te worden. Het monitoren van 

doelgroepen en de effecten van beleid zijn ook van belang: het leidt ertoe dat informatie 

beschikbaar komt op basis waarvan de hulpverleners die daadwerkelijk met een persoon 

aan de slag gaan een goede insteek kunnen kiezen die zonodig is afgestemd op de 

culturele achtergrond van de betrokkene. 

 

3.7.3  Voorkeursbeleid 

Geen van gemeenten doet expliciet een beroep op de mogelijkheid in de Wbp om bijzondere 

persoonsgegevens over herkomst te verwerken in het kader van een voorkeursbehandeling 

(Wbp art 18.b). De enige uitzondering hierop is Rotterdam, dat voor de DOSA-aanpak een 

beroep op deze bepaling deed.  

Gemeenten geven aan een beroep op voorkeursbeleid te ingewikkeld te vinden, zijn er mee 

onbekend, of zijn onzekerover hoe en wanneer toe te passen. 
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In een aantal gevallen zouden gemeenten dit wel kunnen doen, als hun trajecten en/of 

casusoverleggen gescheiden zijn. Er zijn ook gemeenten die aangeven dat juist het 

samenvoegen van de strafrechtelijke keten en de hulpverlening nastrevenswaardig is.  

Er zijn ook enkele voorbeelden gevonden waar gemeenten voorkeursbeleid de facto 

toepassen: zie het hierboven aangehaalde voorbeeld van toeleiding naar voorschoolse 

educatie en seniorenvoorlichting.  

 

3.7.4  Genoemde redenen voor wenselijkheid registratie 

Samengevat redenen die worden genoemd het bepalen van de wenselijkheid van registratie 

en uitwisseling van gegevens over herkomst in samenwerkingsverbanden: 

1. Om een voorkeursbehandeling te kunnen geven bij het uitvoeren van specifieke 

projecten en hulpverlening,  

2. Ten behoeve van de invulling van de regierol: als een coördinerende tussenlaag in 

het leven moet worden geroepen, 

3. Omvang van de problematiek/omvang van de doelgroep (aantallen), 

4. Bepalen van de aanpak en met het oog op doorverwijzen naar specifieke 

hulpverleners/projecten, 

5. Aansluiten bij doelgroepenbeleid. Rijksbeleid om gelden toe te kennen specifiek voor 

Antillianen en Marokkanen aanpak, lokt doelgroepenbeleid uit. Doelgroepenbeleid 

lokt registratie uit. 

6. Bestaan er specifieke projecten voor Antillianen en Marokkanen: dan leeft het gevoel 

dat het nuttig en efficiënt is om gegevens over herkomst vast te leggen.  

7. Verantwoording van effecten van projecten: 

 instroom - doorstroom - uitstroom  

 kwantitatief en kwalitatief 

 financieel en beleidsmatig. 

8.  Meten van voortgang, resultaat van een aanpak, van de effectiviteit van bepaalde 

 aanpakken. 

 

3.8  Ingewikkeldheid van de wetgeving en het toepassen van het juridisch kader 

Gedurende de Verkenning is ook gebleken dat het juridisch kader rondom het verwerken 

van persoonsgegevens veel vragen oproept bij gemeenten en organisaties die ermee 

moeten werken. Ook wordt aangegeven dat er tegenstrijdige informatie circuleert over hoe 

de wetgeving met betrekking tot verwerken van bijzondere persoonsgegevens moet worden 

geïnterpreteerd. 

Drie gemeenten geven expliciet aan dat ingewikkelde wetten en regelingen – zoals de 

privacywetgeving – het niet gemakkelijker maakt om effectief beleid vorm te geven en uit 

te voeren. Zeker met betrekking tot de doelgroepen waarvan grote inzet van de gemeenten 

wordt verwacht, zoals de aanpak van Antilliaans-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse 

risicojongeren, worden gemeente voor wat betreft de verwerking van bijzondere 

persoonsgegevens matig tot niet toegerust met geschikt en hanteerbaar instrumentarium. 

Ook blijkt uit de verkenning dat in gemeenten verschillende betekenis wordt toegekend aan 

de melding van verwerkingen, convenanten en reglementen bij het CBP. Een aantal 

gemeenten realiseert zich dat registratie in het CBP-register geen goedkeuring van de wijze 

van verwerking, een ander deel niet.  

 

 

De gemeente DD daarover: 

(…) bestaat in deze gemeente in het kader van openbare orde en veiligheid behoefte aan 

verwerken van gegevens over afkomst om de volgende redenen: 

- het kan bij de aanpak relevant zijn, 
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- het is een belangrijk gegeven bij al die vormen van aanpak waarbij organisaties uit 

eigen beweging naar de doelgroep toegaan, 

- het is één van de succesfactoren bij het vaststellen van de persoonsgebonden 

aanpak. 

De gemeente is in discussie met de ketenpartners om de mogelijkheden te vergroten om 

gericht te interveniëren in die gevallen waarin afkomst een rol speelt. Het is bijvoorbeeld 

gebleken dat het uitvoeren van taakstraffen door veroordeelden van Marokkaanse afkomst 

onevenredig vaak misgaat. Het merendeel van de zaken komt terug bij het Openbaar 

Ministerie. De gemeente wil dat de Raad voor de Kinderbescherming en de reclassering 

daarop beter anticiperen. Daarvoor is het noodzakelijk om gegevens over herkomst te 

registreren en door te geven. Dan kan er in het hulpverleningstraject meteen rekening mee 

worden gehouden.  

 

Hetzelfde speelt ook op andere terreinen: bijvoorbeeld met betrekking tot de aanpak van 

geestelijke gezondheidsproblemen.  

Verder bestaat binnen de gemeente behoefte aan het monitoren op persoonsniveau van 

eventuele verbetering en vooruitgang. Het is belangrijk om te weten met welke groepen 

(risicojongeren, de personen die zijn besproken in de casusoverleggen, maar ook 

voortijdige schoolverlaters en degenen aan wie een uitkering is verstrekt) het op korte of 

langere termijn beter gaat en met welke niet en ook structureel te volgen waar het 

eventueel aan kan liggen. De indruk bestaat dat dit nu nog onvoldoende gebeurt en dat de 

privacywetgeving daaraan in de weg kan staan. Ook voor het maken van 

prestatieafspraken in het kader van het overleg met het ministerie van WWI over de 

aanpak van problemen met de ingezetenen van Marokkaanse komaf is het verzamelen van 

gegevens noodzakelijk. Opgemerkt wordt dat men ziet dat de gemeente zelf ook onderdeel 

van het probleem is: door het opdelen van de problematiek over afdelingen en 

beleidsprogramma´s is de gemeente zelf een ´veelkoppig monster´. Ook dat genereert 

behoefte aan informatie.  
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4.  Conclusies en aanbevelingen 
 

4.1  Voldoende ruimte voor gebruiken en verwerken van persoonsgegevens over 

 etnische herkomst? 

Vooropgesteld wordt dat de Verkenning zich richt op de praktijk van registratie, zoals die 

door de gemeenten is geschetst. Het is niet de bedoeling van deze verkenning om vast te 

stellen of gemeenten zich aan de wet houden. Alleen het College Bescherming 

Persoonsgegevens en de rechter kunnen toetsen of de verwerking van bijzondere 

persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden is toegestaan dan wel verboden. 

 

De Verkenning laat zien dat op lokaal niveau verschillend wordt omgegaan met de 

mogelijkheden die er binnen het bestaande juridische kader bestaan. De verschillen hebben 

te maken met het werken met algemeen beleid, categoraal beleid of een combinatie van 

beide; in de aanpak werken met risicogroepen of met doelgroepen naar etnische 

achtergrond, aanpak in samenwerkingsverbanden, casusoverleg en de daartoe ingerichte 

coördinatiestructuur , de doelstellingen van de samenwerking en last but not least de 

heersende opvattingen over de noodzaak van verwerken van bijzondere persoonsgegevens 

over etnische herkomst dan wel het gebruik maken van kennis hierover zonder het 

verwerken ervan.  

