Wat zegt de wet over….
Een overzicht van wetsartikelen voor professionals die
werken binnen het sociaal domein
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Leeswijzer
In dit document vind je een overzicht van wetsartikelen over juridische aspecten uit het
Burgerlijk Wetboek, Algemene verordening gegevensbescherming, Wet Maatschappelijke
ondersteuning 2015, Jeugdwet, Wet tijdelijk huisverbod en (wijziging van) Wet verplichte
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Dit document is samengesteld uit (delen van) wetteksten die relevant zijn voor de praktijk
van de professional die werkzaam is binnen het sociaal domein en zorg, hulp of
bescherming biedt aan burgers.
Indien een situatie niet eenduidig is, is het verstandig om de wettekst na te kijken op
www.wetten.overheid.nl of www.autoriteitpersoonsgegevens.nl omdat het mogelijk is dat
uitzonderingen of aanvullingen in de wet zijn opgenomen. Vanwege de leesbaarheid zijn
uitzonderingen en aanvullingen (meestal) niet opgenomen en is de nummering en
opsomming van de wetteksten aangepast.
Naast deze wettelijke kaders is het gebruikelijk dat in de praktijk wordt gewerkt met
aanvullende kaders op beroeps- en organisatieniveau. Deze zijn niet in dit document
beschreven.
Deze informatie is bedoeld om een (globaal) overzicht te verstrekken van relevante
informatie over juridische aspecten in het sociaal domein. Het is uitdrukkelijk niet de
bedoeling om vanuit deze informatie acties en activiteiten te ondernemen die gebaseerd zijn
op de informatie uit dit document. 1Gezin1Plan1Regisseur neemt geen verantwoordelijkheid
over de juistheid en mogelijke interpretaties van deze informatie. Raadpleeg daarvoor altijd
de actuele wetteksten op de wettenbank1 van de overheid.
Januari 2020
Nathalie S Training en Advies

1

https://wetten.overheid.nl/zoeken
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1. Integraal en systeemgericht werken
1.1. Wat zegt de wet over het werken met 1G1P1R?
Het werken met 1Gezin1Plan1Regisseur vraagt inzet en onderhoud van zowel gemeenten als
organisaties. De jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zeggen hierover:
Jeugdwet Artikel 2.1
1. Het gemeentelijke beleid inzake preventie, jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen
en jeugdreclassering en de uitvoering van jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen
en jeugdreclassering is gericht op:
 het inschakelen, herstellen en versterken van de eigen mogelijkheden en het
probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en de personen die tot
hun sociale omgeving behoren, waarbij voor zover mogelijk wordt uitgegaan van
hun eigen inbreng;
 het bevorderen van de veiligheid van de jeugdige in de opvoedsituatie waarin hij
opgroeit;
 integrale hulp aan de jeugdige en zijn ouders, indien sprake is van
multiproblematiek, en
 het tot stand brengen en uitvoeren van familiegroepsplannen en het verlenen van
hulp op basis van familiegroepsplannen, ter uitvoering van artikel 4.1.2 en indien
sprake is van vroege signalering van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische
problemen en stoornissen.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Artikel 2.3.2
1. Voordat het onderzoek van start gaat, kan de cliënt het college een persoonlijk plan
overhandigen waarin hij de omstandigheden, bedoeld in het vierde lid, onderdelen a tot
en met g, beschrijft en aangeeft welke maatschappelijke ondersteuning naar zijn
mening het meest is aangewezen. Het college brengt de cliënt van deze mogelijkheid op
de hoogte en stelt hem gedurende zeven dagen na de melding, bedoeld in het eerste
lid, in de gelegenheid het plan te overhandigen.
2. Het college onderzoekt:
 de behoeften, persoonskenmerken en de voorkeuren van de cliënt;
 de mogelijkheden om op eigen kracht of met gebruikelijke hulp zijn
zelfredzaamheid of zijn participatie te verbeteren of te voorzien in zijn behoefte
aan beschermd wonen of opvang;
 de mogelijkheden om met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale
netwerk te komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie of te
voorzien in zijn behoefte aan beschermd wonen of opvang;
 de behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorger van de cliënt;
 de mogelijkheden om met gebruikmaking van een algemene voorziening of door
het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten te komen tot verbetering
van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie, onderscheidenlijk de mogelijkheden
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om met gebruikmaking van een algemene voorziening te voorzien in zijn behoefte
aan beschermd wonen of opvang;
de mogelijkheden om door middel van samenwerking met zorgverzekeraars en
zorgaanbieders als bedoeld in de Zorgverzekeringswet en partijen op het gebied
van publieke gezondheid, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen,
te komen tot een zo goed mogelijk afgestemde dienstverlening met het oog op de
behoefte aan verbetering van zijn zelfredzaamheid, zijn participatie of aan
beschermd wonen of opvang.

