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Inleiding 
De gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (Hierna: HBEL) willen integrale en effectieve 

ondersteuning bieden aan haar inwoners bij vragen en problemen op het gebied van zorg, welzijn, 

werk en inkomen. Ondersteuning die aanvullend is op de eigen mogelijkheden van de inwoner en zijn 

(of haar) sociale netwerk. Ondersteuning als inwoners zichzelf melden, maar ook proactief op basis 

van signalen dat ondersteuning noodzakelijk en gewenst is. 

 

Om dit mogelijk te maken moeten wij persoonsgegevens verwerken en uitwisselen met partners in 

de regio, zoals instellingen voor thuiszorg of jeugdzorg. Dat willen we rechtmatig en zorgvuldig doen. 

We willen transparant en duidelijk zijn hoe we omgaan met de privacy van onze inwoners en 

betrokkenen. In dit protocol is uitgewerkt hoe wij dit doen. Het protocol bevat algemene regels, geen 

antwoord op elke vraag. Het antwoord is namelijk sterk afhankelijk van een zorgvuldige afweging van 

belangen die per situatie kan verschillen. 

 

Dit protocol is opgesteld binnen de context van het sociaal domein waarin, op basis van wet- en 

regelgeving (zie hiervoor de Bijlage: van toepassing zijnde wet- en regelgeving), er duidelijke kaders 

zijn voor het omgaan met privacy. Het protocol is bedoeld als leesbare uitwerking van deze regels 

voor inwoners, medewerkers en anderen en het moet leiden tot een eenduidige werkwijze voor het 

verwerken van gegevens voor alle gemeenten. 

 

Belangrijkste begrippen 

Bestand een gestructureerde verzameling persoonsgegevens, die volgens bepaalde criteria 

toegankelijk is; 

Bewerker een partij die in opdracht persoonsgegevens verwerkt, maar die niet direct onder de  

 aansturing van de verantwoordelijke valt (externe partij); 

Betrokkene de (natuurlijke) persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft; 

Bijzondere  persoonsgegevens over religie/ levensovertuiging, ras, politieke gezindheid,  

persoons- gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakvereniging, 

strafrechtelijke gegevens, persoonsgegevens over hinderlijk/ onrechtmatig gedrag in 

verband met een opgelegd verbod; 

Persoons- alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of een identificeerbare  

gegevens natuurlijke persoon (betrokkene); 

Verant- degene die (gemandateerd vanuit het College) de uitvoerende verantwoordelijkheid 

woordelijke  heeft voor het beheer van persoonsgegevens. Dit is voor het sociaal domein de 

verantwoordelijke directeur / afdelingsmanager; 

Verwerking elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens,  

van persoons- waaronder in ieder geval verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken,  

gegevens wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, 

 met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen of vernietigen; 

Verwijzer een beroepskracht die op basis van contacten met een inwoner een behoefte aan  

 ondersteuning ziet en de inwoner aanmeldt. 
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Doel van de gegevensverwerking 
Eén van de doelen van de gemeenten is het bieden van passende ondersteuning aan inwoners bij 

vragen of behoeften op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen, aansluitend op de 

mogelijkheden waarover zijzelf en hun sociale netwerk beschikken. Het doel van gegevensverwerking 

binnen het sociaal domein is het mogelijk maken van zowel het beoordelen van de benodigde 

ondersteuning als het bieden van deze ondersteuning. 

 

Om dit doel te bereiken moeten wij persoonsgegevens verwerken, waaronder ook bijzondere 

persoonsgegevens (namelijk strafrechtelijke gegevens en gezondheidsgegevens). Dit doen wij 

passend bij het doel van de gegevensverwerking, waarbij niet meer wordt vastgelegd dan 

noodzakelijk en wettelijk toegestaan! En waarbij de levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig 

wordt geschaad. 