 

Uit de Verkenning blijkt dat alleen Rotterdam een gestandaardiseerde vorm van verwerking 

van bijzondere persoonsgegevens over etnische herkomst in het leven geroepen heeft voor 

alle jongeren die in de gemeente zijn ingeschreven in het kader van de aanpak jeugd. De 

andere gemeenten die in de Verkenning zijn betrokken hebben allemaal een aanpak 

gekozen die daarvan afwijkt ten behoeve van het bereiken van onderling vergelijkbare 

doelen. 

 

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, is het bij het bepalen van een standpunt over nut en 

noodzaak van registratie van persoonsgegevens over etnische herkomst is van belang of 

het huidige kader van wetten en regelingen enerzijds voldoende ruimte biedt om verwerking 

van bijzondere persoonsgegevens over etnische herkomst mogelijk te maken als dit 

noodzakelijk is voor het uitvoeren van beleid en anderzijds voldoende waarborgen biedt om 

aantasting van de privacy en stigmatisering op grond van herkomst te voorkomen.  

 

4.2  Benutten van de ruimte die er is 

De Verkenning laat zien dat in vrijwel alle gemeenten op beleidsniveau gebruik wordt 

gemaakt van geanonimiseerde beleidsinformatie over etnische herkomst.  

 

Het blijkt dat gemeenten bij het uitvoeren van persoonsgerichte aanpak de mogelijkheden 

die het juridisch kader biedt wisselend benutten. Sommige gemeenten gebruiken (vrijwel) 

alle mogelijke ruimte, andere doen dat (vaak uit onbekendheid met de mogelijkheden, soms 

uit principiële overwegingen) niet. 

 

Bij de aanpak op persoonsniveau wordt gebruikt gemaakt van de kennis over etniciteit die 

in hoofden van mensen zit. Vaak wordt ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 

mondeling informatie over te dragen en mensen door te verwijzen aan specifieke projecten 

en hulpverleners. 
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Van de benaderde gemeenten geven er zeven aan dat het verwerken van tot personen 

herleidbare herkomstgegevens niet noodzakelijk is om het beleid met betrekking tot zorg, 

hulpverlening, bestrijding van criminaliteit en aanpak van overlast van specifieke etnische 

groepen uit te voeren.  

 

De samenwerking met onder andere het openbaar ministerie, de politie, de 

leerplichtambtenaar en de jeugdzorg via onder andere casusoverleggen en in 

veiligheidshuizen en het uitwisselen van gewone persoonsgegevens bieden voor deze 

gemeenten voldoende mogelijkheden om effectief te handelen.  

Daarnaast vindt in de meeste gevallen wel mondelinge uitwisseling van herkomstgegevens 

van personen plaats (ook bij de zeven die aangeven dan het verwerken van bijzondere 

persoonsgegevens over ras niet noodzakelijk is), bijvoorbeeld om te kunnen bepalen of zij 

in aanmerking komen voor etnische specifieke aanpakken of projecten. 

De Verkenning laat ook zien dat in negen gemeenten convenanten/privacyreglementen van 

toepassing zijn die verwerking van bijzondere persoonsgegevens over ras toelaten voor 

zover de wettelijke grondslagen van de deelnemende partijen het verwerken of verstrekken 

toelaten. 

De convenanten en reglementen van de gemeenten waarin de verwerking van (bijzondere) 

persoonsgegevens in convenanten en reglementen zijn vastgelegd, laten zien dat de 

deelnemers zich ervan bewust zijn dat steeds moet worden verantwoord dat verwerken van 

deze gegevens noodzakelijk is om de gestelde doelen te bereiken en het niet in 

onevenredige mate leidt tot aantasting van privacy of leidt tot discriminatie of 

stigmatisering. Ook blijkt uit de Verkenning dat van de mogelijkheden in deze convenanten 

in een aantal gevallen toch geen gebruik wordt gemaakt en dat de informatie niet 

noodzakelijk is of hooguit mondeling wordt uitgewisseld.  

 

4.3  Benutten van de mogelijkheid om voorkeursbeleid te voeren 

Zoals blijkt uit de zienswijze van het CBP over de DOSA-aanpak biedt de Wbp ruimte voor 

het eventueel verwerken van gegevens over etnische herkomst ten behoeve van zorg en 

hulpverlening door middel van het voeren van een voorkeursbeleid in de zin van artikel 18 b 

Wbp.  

Geen van de gemeenten maakt expliciet gebruik van de mogelijkheid in de Wbp om te 

registreren in het kader van een voorkeursbehandeling (één gemeente verwijst zoals 

hiervoor is vermeld wel naar dit artikel ter rechtvaardiging van een specifiek project voor 

allochtone senioren).  

Over het algemeen kennen de betrokkenen bij de Verkenning deze bepaling niet, of vrezen 

zij dat toepassing te omslachtig is. Het benutten van de uitzonderingsmogelijkheid van 

voorkeursbehandeling is – onder voorwaarden – mogelijk voor trajecten met doelstellingen 

die zijn gericht op welzijn, hulpverlening en zorg. De uitzondering geldt, zoals het CBP heeft 

bevestigd in haar uitspraak over de DOSA-aanpak niet voor trajecten die (mede) gericht 

zijn op het bestrijden van overlast en criminaliteit.18  

 

De Verkenning laat zien dat er gemeenten zijn waar sprake is van gescheiden trajecten met 

betrekking tot strafrechtelijke interventie en zorg. Een aantal gemeenten heeft in het 

casusoverleg expliciet een splitsing aangebracht tussen casusoverleggen die gericht zijn op 

zorg en hulpverlening en casusoverleggen die gericht zijn op preventie en strafrechtelijke 

interventies. De afspraken met betrekking tot het delen van gegevens zijn daarop 

                                           
18 Ook al is denkbaar dat ook in het kader van trajecten met dergelijke doelstellingen voordelen 

zouden kunnen worden aangeboden aan leden van groepen met een specifieke herkomst die geschikt 

zouden kunnen zijn om een achterstandspositie in te lopen. 
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afgestemd. In die gemeenten zou binnen de bestaande structuren een voorkeursbeleid 

ingericht kunnen worden.  

Andere gemeenten streven juist naar een integrale benadering waarin welzijn, zorg en 

bestrijden van overlast en criminaliteit in een aanpak geïntegreerd zijn.  

 

Dan zal een beroep op de voorkeursbehandeling voor het uitwisselen van bijzondere 

persoonsgegevens over etnische herkomst zonder het in het leven roepen van een aparte 

gegevensstroom om het voorkeursbeleid uit te voeren volgens het huidige juridische kader 

niet mogelijk zijn. 

 

Of de gemeente personen actief mag benaderen met behulp van de GBA gegevens over 

geboorteland en geboorteland ouders leven in de gemeenten verschillende opvattingen. De 

meeste gemeenten geven aan dat zij denken dat dit niet mag in het kader van de aanpak 

van overlast, criminaliteit en preventie.  

 

In het kader van de Verkenning zijn twee voorbeelden aangetroffen van het aanbieden van 

bijzondere voorzieningen aan leden van een bepaalde etnische afkomst. Bij het ontwikkelen 

van dit beleid hebben deze gemeenten niet expliciet de Wet Bescherming Persoonsgegevens 

geraadpleegd. De ene gemeente meent echter wel dat hier art 18 onder b van toepassing is 

(verwerken van persoonsgegevens is heeft tot doel personen van een bepaalde etnische of 

culturele minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen ten einde feitelijke 

nadelen verband houdende met de grond ras op te heffen of te verminderen èn het 

verwerken van persoonsgegevens is voor dit doel noodzakelijk). Ook het project van de 

andere gemeente lijkt aan de door het CBP gestelde voorwaarden aan voorkeursbeleid te 

kunnen voldoen.  

De bevindingen met betrekking tot de opvattingen van gemeenten over de toelaatbaarheid 

van dergelijke acties lijken in overeenstemming met de uitspraak van het CBP over 

toepassen van voorkeursbeleid. 

 

Een aantal gemeenten geeft aan behoefte te hebben aan het uitbreiden van de 

mogelijkheden om bijzondere persoonsgegevens over ras te verwerken met als redenen 

onder andere gerichte doorverwijzing en de wenselijkheid van actieve benadering van 

personen van bepaalde allochtone afkomst in verband met de oververtegenwoordiging van 

het voorkomen problemen van psychische aard en beperkte verstandelijke vermogens en 

ondervertegenwoordigd in de hulpverlening. Bij deze problematiek zou gekeken kunnen 

worden in hoeverre een aanpak kan worden ontwikkeld waarbij gebruik kan worden 

gemaakt van voorkeursbeleid in combinatie met de wettelijke grondslag waarover 

hulpverleners in de (geestelijke) gezondheidszorg beschikken om in het kader van 

bijzondere persoonsgegevens over gezondheid ook gegevens over ras te verwerken.  

 

In alle gevallen lijkt het raadzaam om gemeenten te helpen en te adviseren over het 

opzetten en inrichten van voorkeurbeleid ten behoeve dergelijke doelstellingen. 

 

4.4  Verhelderen van de ruimte die er is 

In de verkenning valt voorts op dat de gemeenten ook niet altijd goed bekend zijn met 

andere aspecten van het wettelijk kader op het gebied van verwerken van gegevens over 

etnische herkomst. Men beschouwt de voorschriften en de beschikbare informatie als 

ingewikkeld en ontoegankelijk en ondersteuning door het CBP kan niet worden gevraagd. 

Deze onbekendheid kan belemmerend werken op het goed toepassen van de wet en op het 

benutten van de mogelijkheden die de wet wel biedt. Dat sluit aan bij de bevindingen van 
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de adviescommissie Brouwer-Korf in haar advies over de afweging tussen privacy en 

veiligheid.  

Daarnaast is uit het evaluatieonderzoek naar de werking van de Wbp naar voren gekomen 

dat de Wbp soms als belemmering wordt ervaren bij gegevensuitwisseling in 

samenwerkingsverbanden en dat convenanten over registratie en gegevensuitwisseling niet 

altijd bekend zijn bij betrokkenen en ook niet altijd worden nageleefd.19 

 

Inzetten op het bevorderen van het verbeteren van de kennis over en het vergemakkelijken 

van de uitvoering van de voorschriften met betrekking tot pricacy sluit aan op de 

kabinetstreactie op deze twee laatstgenoemde rapportages. In de kabinetsreactie op het 

advies van de commissie Brouwer-Korf en de evaluatie van de Wpb wordt het 

afwegingskader dat de adviescommissie Brouwer-Korf formuleerde om de professional 

behulpzaam te zijn bij het maken van afwegingen tussen privacy en veiligheid overgenomen 

(zie bijlage 6). In de kabinetsreactie kondigt het kabinet aan dat er meer aandacht wordt 

besteed aan voorlichting en het aanbieden van toegankelijke informatie over de toepassing 

van de wetgeving, onder andere door het inrichten van een website en een helpdesk. Ook 

het verbeteren van de kennis over de privacywetgeving met betrekking tot het verwerken 

van persoonsgegevens over etnische herkomst is noodzakelijk en dient daarin een plaats te 

krijgen. Deze Verkenning bevat tal van aanknopingspunten om aan te sluiten bij de 

behoeften en belangen van gemeenten. 

 

Een voorbeeld is de persoonsgerichte aanpak die in een aantal gemeenten gepaard gaat 

met naar etniciteit georganiseerd casusoverleg. De benamingen van deze overleggen 

verwijzen soms rechtstreeks naar de etnische herkomst van de personen die daar worden 

besproken. 

In gemeenten die specifieke trajecten voor specifieke etnische groepen uitvoeren 

(doelgroepenbeleid) kunnen ook deelnemerslijsten van trajecten ontstaan waaruit is af te 

leiden dat deelnemers van een bepaalde etnische herkomst zijn. Gemeenten blijken zich er 

veelal niet van bewust dat dit onder omstandigheden ook verboden vorm van verwerken 

van bijzondere persoonsgegevens kan opleveren.  

De Verkenning laat zien dat andere gemeenten dezelfde doelstellingen en middelen inzetten 

zonder dat sprake is van verwijzing naar etniciteit. Die gemeenten kiezen er dan voor om 

het casusoverleg op grond van risicoselectie te organiseren en richten hun registratie en 

doorverwijzing zodanig in dat het aanleggen van lijsten met een verwijzing naar te etnische 

herkomst achterwege blijft. 

Deze oplossingen kunnen worden beschouwd als een minder vergaand en minder 

stigmatiserend middel om eenzelfde of vergelijkbaar doel te bereiken. Het juridisch kader 

met betrekking tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens over ras biedt weinig 

ruimte voor het in stand laten van dergelijke praktijen, zeker als alternatieven voorhanden 

zijn.20  

                                           
19 H.B. De Winter e.a., ‘Wat niet weet wat niet deert. Een evaluatieonderzoek naar de werking van de 

Wet bescherming persoonsgegevens in de praktijk’, De Jong Beleidsadvies, Pro facto Juridisch en 

Bestuurskundig Onderzoek en Advies en Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van het WODC, Den 

Haag 2008, p. 41 en 121-143. 
20 Het CBP heeft in een brief van 27 april 2010 aan het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente 

Charlois geschreven dat de deelgemeente er niet op mocht vertrouwen dat melding van de DOSA-

aanpak bij het CBP leidt tot goedkeuring van de regeling en verwijst naar een brief van ((( waarin het 

CBP aan alle gemeente besturen te kennen heeft gegegeven dat door het verlopen van de ontheffing 

in het kader van de totstandkoming van de VIA zowel de verwerking van bijzondere 

persoonsgegevens over ras in bestanden als ten behoeve van daaraan gekoppelde casusoverleggen 
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Ook de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling heeft er in zijn advies over polarisatie op 

gewezen dat de overheid voorzichtig moet zijn met beleid langs etnische lijnen.21 De Raad 

wijst erop dat de registratie van etnische kenmerken van burgers die delicten hebben 

gepleegd, kan leiden tot stigmatisering en uitsluiting. 

 

Eén gemeente suggereert dat een rol voor de VNG bij het verhelderen van de toepassing 

van wet- en regelgeving op dit terrein wenselijk is. 

 

4.5  Vergroten van de ruimte? 

Het juridisch kader impliceert dat nieuwe regels in beginsel pas moeten worden overwogen 

op het moment dat de bestaande regels niet toereikend blijken te zijn. Zoals blijkt uit de 

Verkenning bestaan er mogelijkheden voor gemeenten om de ruimte die er is binnen de 

bestaande juridische kaders beter te benutten. 

 

Een aantal gemeenten geeft aan dat er redenen zijn om de mogelijkheden tot verwerking 

van bijzondere persoonsgegevens over ras te verruimen. Een aantal gemeenten geeft aan 

dat een aanpak waarbij gebruik gemaakt kan worden van gegevens over etnische herkomst 

effectiever en succesvoller zal kunnen blijken te zijn dan een aanpak waarbij die informatie 

er niet is. 