 

Onder de verwerking van persoonsgegevens valt tevens het evalueren van de geleverde 

ondersteuning, het voldoen aan verplichtingen ten aanzien van (financiële) verantwoording en 

beleidsontwikkeling/ onderzoek. Waar deze gegevens niet noodzakelijk gerelateerd hoeven te zijn 

aan een individu (zoals bij beleid of sturingsinformatie voor het management) wordt ervoor gezorgd 

dat de gegevens niet te herleiden zijn naar geïdentificeerde / te identificeren personen. 

 

Toepassingsgebied 
Dit protocol is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de HBEL binnen het 

sociaal domein (zorg, welzijn, werk en inkomen). Niet op de verstrekking van gegevens aan de 

gemeente door andere partijen (zorgaanbieders, scholen of ‘Veilig Thuis’).  Welke informatie zij 

mogen verstrekken wordt bepaald door de privacywetgeving waaronder de betreffende partij valt, 

en hun eigen privacyregelingen. 

 

Verantwoordelijkheden van management en medewerkers 
Alle medewerkers van de HBEL en alle ingehuurde medewerkers hebben een integriteitsverklaring 

getekend, waarin het omgaan met vertrouwelijke gegevens (zoals plicht tot geheimhouding) is 

vastgelegd. Iedereen die (binnen het doel van de gegevensverwerking) bevoegd is om 

persoonsgegevens te verwerken zorgt ervoor dat: 

 deze gegevens rechtmatig verkregen zijn en juist, volledig en ter zake zijn; 

 er afdoende maatregelen genomen zijn om deze gegevens te beveiligen;  

 verwerking gebeurt conform dit protocol en ontvangen instructies over beveiliging van 

persoonsgegevens. 
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De hoofdregels voor zorgvuldig omgaan met privacy 

1. de verwerking van persoonsgegevens moet passen binnen het doel waarvoor deze verstrekt zijn. 

Er mogen niet méér persoonsgegevens verwerkt worden dan noodzakelijk; 

2. elke betrokkene heeft recht om te weten wat er over hem is vastgelegd. Het recht op inzage (en 

afschrift, correctie of vernietiging) beperkt zich tot de eigen gegevens; 

3. het opvragen van of verstrekken van gegevens aan derden gebeurt hetzij op basis van een 

wettelijke grond, hetzij op basis van bewuste toestemming van de betrokkene. Als bewuste 

toestemming vereist is, maar dringend noodzakelijke hulpverlening niet op gang kan komen 

omdat toestemming geweigerd wordt, dan biedt de wet mogelijkheden om alsnog de benodigde 

gegevens te verwerken. 

 

De hoofdregels zijn redelijk overzichtelijk en duidelijk, de werkelijkheid is weerbarstiger. Hoe 

complexer een zaak, hoe meer de afweging gemaakt moet worden tussen het verwerken van extra 

persoonsgegevens versus de noodzaak voor de gevraagde ondersteuning. 

De behandelend ambtenaar moet zich continu afvragen: is het noodzakelijk voor het gestelde doel, is 

er een wettelijke grondslag, kan het ook met minder/ anders, is het nog proportioneel, zijn er 

beperkingen of specifieke regels, is er sprake van een vitaal belang of is de veiligheid van betrokkene 

of anderen in gevaar? 

 

Informeren en het vragen van toestemming 
Binnen het sociaal domein wordt een heel scala aan vragen en aanvragen behandeld. Van 

eenvoudige vragen tot en met ‘multiprobleem gezinnen’ met een complexe problematiek. Voor veel 

taken is er een wettelijke basis voor het verwerken van gegevens, en over het algemeen is het 

verband tussen de benodigde gegevens en het doel bij deze zaken duidelijk zichtbaar. Denk aan het 

aanvragen van een uitkering of een rolstoel. Wij gaan ervan uit dat dit duidelijk is voor de 

betrokkene, en dat toelichting op de gegevensverwerking niet noodzakelijk is tenzij de betrokkene 

hier behoefte aan heeft. 