De in de verkenning betrokken gemeenten zien in dat effectiever en succesvoller niet 

hetzelfde is als noodzakelijkheid van het inzetten van dit middel. De gemeenten hebben ook 

een punt als zij stellen dat het aantonen van noodzakelijkheid niet mogelijk is zonder 

experimentele toepassing van dit middel. Eenzelfde ´kip/ei´discussie werd gevoerd ten tijde 

van de wet SAMEN, een bekend voorbeeld van voorkeursbeleid; ook in dat geval was 

registratie van gegevens over etniciteit noodzakelijk om het doel te kunnen bereiken en te 

kunnen vaststellen dat het doel kon worden bereikt. 

 

Als verruiming van het wettelijke instrumentarium overwogen zou worden, is op grond van 

art 23 Wbp het in het leven roepen van een nieuwe wettelijke grondslag of een ontheffing 

door het College Bescherming Persoonsgegevens de volgende stap. Het CBP zal een 

ontheffing voor structurele verwerkingen doorgaans niet geven als geen zicht bestaat op de 

totstandkoming van nieuwe wetgeving. Nieuwe wetgeving zou pas in het leven geroepen 

moeten worden als na een experimentele periode is aangetoond dat er een direct causaal 

verband bestaat tussen de nieuwe regels en het doel dat zij dienen.  

 

                                                                                                                                        

onrechtmatig was: brief van 22 april 2010, kenmerk z2009/00449 en brief van het CBP aan de 

Minister van WWI en de 21 Antillianengemeenten van 7 april 2009, kenmerk z2009-00365.  
21 Polariseren binnen onze grenzen, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Advies 46, 2009. 
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Bijlage 1: Overzicht van deelnemende gemeenten 

 

 Antillianengemeente? Marokkanengemeente? 

Almere ja  

Amersfoort ja ja 

Amsterdam ja ja 

Capelle aan de IJssel ja  

Den Bosch  ja 

Den Haag ja ja 

Den Helder ja  

Ede  ja 

Eindhoven ja ja 

Hellevoetsluis ja  

Leeuwarden ja  

Nijmegen ja ja 

Rotterdam ja ja 

Schiedam ja ja 

Spijkenisse   

Tilburg ja ja 

Utrecht  ja 

Zwolle ja  

 

 

‘Antillianengemeenten’: deelnemers aan het samenwerkingsverband “Aanpak Antilliaans-

Nederlandse risicojongeren 

‘Marokkanengemeenten’: deelnemers aan het samenwerkingsverband “Aanpak Marokkaans-

Nederlandse risicojongeren 
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Bijlage 2: Tekst van de brief aan de Colleges van B&W van de deelnemende  

 gemeenten 

 

Geacht College, 

 

Het Kabinet bereidt een brief voor aan de Tweede Kamer over wenselijkheid, nut en 

noodzaak van registratie van herkomst van personen. 

In de voorbereiding op het kabinetsstandpunt wil het ministerie voor Wonen, Wijken en 

Integratie (WWI) verkennen welke ervaringen gemeenten hebben met registratie van 

herkomst en welke opvattingen gemeenten daarover hebben. Met deze verkenning wordt 

mede invulling gegeven aan de door de Tweede Kamer aangenomen motie van het lid 

Dezentjé Hamming-Bluemink, waarin het kabinet wordt gevraagd te onderzoeken of er bij 

gemeenten behoefte bestaat om etniciteit van personen te registreren (TK 2008-09, 31855, 

nr. 44). 

 

De afgelopen maanden is reeds een verkenning uitgevoerd bij zeven gemeenten. 

WWI wil deze verkenning nu uitbreiden met nog eens 13 gemeenten. 

Via deze weg willen we u informeren dat deze verkenning gaat plaatsvinden en vragen we u 

als één van de 13 gemeenten mee te werken. 

 

Uit de eerste verkenning onder zeven gemeenten blijkt dat de betreffende gemeenten 

verschillend omgaan met het registreren van gegevens over herkomst voor de aanpak van 

zorg en hulpverlening en bij bestrijding van criminaliteit en overlast. De meeste gemeenten 

geven aan beleid te voeren zonder gegevens over herkomst te verwerken. Sommige 

gemeenten geven aan wel behoefte te hebben aan meer mogelijkheden om herkomst te 

registreren. In een aantal gemeenten bestaat discussie over zowel de mogelijkheid als de 

noodzakelijkheid van registratie van herkomst. De verkenning onder deze zeven gemeenten 

levert derhalve nog geen eenduidig beeld op over de behoefte aan of de noodzaak tot 

registratie van persoonsgegevens over herkomst. 

 

Onderwerpen die in de verkenning aan de orde zullen komen, zijn: 

 Maakt u gebruik van het registreren van herkomstgegevens van personen? 

 Zo ja, op welke beleidsterreinen worden in uw gemeente persoonsgegevens 

geregistreerd over herkomst , bijvoorbeeld in het kader van de jeugdzorg, 

onderwijsachterstandenbeleid, veiligheidsbeleid en de (groeps)aanpak van 

bijvoorbeeld overlastgevende jongeren?  

 Wat zijn de redenen van de gemeente om personen te registreren op herkomst? Hoe 

helpt registratie om uw gemeentelijke doelen dichterbij te brengen? Is registratie 

daarvoor noodzakelijk? 

 Als u geen gegevens over herkomst registreert: heeft uw gemeente wel behoefte 

aan het (vaker) kunnen registreren van herkomstgegevens? Op welke terreinen is 

deze behoefte er? Wat ervaart u als knelpunten bij het komen tot een goede 

registratie? 

 Kunt u casussen noemen in uw gemeente waar registratie van herkomst dringend 

noodzakelijk is of zou zijn om effectief beleid te kunnen voeren? 

 In ieder geval willen we graag aandacht besteden aan eventuele registratie van 

herkomst in het kader van zorg en hulpverlening en in het kader van 

beleidsdoelstellingen op het terrein van de openbare orde en veiligheid. Als u op 

deze gebieden herkomstgegevens registreert: wat registreert u dan precies? Wie 

registreert? Met wie worden deze gegevens uitgewisseld? Hoe gaat u daarbij om met 

de eisen rond privacy? 
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 Heeft u als gemeente beleid geformuleerd wanneer en hoe het registreren van 

herkomst van personen is toegestaan? Zo ja, hoe ziet dit beleid er uit? Gaat het om 

algemeen beleid, en/of is er specifiek beleid per beleidsterrein of doelgroep? 

 Het juridische kader rond registratie op herkomst lijkt in de praktijk voor meerdere 

interpretaties vatbaar. Globaal gezegd is registratie alleen toegestaan als hiervoor 

een wettelijke grondslag is gecreëerd òf als dit noodzakelijk is om een 

voorkeursbeleid te voeren dat zonder registratie niet mogelijk is. In hoeverre is het 

juridisch kader voor u voldoende werkbaar? Wat ervaart u als bevorderend en 

belemmerend voor een goede uitvoeringspraktijk? 

 

Wij hopen dat u ons over het bovenstaande informatie kunt verschaffen. Graag overleggen 

we dan met u hoe we de informatie-uitwisseling op een voor u en ons werkbare manier 

kunnen realiseren.  

 

Als onderdeel van de uitgebreidere verkenning is het de bedoeling om eind januari/begin 

februari 2010 een werkconferentie te houden met de betrokken gemeenten over nut en 

noodzaak van registratie van herkomstgegevens. Graag bespreken we nog met u of u 

hieraan wilt deelnemen. 

 

Voor de duidelijkheid: er bestaat geen verplichting om gegevens over herkomst van 

personen te registreren. Deze verkenning richt zich op de ervaringen daarmee, de 

opvattingen van de gemeenten daarover en de eventuele behoefte daaraan op lokaal 

niveau.  

 

In de bijlage vindt u een overzicht van gemeenten die we voor de tweede fase willen 

benaderen. Tevens is een lijst opgenomen van de zeven gemeenten die aan het eerste deel 

van de verkenning hebben meegedaan. 

 

De resultaten van de verkenning worden verwerkt in een brief van het kabinet aan de 

Tweede Kamer. Planning is om de brief komend voorjaar naar de Tweede Kamer te zenden. 

In het kabinetsstandpunt kan dan tevens rekening worden gehouden met het nu nog 

lopende onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens naar de praktijk van 

registratie van herkomst in Rotterdam. 

(Zie tevens bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer over dit onderwerp). 

 

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking. 

 

 

Hoogachtend, 

de directeur Inburgering en Integratie, 

 

 

 

mr M.L. Haimé 

 

 

Verzendlijst 

Aankondigingen van de Verkenning zijn tevens gezonden aan:  

- al de zogenaamde G27 -gemeenten  

- de Vereniging Nederlandse Gemeenten. 
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Bijlage 3: Relevante passages uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens 

 

Artikel 16 Wbp luidt: 

De verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of 

levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede 

persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging is verboden 

behoudens het bepaalde in deze paragraaf. 

Hetzelfde geldt voor strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over 

onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar 

aanleiding van dat gedrag. 

 

Artikel 18 Wbp luidt: 

Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands ras te verwerken als bedoeld 

in artikel 16, is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt: 

a. met het oog op de identificatie van de betrokkene en slechts voor zover dit voor 

dit doel onvermijdelijk is; 

b. met het doel personen van een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep 

een bevoorrechte positie toe te kennen ten einde feitelijke nadelen verband 

houdende met de grond ras op te heffen of te verminderen en slechts indien: 

1°. dit voor dat doel noodzakelijk is; 

2°. de gegevens slechts betrekking hebben op het geboorteland van de betrokkene, 

van diens ouders of grootouders, dan wel op andere, bij wet vastgestelde criteria, 

op grond waarvan op objectieve wijze vastgesteld kan worden of iemand tot een 

minderheidsgroep als bedoeld in de aanhef van onderdeel b behoort, en 

3°. de betrokkene daartegen geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. 

 

Artikel 21Wpb luidt: 

1. Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid te verwerken 

als bedoeld in artikel 16 , is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt 

door:  

a. hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of 

maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede 

behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel het beheer van de 

betreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is;  

b. verzekeraars als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht en 

financiële dienstverleners die bemiddelen in verzekeringen als bedoeld in artikel 1:1 

van die wet , voorzover dat noodzakelijk is voor:  

1°. de beoordeling van het door de verzekeraar te verzekeren risico en de 

betrokkene geen bezwaar heeft gemaakt; of  

2°. de uitvoering van de overeenkomst van verzekering;  

c. scholen voor zover dat met het oog op de speciale begeleiding van leerlingen of 

het treffen van bijzondere voorzieningen in verband met hun gezondheidstoestand 

noodzakelijk is;  

d. een reclasseringsinstelling, een bijzondere reclasseringsambtenaar, de raad voor 

de kinderbescherming of de stichting, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op 

de jeugdzorg en de rechtspersoon, bedoeld in artikel 254, tweede lid , of artikel 302, 

tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek , voor zover dat noodzakelijk is 

voor de uitvoering van de hun wettelijk opgedragen taken;  

e. Onze Minister van Justitie voor zover dat in verband met de tenuitvoerlegging van 

vrijheidsstraffen of vrijheidsbenemende maatregelen noodzakelijk is of  

 

http://lexius.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens/artikel16/
http://lexius.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens/artikel21/lid1/onderdeela
http://lexius.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens/artikel21/lid1/onderdeelb
http://lexius.nl/wet-op-het-financieel-toezicht/artikel1:1/
http://lexius.nl/wet-op-het-financieel-toezicht/artikel1:1/
http://lexius.nl/wet-op-het-financieel-toezicht/artikel1:1/
http://lexius.nl/wet-op-het-financieel-toezicht/artikel1:1/
http://lexius.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens/artikel21/lid1/onderdeelb/sub1
http://lexius.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens/artikel21/lid1/onderdeelb/sub2
http://lexius.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens/artikel21/lid1/onderdeelc
http://lexius.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens/artikel21/lid1/onderdeeld
http://lexius.nl/wet-op-de-jeugdzorg/artikel1/
http://lexius.nl/wet-op-de-jeugdzorg/artikel1/
http://lexius.nl/wet-op-de-jeugdzorg/artikel1/
http://lexius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel254/
http://lexius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel302/
http://lexius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel302/
http://lexius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel302/
http://lexius.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens/artikel21/lid1/onderdeele
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f. bestuursorganen, pensioenfondsen, werkgevers of instellingen die te hunnen 

behoeve werkzaam zijn voor zover dat noodzakelijk is voor:  

1°. een goede uitvoering van wettelijke voorschriften, pensioenregelingen of 

collectieve arbeidsovereenkomsten die voorzien in aanspraken die afhankelijk zijn 

van de gezondheidstoestand van de betrokkene of  

2°. de reïntegratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in 

verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.  

2.In de gevallen als bedoeld in het eerste lid worden de gegevens alleen verwerkt 

door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, dan wel 

krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht. Indien de 

verantwoordelijke gegevens persoonlijk verwerkt en op hem niet reeds uit hoofde 

van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht rust, is hij 

verplicht tot geheimhouding van de gegevens, behoudens voor zover de wet hem 

tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak voortvloeit dat de gegevens 

worden meegedeeld aan anderen die krachtens het eerste lid bevoegd zijn tot 

verwerking daarvan.  

3. Het verbod om andere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 te verwerken, 

is niet van toepassing voor zover dit noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking 

van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid als bedoeld in het eerste 

lid, onder a, met het oog op een goede behandeling of verzorging van de 

betrokkene. 

4. Persoonsgegevens betreffende erfelijke eigenschappen mogen slechts worden 

verwerkt voor zover deze verwerking plaatsvindt met betrekking tot de betrokkene 

bij wie de betreffende gegevens zijn verkregen, tenzij:  

a. een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of  

b. de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of 

statistiek. 

In het geval als bedoeld onder b, is artikel 23, eerste lid, onder a, en tweede lid , 

van overeenkomstige toepassing.  

5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen omtrent de toepassing van het 

eerste lid, onder b en f, nadere regels worden gesteld. 

 

Artikel 22 Wbp luidt: 

1. Het verbod om strafrechtelijke persoonsgegevens te verwerken als bedoeld in 

artikel 16 , is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door organen die 

krachtens de wet zijn belast met de toepassing van het strafrecht, alsmede door 

verantwoordelijken die deze hebben verkregen krachtens de Wet politiegegevens of 

de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.  

2. Het verbod is niet van toepassing op de verantwoordelijke die deze gegevens ten 

eigen behoeve verwerkt ter:  

a. beoordeling van een verzoek van betrokkene om een beslissing over hem te 

nemen of aan hem een prestatie te leveren of  

b. bescherming van zijn belangen voor zover het gaat om strafbare feiten die zijn of 

op grond van feiten en omstandigheden naar verwachting zullen worden gepleegd 

jegens hem of jegens personen die in zijn dienst zijn.  

3.De verwerking van deze gegevens over personeel in dienst van de 

verantwoordelijke, vindt plaats overeenkomstig regels die zijn vastgesteld in 

overeenstemming met de procedure als bedoeld in de Wet op de 

ondernemingsraden.  

 

http://lexius.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens/artikel21/lid1/onderdeelf
http://lexius.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens/artikel21/lid1/onderdeelf/sub1
http://lexius.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens/artikel21/lid1/onderdeelf/sub2
http://lexius.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens/artikel16/
http://lexius.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens/artikel21/lid4/onderdeela
http://lexius.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens/artikel21/lid4/onderdeelb
http://lexius.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens/artikel23/
http://lexius.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens/artikel16/
http://lexius.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens/artikel22/lid2/onderdeela
http://lexius.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens/artikel22/lid2/onderdeelb
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4.Het verbod is niet van toepassing wanneer deze gegevens ten behoeve van 

derden worden verwerkt:  

a. door verantwoordelijken die optreden krachtens een vergunning op grond van de 

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus of  

b. indien deze derde een rechtspersoon betreft die in dezelfde groep is verbonden 

als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek , of  

c. indien passende en specifieke waarborgen zijn getroffen en de procedure is 

gevolgd, bedoeld in artikel 31 .  