 

Bij zaken waarbij wij vermoeden dat de relatie tussen doel en gegevens voor de betrokkene minder 

duidelijk is, en/of waar toestemming voor verwerking noodzakelijk is, wordt de betrokkene zo 

spoedig mogelijk (waar mogelijk vooraf) geïnformeerd: 

 Met welk doel de gegevens worden verwerkt; 

 Indien van toepassing, welke verwijzer de betrokkene aangemeld heeft en welke gegevens deze 

heeft verstrekt; 

 Bij wie welke gegevens opgevraagd gaan worden en aan wie welke gegevens verstrekt worden 

om de benodigde ondersteuning te kunnen leveren; 

 Welke rechten de inwoner heeft als het gaat om de verwerking van zijn gegevens en hoe deze 

rechten uit te oefenen. 

 

Als toestemming voor het verwerken van gegevens noodzakelijk is dan wordt de cliënt zo vroeg 

mogelijk in het traject om toestemming gevraagd, maar vóórdat er gegevens worden opgevraagd bij 

of verstrekt aan derden. De gegeven toestemming wordt vastgelegd in het dossier. De behandelend 

ambtenaar maakt de afweging of vastlegging middels een aantekening in het dossier volstaat of dat, 

gezien de belangen/ risico’s, er een toestemmingsformulier getekend moet worden. 
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Verwijzing en (anonieme) signalen  
Als gemeente ontvangen wij verwijzingen en signalen over een behoefte aan ondersteuning. Deze 

signalen en verwijzingen kunnen zowel via professionele verwijzers (zoals artsen) binnenkomen als 

via (al dan niet anonieme) inwoners. Wij gaan er bij professionele verwijzers van uit dat zij, vanuit 

hun professionaliteit en hun eigen privacy regels, vooraf de betrokkene hebben geïnformeerd en 

toestemming hebben gevraagd voor aanmelding en het verstrekken van gegevens. 

Als er geen toestemming wordt gegeven of kan worden gegeven maar er is wel een dringende 

noodzaak (vitaal belang) dan zal een professionele verwijzer vanuit een wettelijke plicht alsnog een 

signaal afgeven.  

 

In geval van verwijzing door professionele verwijzers informeren wij de betrokkene over wie de 

aanmelding gedaan heeft en welke gegevens verstrekt zijn. Bij signalen van anderen (al dan niet 

anoniem) vermelden wij de naam alleen met toestemming van de melder. Zowel aanmeldingen als 

signalen bespreken wij met de betrokkene vóór verdere verwerking, tenzij er aanwijzingen zijn dat de 

veiligheid van betrokkene, gezin of anderen wordt bedreigd. 

 

Toegang tot persoonsgegevens in het bestand 
De persoonsgegevens in het bestand zijn afgeschermd op basis van autorisaties: enkel voor degenen 

die de ondersteuning (passend binnen het doel) moeten kunnen leveren, de direct leidinggevenden 

en degenen die belast zijn met de afhandeling van bezwaren en klachten over de geboden 

ondersteuning. Lees- en schrijfrechten (opnemen in bestand, aanvullen, wijzigen) zijn vastgelegd, 

passend bij de rol. Daarnaast wordt toegang gegeven als een wettelijke plicht daartoe noodzaakt. 

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden / Samenwerking met derden 
Onder ‘derden’ rekenen we in dit document alle partijen buiten de betrokkene en degenen die in 

opdracht van de HBEL: 

 gegevens verwerken (hetzij onder rechtstreeks gezag of als bewerker op basis van een 

bewerkingsovereenkomst) en;  

 ontvanger van persoonsgegevens zijn.  

 

Uitgelicht: Het Digitaal Leefplein 

Het digitaal leefplein is een online platform dat de informatiepositie van inwoners versterkt. 

Inwoners kunnen op een beveiligde website een eigen plan opstellen. In het plan komt relevante 

informatie van verschillende dienstverleners in het sociaal domein overzichtelijk op één plek 

voor de gebruiker samen. Gebruikers bepalen zelf welke informatie zij met wie delen en kunnen 

zelf informatie over hun eigen situatie toevoegen. 

Het digitaal leefplein vormt een digitale verbinding tussen de inwoners, aanbieders van 

ondersteuning, de gemeenten, samenwerkende partners en de Regio. Met het digitaal leefplein 

maken gemeenten gegevensuitwisseling tussen partijen in het sociaal domein mogelijk. De 

gemeenten verbeteren hiermee de informatiepositie van inwoners om zelf te kunnen sturen op 

gezondheid, welzijn en participatie. 



Privacy Protocol Sociaal domein 
 
 

                       Privacyprotocol sociaal domein HBEL mei 2015                                                     5 
 

Bij de verstrekking aan derden wordt toestemming van de betrokkene gevraagd (zie Informeren en 

het vragen van toestemming) als een wettelijke grond voor het delen van informatie zonder 

toestemming ontbreekt.  

Bij toestemming van de betrokkene wordt verondersteld dat betrokkene zich bewust is waarvoor 

toestemming wordt gegeven en dat betrokkene op de hoogte is van zijn/haar recht om een verzoek 

te kunnen weigeren. Onder deze noemer valt ook het verstrekken van persoonsgegevens in een 

extern overleg. 

 

Verstrekken van persoonsgegevens zonder toestemming 
In bijzondere gevallen kan besloten worden om zonder voorafgaande toestemming 

persoonsgegevens te verstrekken aan derden. In het geval dat er sprake is van een zeer ernstige 

situatie of dringende noodzaak, of als vitale belangen van de betrokkene (of anderen) in gevaar zijn 

(voorbeelden dringende zorg of huiselijk geweld).  

Geen toestemming is nodig als: 

 Wettelijke bepalingen of regels gelden die hiervan afwijken, maar die wel bekend zijn bij de 

cliënt. 

 Er sprake is van een instellingsgeheimhoudingsplicht. 

 Levensbelangen op het spel staan. De medewerker handelt buiten medeweten en 

toestemming van de betrokkene als levensbelangen van de betrokkene of van anderen 

ernstig worden bedreigd, of wanneer de betrokkene niet in staat is zijn wil ter zake te 

bepalen.  

 

Botsing van plichten / overmacht 

Een consulent kan te maken krijgen met een situatie van overmacht of botsing van plichten. Enerzijds 

is er de plicht tot geheimhouding, anderzijds de plicht om juist de betrokkene of derden te helpen. In 

ernstige situaties kan een consulent met een beroep op overmacht zijn plicht tot geheimhouding 

breken. 

Bij een beroep op overmacht spelen altijd de volgende vijf vragen: 

1. Welk gerechtvaardigd doel wil ik bereiken met het terzijde schuiven van de plicht tot 

geheimhouding? 

2. Kan dit doel ook worden bereikt zonder de plicht tot geheimhouding opzij te zetten?  

3. Is het, gelet op de situatie, mogelijk en wenselijk dat ik toestemming vraag aan de betrokkene en 

zo ja heb ik dan alles gedaan om toestemming te krijgen? 

4. Is de situatie waarin de betrokkene zich bevindt zo ernstig dat dit opweegt tegen de belangen die 

de betrokkene heeft bij geheimhouding? 

5. Als ik informatie verstrek, aan wie doe ik dit dan en welke informatie heeft hij echt nodig? 

 

Bij een dergelijke beslissing wordt altijd vooraf overleg gevoerd met minimaal één collega en de 

leidinggevende, en deze beslissing wordt met argumentatie vastgelegd in het dossier. Daarbij geldt 

als uitgangspunt dat de afweging in belangrijke mate wordt overgelaten aan de consulent, die in 

gesprek met de betrokkene wijst op de wettelijke rechten en plichten, om samen tot een 

maatwerkoplossing te komen. De betrokkene wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de 

verstrekking, dit wordt alleen uitgesteld als er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de 

betrokkene, gezin of anderen wordt bedreigd. 
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Recht op informatie, inzage, afschrift, correctie en vernietiging 
Iedere inwoner, die tenminste 16 jaar oud is en ‘in staat is tot een redelijke waardering van zijn 

belangen ter zake’, heeft het recht op inzage in en eventueel een afschrift (kopie) van de eigen 

gegevens. Andere mensen mogen deze gegevens niet inzien. 