5.Het verbod om andere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 , te verwerken, 

is niet van toepassing voor zover dit noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking 

van strafrechtelijke gegevens voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden 

verwerkt.  

6. Het tweede tot en met vijfde lid is van overeenkomstige toepassing op 

persoonsgegevens betreffende een door de rechter opgelegd verbod naar aanleiding 

van onrechtmatig of hinderlijk gedrag.  

7.Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de 

passende en specifieke waarborgen, bedoeld in het vierde lid, onder c.  

 

Artikel 23 Wbp luidt: 

1. Onverminderd de artikelen 17 tot en met 22 is het verbod om persoonsgegevens 

als bedoeld in artikel 16, te verwerken niet van toepassing voor zover: 

a. dit geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene; 

b. de gegevens door de betrokkene duidelijk openbaar zijn gemaakt; 

c. dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een 

recht in rechte; 

d. dit noodzakelijk is ter voldoening aan een volkenrechtelijke verplichting of 

e. dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, passende 

waarborgen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dit 

bij wet wordt bepaald dan wel het College ontheffing heeft verleend. Het College kan 

bij de verlening van ontheffing beperkingen en voorschriften opleggen. 

2. Het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwerken ten 

behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek is niet van toepassing voor 

zover: 

a. het onderzoek een algemeen belang dient, 

b. de verwerking voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek 

noodzakelijk is, 

c. het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige 

inspanning kost en 

d. bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke 

levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad. 

3. Verwerkingen als bedoeld in het eerste lid, onder e, worden bij de Europese 

Commissie gemeld. Onze Minister wie het aangaat verricht de melding indien de 

verwerking bij wet is voorzien. Het College verricht de melding indien het voor de 

verwerking ontheffing heeft verleend. 

 

http://lexius.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens/artikel22/lid4/onderdeela
http://lexius.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens/artikel22/lid4/onderdeelb
http://lexius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-2/artikel24b/
http://lexius.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens/artikel22/lid4/onderdeelc
http://lexius.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens/artikel31/
http://lexius.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens/artikel16/
http://lexius.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens/artikel22/lid6
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Bijlage 4:  Tabellen 

 

Tabel 1 

 
Gemeente Aanpak Terreinen Casusoverleg 

 
Bijzonderheden 
casusoverleg 

Convenant 
(en)/ 
privacyreglement 

Convenant noemt 
mogelijkheid 
verwerken 
bijzondere 
persoonsgegevens 
etnische herkomst* 

 

 1 Algemeen beleid en doelgroepen 
Probleemgezinnen 
Groepsaanpak 
12-plussers, overlast gevende 
jongeren  
Marokkaans-Ned  
Lokale VIR 
PGA en Groepsaanpak via 
Veiligheidshuis 

Onderwijs, Sozawe, 
jeugd, gezondheidszorg, 
overlast, criminaliteit, 
Marokkaans-Ned, 

Ja, niet naar 
etniciteit 

Onbekend Opgevraagd  Niet in PGA. 
Benutten GBA: conform 
wettelijke grondslagen 
Voorbeelden koppeling 
via GBA, o.a. 
gezondheidszorg 

 2 Algemeen beleid Antillianen en 
Marokkanen  
Voorlichting allochtone senioren 

Antilliaans-Ned,zonder 
verwerken 
herkomstgegevens 

In kader van VIR  Ja Nee 

 3  Antilliaans-Ned, 
jongeren 

Antillianen,zonder 
verwerken 
herkomstgegevens 

Eigen 
registratiesysteem 

Ja Ja, convenant biedt 
mogelijkheid, gebeurt in 
praktijk niet: 
vastgelegd wordt 
geboortedatum en 
nummer 
Beroep op artikel 18a 
Wbp is mogelijk volgens 
convenant in verband 
met identificatie 

 4 Aanpak Risicojongeren 
Jeugdgroepen 
Jeugd 
Lokale Verwijsindex 
Marokkaans-Ned 
Traject op Maat 
Huiselijk geweld 

Onderwijs, werk, zorg, 
veiligheid, criminaliteit 

Casusoverleg jeugd 
zorg, casusoverleg 
jeugd straf, 
casusoverleg 
overlastgevende 
riscicojeugd, 
veelplegers 

Casusoverleg jeugd 
zorg en straf 
gescheiden 
Coördinatiestructuur 
met ketenpartners 
PIX 

Ja Ja, convenant biedt 
mogelijkheid conform 
grondslagen 
deelnemers 
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Gemeente Aanpak Terreinen Casusoverleg 

 

Bijzonderheden 

casusoverleg 

Convenant 

(en)/ 
privacyreglement 

Convenant noemt 

mogelijkheid 
verwerken 
bijzondere 
persoonsgegevens 
etnische herkomst* 

Onderwijs, taalachterstand 
Werkloosheid 
Veiligheid en zorg 
PGA Veiligheidshuis 

minderjarigen, 
veelplegers 
meerderjarigen, 
veelplegers 
Marokkanen, 
huiselijk geweld, 
overlastbanden  

 5 Antilliaans-Ned bereiken via 
algemene projecten en speciale 
hulpverleners 
Jeugd 
PGA Veiligheidshuis 

Woonbegeleiding, 
jongerenwerk, 
gezinscoaches, sociaal 
werk 

Algemeen, niet naar 
etniciteit 
 
Splitsing  
Casusoverleg Jeugd 
Straf 
Casusoverleg Jeugd 
Zorg 
Scenario overleg 
Veelplegers 
Huiselijk geweld 
 

JCO-support, 
Viadesk, PIX 
Nationaliteit en 
geboorteland 

Ja  Ja, in convenant met 
beperking tot grondslag 
verwerkende partij 

 6 Lokale VIR met regie 
Specifieke aanpak jongeren met 
etnische herkomst 
 

Onderwijsachterstanden 
en inburgeringbeleid 

Ja, casusoverleg 
voor 45 
risicojongeren 

Coordinatie, regie Ja Ja, geboorteland 
jongere kan met 
toestemming en 
beperking tot grondslag 
deelnemers. 
In principe niet nodig 
vanwege gering aantal. 
Hulpverleners kennen 
de herkomst. 
Convenant wordt hierop 
in toekomst aangepast 
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Gemeente Aanpak Terreinen Casusoverleg 

 

Bijzonderheden 

casusoverleg 

Convenant 

(en)/ 
privacyreglement 

Convenant noemt 

mogelijkheid 
verwerken 
bijzondere 
persoonsgegevens 
etnische herkomst* 

 7  Welzijn, maatschappelijk 
werk, jeugd, onderwijs, 
jeugdwerkeloosheid, 
doelgroepenbeleid en 
inburgering 

Ja Verwerken gegevens 
over nationaliteit: 
nodig in verband met 
integrale 
behandeling en bij 
overlast 
GBA gegevens 
kunnen worden 
opgevraagd, dan 
anoniem bespreken 

Niet ontvangen Nee  
Nationaliteit, niet op 
etniciteit 
GBA informatie wordt 
verder geaggregeerd en 
anoniem gebruikt 

 8 Aanpak overlast en criminaliteit 
jongeren Marokkaans-Ned. 
Afkomst 
Taal- en onderwijsachterstand 
Maakt overstap van generiek 
beleid naar doelgroepenbeleid 
PGA Veiligheidshuis 

Verschillende projecten, 
Marokkaans-Ned, Roma, 
gezinsmanagers 

Ja, splitsing 
Casusoverleg Jeugd 
Zorg en Jeugd Straf 

Overlast, ex-
gedetineerden, zorg 
Eigen 
registratiesysteem 

Ja Ja, privacyreglement 
maakt het mogelijk 
afhankelijk van de 
grondslag van 
deelnemers. Praktijk en 
procesbeschrijving 
casusoverleg gaat niet 
uit van bewerking. Niet 
nodig. 