 

Bij kinderen onder de 12 jaar moet de hulpverlener de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger 

inlichten over de hulpverlening. Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud, beslist het kind mee in het 

informeren van de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger. De ouders of wettelijk 

vertegenwoordiger hebben wel recht op informatie. Bij een kind vanaf 16 jaar oud kunnen de ouders 

of wettelijk vertegenwoordiger alleen met toestemming van de minderjarige (16-jarige) worden 

geïnformeerd en met toestemming van de minderjarige het dossier inzien. 

 

Elke inwoner heeft ook het recht op correctie of vernietiging als de vastgelegde gegevens onjuist zijn, 

of als er onvoldoende relatie is tussen de gegevens en het doel van verstrekken.  

 

Een dossier kan gegevens van meerdere personen omvatten. En dat betekent dat we bij het 

behandelen van de vraag om inzage beoordelen of er geen belangen van andere geschaad kunnen 

worden. Dat kan betekenen dat (delen van) het dossier niet ingezien mogen worden. Het is aan de 

behandelend ambtenaar om een zorgvuldige afweging te maken tussen het recht op inzage van de 

eigen gegevens en de belangen van de andere betrokkenen. Persoonlijke werkaantekeningen en 

stukken die nog in bewerking zijn, worden niet gezien als onderdeel van het dossier en worden niet 

ter inzage / als afschrift gegeven. 

 

Inzage en afschrift kan worden gevraagd bij de ambtenaar die zijn/haar dossier behandeld, of door 

een schriftelijke aanvraag in te dienen. Een verzoek voor correctie of vernietiging moet schriftelijk 

worden ingediend. Inzage, afschrift, correctie of vernietiging moet ‘zo spoedig mogelijk’ worden 

gerealiseerd. Als uitgangspunt hanteren wij afhandeling van de aanvraag binnen 4 weken (en 

daadwerkelijke vernietiging indien toegewezen binnen 3 maanden). Inzage in het dossier is gratis, 

voor een afschrift kunnen kosten1 in rekening worden gebracht. Deze kosten worden vooraf 

inzichtelijk gemaakt. 

 

De wettelijk vertegenwoordiger 
De wettelijk vertegenwoordiger oefent de rechten van een betrokkene uit: 

1. als deze nog geen 12 jaar oud is; 

2. samen met de betrokkene als deze 12 jaar of ouder is maar nog geen 16 jaar oud is; 

3. als de betrokkene 16 jaar of ouder is, maar door de leidinggevende niet in staat wordt geacht tot  

‘een redelijke waardering van zijn belangen ter zake’. 

 

Is er bij punt 3 geen wettelijk vertegenwoordiger, dan worden de rechten uitgeoefend door 

echtgenoot/ levensgezel, ouder, meerjarige broer of zus of meerjarig kind. De leidinggevende kan de 

rechten beperken of weigeren op grond van zwaarwegende belangen van de betrokkene. 

 

                                                           
1
 Zie hiervoor de Legesverordening 2014  
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Bewaren en vernietigen van persoonsgegevens 
We hebben de wettelijke plicht om informatie gedurende een bepaalde tijd te bewaren, en moeten 

deze daarna vernietigen. Wij bewaren en vernietigen persoonsgegevens op basis van vaste (en over 

het algemeen wettelijk/landelijk vastgestelde) bewaar- en vernietigingstermijnen die kunnen 

verschillen per soort ‘zaak’. 

 

Bewaartermijnen 

Voor alle registraties van behandelgegevens, geldt een wettelijke bewaartermijn van ten minste 15 

jaren. Registraties van casusregisseurs met het oog op zorgcoördinatie vallen echter in principe niet 

onder die bewaartermijn, omdat die registraties vooral op het proces gericht zijn en de registraties 

door behandelaars in het kader van de Wgbo onverlet laten. Het is wel zaak om erop te letten dat die 

afbakening met behandeldossiers/-gegevens duidelijk blijft. Daar waar het de zorginhoudelijke/ 

behandelgegevens betreft, gelden immers ook strengere regels waar het gaat om het verlenen van 

toegang aan andere professionals. Dat is vervolgens te regelen via autorisaties en door die informatie 

goed afgescheiden te bewaren. 

Voor verwerking van gegevens in verband met zorgcoördinatie geldt een bewaartermijn van vijf jaar 

nadat het actieve dossier is afgesloten. Zo geldt er ook een in de Jeugdwet vastgelegde 

bewaartermijn van vijf jaar in een archiefbestand voor signalen in SISA die niet meer actief zijn. 

De genoemde bewaartermijnen zijn zowel een maximum als een minimum. De hulpverlener kan en 

moet het dossier langer bewaren ‘indien dat redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener 

voortvloeit’. Uit oogpunt van privacybescherming is het echter een maximum.  

 

Bezwaar- en klachtenprocedure 
Als een betrokkene bezwaar heeft tegen een door de HBEL genomen besluit dan kan hij/zij een 

gesprek aanvragen met een consulent of de onafhankelijke weg van bezwaar en beroep volgen. Op 

het vlak van privacy gaat het om de volgende soorten besluiten: 

 een besluit op een verzoek om inlichtingen over van aanmelding vrijgestelde gegevens;   

 een besluit op een verzoek tot inzage, correctie of vernietiging van gegevens; 

 een besluit op een verzoek tot opgave van de derden die zijn ingelicht over een correctie; 

 een besluit op een aangetekend verzet tegen verwerking van gegevens (in het kader van art. 40 

en 41 Wbp).  

 

Als een ambtenaar in de ogen van de betrokkene onzorgvuldig is omgegaan met zijn/haar gegevens, 

dan kan een betrokkene een klacht indienen. Deze klacht wordt via de gemeentelijke 

klachtenprocedure afgehandeld. 
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Bijlage: van toepassing zijnde wet- en regelgeving 
 

Wetgeving en regelgeving 

 Artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

 Artikel 10 Grondwet 

 Artikel 272 Wetboek van strafrecht 

 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), art. 21 t/m 23 

 College van bescherming persoonsgegevens, diverse uitspraken (Bijvoorbeeld CBP, brief van 1 

november 2004, z2004-1401) 

 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  

 Wet op de jeugdzorg (Wjz), en vanaf 2015 de Jeugdwet 

 Wet en besluit politiegegevens 

 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 

 Archiefwet, archiefbesluit en archiefregelingen 

 Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (Wet SUWI) 

 Participatiewet 

 Wet Meldcode 

 Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) 

 Zorgverzekeringswet (Zvw) 

 AWBZ en Wet langdurige Zorg (Wlz) 

 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

 

Codes, regelingen en samenwerkingsafspraken 

 Beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 

 Gedragscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen 

 Gedragscode van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijskundigen en Pedagogen 

 Handreiking Bemoeizorg van KNMG, GGD Nederland en GGZ Nederland 

 Gemeenschappelijke regeling regio Gooi- en Vechtstreek  

 Verordening Sociaal Domein, diverse gemeenten Gooi- en Vechtstreek 

 Handreiking privacy – 10 regels, opgesteld door diverse gemeenten Gooi- en Vechtstreek 

 Handelingsprotocol Veilig Thuis 

 Samenwerkingsprotocol Jeugdhulp in het gedwongen kader 

 

 

 

 

 

 