 9 Algemeen beleid, 
Specifieke projecten 
Veiligheidshuis 

Jeugd 
Overlast  
Criminaliteit 

Ja, loverboys 
Algemeen en sociaal 
beheer 

Per overleg wordt 
bepaald met wie 
informatie mag 
worden uitgewisseld 

Ja Nee, wel lijsten als 
resultaat van specifieke 
projecten 
Geen bijzondere 
persoonsgegevens in 
het kader van het 
Veiligheidshuis 
Geboorteplaats in het 
kader van sociaal 
beheer 

 10 VIR    Nee Nee, want niet 
toegestaan.  
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Gemeente Aanpak Terreinen Casusoverleg 

 

Bijzonderheden 

casusoverleg 

Convenant 

(en)/ 
privacyreglement 

Convenant noemt 

mogelijkheid 
verwerken 
bijzondere 
persoonsgegevens 
etnische herkomst* 

 11 PGA 
Veiligheidshuis 

 Veelplegers, 
huiselijk geweld, 
overlast, criminele 
en overlastgevende 
personen etnisch 
gerelateerd en 
voetbal gerelateerd, 
ex-gedetineerden 

Viadesk, JCO-
support en PIX 

Ja Nee, alleen 
geboortegegevens en 
nationaliteit 

 12 Algemeen beleid 
PGA Veiligheidshuis 

 Ja  Ja Ja, geboorteland in 
convenant 
Veiligheidshuis met 
beperking tot grondslag 
verwerkende partij  

 14 Lokale VIR en lokale aanpak Antillianen, Roma, 
Jeugd (risicojongeren), 
onderwijs 

Ja, Antilliaanse-Ned Regie door 
coördinator 

Ja Ja, in convenant met 
beperking tot grondslag 
verwerkende partij en 
met toestemming 

 15 Lokale VIR 
 

Jeugd, Antillianen Afro-
Caribische projecten 

Ja, Antilliaanse-Ned Geen 
persoonsgegevens 
maar 
registratienummers 
Regie door lokale 
organisatie 

Ja Principieel geen 
gegevens over etnische 
herkomst 

 17 Algemeen beleid  
Antillianen 
Lokale VIR 

Werken via algemene 
projecten 
en specifieke projecten 

Ja, gericht op zorg  Nee Nee, er zijn wel lijsten 
als resultaat van 
specifieke projecten 
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Gemeente Aanpak Terreinen Casusoverleg 

 

Bijzonderheden 

casusoverleg 

Convenant 

(en)/ 
privacyreglement 

Convenant noemt 

mogelijkheid 
verwerken 
bijzondere 
persoonsgegevens 
etnische herkomst* 

 18 PGA 
Lokale VIR 
Marokkaans-Ned, Antilliaanse-
Ned, MOE-landers, 

Onderwijs, 
werkloosheid, sociale 
zekerheid, wonen, 
Criminaltiet, 
overlastbestrijding 

Ja, Jeugd en 
overlast, 
veelplegers, mutlti-
probleemgezinnen, 
Verhoogde risico’s 

Zorgnetwerken, 
coördinatie en regie 

Ja Ja, conform wettelijke 
grondslagen bij 
onderwijs, 
woonruimteverdeling, 
schuldsanering en ter 
vaststelling identiteit bij 
handhaving 
voorschriften 

 19 Algemeen beleid, geen 
doelgroepen 
Onder meer  
PGA Jeugd 
Groepsaanpak 
PGA  
Multi-probleem 
gezinnen 
Aanpak gezinscoaches 

Onderwijs, werk en 
inkomen, hulpverlening, 
criminaliteit, overlast 

Ja, jeugd 12+, 
multiprobleem 
gevallen, 
overlastgevende 
multiprobleem 
gezinnen, 
groepsaanpak 

Coordinatiestructuur 
en nieuw 
registratiesysteem in 
ontwikkeling 

Ja Ja, convenanten openen 
de mogelijkheid, met 
toestemming 
betrokkenen en 
afhankelijk van de 
grondslag van de 
deelnemers 
Meestal niet nodig, 
hulpverleners kennen 
de achtergrond 

 20 Lokale VIR 
Jeugd 
PGA Veiligheidshuis 

 Ja 
Casusoverleg 
Veiligheidshuis 

Strakke 
coördinatiestructuur 
bij aanpak  
 
Apart casusoverleg 
Straf en Zorg 
 

Ja Nee 

 

Totaal 
Gemeenten 

Aanpak Terreinen Casusoverleg 
17 

Bijzonderheden 
casusoverleg 

Convenant 
14 

Convenant noemt 
mogelijkheid verwerken 
bijzondere 
persoonsgegevens 
etnische herkomst* 
9 ja 
5 nee 
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Gemeente Aanpak Terreinen Casusoverleg 

 

Bijzonderheden 

casusoverleg 

Convenant 

(en)/ 
privacyreglement 

Convenant noemt 

mogelijkheid 
verwerken 
bijzondere 
persoonsgegevens 
etnische herkomst* 

 

 

* aan de hand van registratie geboorteland (en geboorteland ouders) 

** PGA Persoonsgerichte Aanpak
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Tabel 2 

 

Gemeente Uitwisselen gegevens Doorverwijzen Doelstellingen Beleidsinformatie  
Monitors 

 Gecombineerd Straf Zorg  
 1 Van alle risicojongeren is 

herkomst bij hulpverleners 
bekend 

Kan zonder registratie    GBA geaggregeerd en 
anoniem, 
beleidsinformatie op vele 
terreinen 

 2      GBA geaggregeerd en 
anoniem 

 3 Mondeling, geen namen. Afhankelijk van 
problematiek. 
Doorverwijzen naar 
specifieke projecten 
etnische herkomst 

Preventie repressie 
Werk 
scholing 

  GBA geaggregeerd en 
anoniem 

 4 Mondeling kan, uitwisseling 
in Veiligheidshuisis strikt 
geregeld in convenant en via 
coördinatiestructuur 

Doorverwijzen naar 
specifieke projecten kan 
in de huidige opzet 

Marokkaanse 
veelplegers: 
rekening houden 
met culturele 
invloeden en 
aanpak op maat. 
Methodiekontwikkel
ing. 

Stoppen crimineel 
gedrag 
Voorkomen recidive 
Herstellen geschonden 
norm 
Adviseren in 
strafrechtelijke trajecten 
rechtbank 

Hulp aan jongeren 
in Casusoverleg 
jeugd zorg 

GBA geaggregeerd en 
anoniem 
Key2 Onderwijs 

 5 Mondeling Afhankelijk van 
problematiek.  
Niet op basis van 
herkomst. Doorverwijzen 
naar specifieke projecten 
etnische herkomst 

 Vroegtijdig snel 
consequent en 
persoonsgericht 
reageren 
Overlast 
Criminaliteit 
Slachtoffer 
Informatievoor-ziening 
ketenpartners 

 GBA geaggregeerd en 
anoniem 

 6 Mondeling  Problemen in gezin, 
huisvesting, school, 
werk, vrije tijd, 
financiën, 
politie/justitie 
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Gemeente Uitwisselen gegevens Doorverwijzen Doelstellingen Beleidsinformatie  

Monitors 
 7      GBA geaggregeerd en 

anoniem 

 8 Mondeling Er zijn lijstjes om door te 
verwijzen naar specifieke 
projecten, zonder 
registratie etnische 
achtergrond, maar de 
facto 

PGA 
Criminaliteitspreven
tie en (na)zorg 

Strafrechtelijke 
interventies 

Zorg en PGA  

 9 Mondeling      

 10 Mondeling Naar specifieke projecten   Hulpverlening  

 11 Alleen leesrechten en 
mondeling 

  Overlast criminaliteit 
handhaven openbare 
orde, nazorg slachtoffers 

  

 12 Mondeling door 
samenwerkingspartners 

 Adequate hulp 
Goede probleem-
analyse en 
resultaten 
monitoren 

  GBA geaggregeerd en 
anoniem 

 14 Mondeling Naar specifieke 
projecten, zonder 
verwerking bijzondere 
persoonsgegevens 

Sluitende aanpak 
risicojongeren 

  GBA geaggregeerd en 
anoniem 

 15 Mondeling zonder namen Aan specifieke projecten 
etnische herkomst, 
zonder gegevens 
etniciteit 
Op basis van 
problematiek 

   GBA geaggregeerd en 
anoniem 

 17      GBA geaggregeerde en 
anonieme informatie 
over leerplicht en 
schuldhulpverlening 

 18  Bij doorverwijzen en 
signaleren 

Gecombineerd   GBA geaggregeerd en 
anoniem  
Gebruik maken van GBA 
voor diverse doeleinden 
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Gemeente Uitwisselen gegevens Doorverwijzen Doelstellingen Beleidsinformatie  

Monitors 
 19 Mondeling en er wordt 

gewerkt met multicultureel 
samengestelde teams  

Lijstjes bij doorverwijzen 
aan specifieke projecten 
en hulpverleners, naar 
gezinscoaches e.d. 

Kracht van de 
aanpak in 
samenwerking is 
gecombineerde 
doelstelling, streeft 
naar verbinden 
hulpverlening en 
justitiële aanpak 

  Ontwikkeling van 
registratiesysteem om 
aanleggen van lijstjes te 
voorkomen 

 20 Mondeling  Hulp 
Samenwerking 
Statistische 
beleidsinformatie 
Maatschappelijke 
uitval 
Criminaliteit 

  GBA 
Geaggregeerd en 
anoniem CJG verwerkt 
geanonimiseerd 
geboorteland en 
geboorteland ouders van 
iedereen 

 

Totalen 
Gemeenten 

  Doelstellingen  

 Gecombineerde 
doelstellingen 9 

Doelstelling Straf 4 Doelstelling Zorg 
4 
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Tabel 3 

 
Gemeente Geen behoefte aan uitbreiding 

verwerking bijzondere 
persoonsgegevens over afkomst 

Behoefte aan uitbreiding verwerking 
bijzondere persoonsgegevens over afkomst 

Voorkeursbeleid Bijzonderheden 

 

 1 Terughoudend omgaan met 
verwerking bijzondere 

persoonsgegevens 

Met betrekking tot overlast en actief benaderen van 
doelgroepen is het denkbaar dat verwerking helpt 

Idem scheve vertegenwoordiging jongeren met etnische 
herkomst in lichte en zware hulpverlening 

Onbekend K2O 
Shortlist Beke 

Privacywetgeving is 
niet eenduidig, rol 
VNG wenselijk 

 2 Geen  Project allochtone senioren  

 3     

 4  Met betrekking tot actief benaderen door hulpverleners 
en doorverwijzen, ontwikkelen van aanpak  
Bij PGA en actief benaderen in schoolmaatschappelijk 
werk, geestelijke gezondheidszorg, zware 
jeugdhulpverlening en multi-probleemgezinnen 
In het kader ven openbare orde en veiligheid 
Prestatieafspraken en effectmeting 

 Shortlist Beke 
Privacywetgeving is 
complex, 
tegenstrijdige 
informatie over 
toepassen en 
informatie delen 

 5     

 6    CJG heeft behoefte 
aan 
herkomstgegevens in 
verband met 
gezondheid ten 
behoeve van 
beleidsinformatie 

 7  Ja, herkomst in verband met eergerelateerd geweld   

 8  Ja, ten behoeve van actief benaderen, bijvoorbeeld bij 
taalachterstandbeleid eenoudergezinnen in de bijstand 
van Marokkaanse afkomst benaderen 
Kennis over etnische herkomst maar opsporing en 
doorgeleiding makkelijker 

Voorkeursbehandeling zou 
makkelijker toepasbaar 
moeten zijn. Omslachtige 
wettelijke voorschriften 
maken dat mogelijkheden 
niet worden benut 

Shortlist Beke  
JeugdlinQ 
Streeft naar integrale 
dossiers, zodat 
mensen niet steeds 
dezelfde informatie 
moeten geven 
Wetgeving is nu 
omslachtig 
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Gemeente Geen behoefte aan uitbreiding 

verwerking bijzondere 
persoonsgegevens over afkomst 

Behoefte aan uitbreiding verwerking 

bijzondere persoonsgegevens over afkomst 

Voorkeursbeleid Bijzonderheden 

 9     

 10  Behoefte aan meer gegevens over etniciteit in relatie tot 
veiligheidsbeleid, objectivering van informatie, effectief 
beleid 

 Rijk wenst 
doelgroepenbeleid, 
maar registratie mag 
niet 

 11 Geen     

 12     

 14 Geen   Shortlist Beke 

 15 Geen 
Niet nodig als wordt geïnvesteerd in 
contact met etnische groepen 

   

 17     

 18  Ja, bij actief benaderen en doorverwijzen   

 19 Geen behoefte t.b.v. PGA in 
criminaliteitsbestrijding 

Ja, maar anoniem verwerken t.b.v. analyse. 
Bijvoorbeeld geïndiceerde zorg en 
oververtegenwoordiging ‘witte’ jeugd, 
oververtegenwoordiging ‘zwarte’ jeugd in niet-
geïndiceerde zorg 

 Shortlist Beke 
Privacywetgeving is 
complex en niet breed 
bekend wat wel en 
niet mag 

 20  Ja, doorverwijzing, bij strafrechtelijke interventies, 
effectmeting 

 Shortlist Beke 

Totaal Niet 
5 

Wel 
7 

 Wetgeving is complex 
4 
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Bijlage 5:  Zorgvuldigheidseisen Commissie Brouwer 

 

De Adviescommissie Veiligheid en persoonlijke levenssfeer heeft zes 

zorgvuldigheidseisen geformuleerd voor het registreren van persoonsgegevens in 

het algemeen (niet specifiek toegespitst op bijzondere persoonsgegevens zoals 
herkomstgegevens): 

1. Transparantie: mensen moeten in beginsel weten wie wat met zijn 

persoonsgegevens doet en hoe verschillende organisaties de gegevens 

uitwisselen 

2. Selecteer voor je verzamelt/select before you collect en houd het sober. 

Beperk het werken met persoonsgegevens tot het noodzakelijke minimum  

3. Wissel alleen gegevens uit als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld om veiligheid 

te kunnen waarborgen 

4. Integriteit: zorg voor integriteit van gegevens, systemen en het handelen 

van gebruikers. Bij het ontwikkelen van systemen moet tijdig naar 

privacyrisico’s gekeken worden.  

5. Zorg voor voorlichting en facilitering: er moeten modelcodes en protocollen 

voor de werkvloer komen. Good and best practices kunnen bijdragen aan 

verankering van het privacybelang in het dagelijkse werk van professionals. 

De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de instanties die met 

persoonsgegevens werken. De rijksoverheid speelt hierbij een faciliterende 

rol.  

6. Zorg voor naleving en intern toezicht: houdt risicobeoordelingen over privacy 
en noodzaak van verwerking van persoonsgegevens op een adequaat niveau. 

 

 