8
★ 1Gezin1Plan1Regisseur ★

2. Woonplaats
2.1. Wat is de woonplaats van iemand?
Burgerlijk wetboek Boek 1 Artikel 10
1. De woonplaats van een natuurlijk persoon bevindt zich te zijner woonstede, en bij
gebreke van woonstede ter plaatse van zijn werkelijk verblijf.
Burgerlijk wetboek Boek 1 Artikel 12
2. Een minderjarige volgt de woonplaats van hem die het gezag over hem uitoefent, de
onder curatele gestelde die van zijn curator. Oefenen beide ouders tezamen het gezag
over hun minderjarige kind uit, doch hebben zij niet dezelfde woonplaats, dan volgt het
kind de woonplaats van de ouder bij wie het feitelijk verblijft dan wel laatstelijk heeft
verbleven.
3. Wanneer iemands goederen onder bewind staan, volgt hij voor alles wat de uitoefening
van dit bewind betreft, de woonplaats van de bewindvoerder.
4. Wanneer ten behoeve van een persoon een mentorschap is ingesteld, volgt hij voor
alles wat de uitoefening van dit mentorschap betreft, de woonplaats van de mentor.
5. Het eerste, tweede en derde lid zijn niet van toepassing voor zover het betreft de
relatieve bevoegdheid van de rechter gedurende een curatele, een bewind als bedoeld
in titel 19 en een mentorschap. Hetzelfde geldt indien ten aanzien van een persoon een
curatele, een mentorschap of een bewind als bedoeld in titel 19 en tevens een bewind
als bedoeld in afdeling 7 van titel 5 van Boek 4 of een bewind als bedoeld in artikel 182
van Boek 7 van kracht zijn en de bevoegde kantonrechter de andere kantonrechter als
uitsluitend bevoegde heeft aangewezen.
6. Wanneer de persoon, van wie de woonplaats wordt afgeleid, overlijdt of zijn gezag of
zijn hoedanigheid verliest, duurt de afgeleide woonplaats voort, totdat een nieuwe
woonplaats is verkregen.
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3. Moeder of vader van het kind
3.1. Wie is de moeder van het kind?
Burgerlijk wetboek Boek 1 Artikel 198
1. Moeder van een kind is de vrouw:
 uit wie het kind is geboren;
 die op het tijdstip van de geboorte van het kind is gehuwd of door een
geregistreerd partnerschap is verbonden met de vrouw uit wie het kind is geboren;
 die het kind heeft erkend;
 wier ouderschap gerechtelijk is vastgesteld; of
 die het kind heeft geadopteerd.

3.2. Wie is de vader van het kind?
Burgerlijk wetboek Boek 1 Artikel 199
1. Vader van een kind is de man:
 die op het tijdstip van de geboorte van het kind met de vrouw uit wie het kind is
geboren, is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan;
 wiens huwelijk of geregistreerd partnerschap met de vrouw uit wie het kind is
geboren, binnen 306 dagen voor de geboorte van het kind door zijn dood is
ontbonden, zelfs indien de moeder was hertrouwd of een nieuw partnerschap had
laten registreren;
 die het kind heeft erkend;
 wiens vaderschap gerechtelijk is vastgesteld; of
 die het kind heeft geadopteerd.
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4. Gezag
4.1. Wie heeft het gezag over minderjarige kinderen?
Burgerlijk wetboek Boek 1 Artikel 245
1. Minderjarigen staan onder gezag.
2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel voogdij.
3. Ouderlijk gezag wordt door de ouders gezamenlijk of door één ouder uitgeoefend.
Voogdij wordt door een ander dan een ouder uitgeoefend.
4. Het gezag heeft betrekking op de persoon van de minderjarige, het bewind over zijn
vermogen en zijn vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in als buiten
rechte.
5. Het gezag van de ouder die dit krachtens artikel 253sa of krachtens een rechterlijke
beslissing overeenkomstig artikel 253t samen met een ander dan een ouder uitoefent,
wordt aangemerkt als ouderlijk gezag dat door ouders gezamenlijk wordt uitgeoefend,
tenzij uit een wettelijke bepaling het tegendeel voortvloeit.

4.2. Hoe is het gezamenlijk gezag geregeld van ouders binnen en buiten het
huwelijk en na een scheiding?
Burgerlijk wetboek Boek 1 Artikel 251
1. Gedurende hun huwelijk oefenen de ouders het gezag gezamenlijk uit.
2. Na ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood of na scheiding van tafel en
bed blijven de ouders die gezamenlijk het gezag hebben, dit gezag gezamenlijk
uitoefenen.
Burgerlijk wetboek Boek 1 Artikel 251a
1. De rechter kan na ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood of na scheiding
van tafel en bed op verzoek van de ouders of van één van hen bepalen dat het gezag
over een kind aan één ouder toekomt indien:
 er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de
ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende
verbetering zou komen, of
 wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.
2. De beslissing op grond van het eerste lid wordt gegeven bij de beschikking houdende
scheiding van tafel en bed, echtscheiding dan wel ontbinding van het huwelijk na
scheiding van tafel en bed of bij latere beschikking.
3. Indien een beslissing op grond van het eerste lid niet alle kinderen der echtgenoten
betrof, vult de rechtbank haar aan op verzoek van één van de ouders, van de raad voor
de kinderbescherming of ambtshalve.
4. De rechter kan, indien hem blijkt dat de minderjarige van twaalf jaar of ouder hierop
prijs stelt, ambtshalve een beslissing geven op de voet van het eerste lid. Hetzelfde
geldt indien de minderjarige de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt, maar in
staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.
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Burgerlijk wetboek Boek 1 Artikel 252
1. De ouders die niet met elkaar zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap zijn
aangegaan oefenen het gezag over hun minderjarige kinderen gezamenlijk uit, indien
dit op hun beider verzoek in het register, bedoeld in artikel 244, is aangetekend. Een
verzoek als bedoeld in de eerste volzin kan niet worden gedaan ten aanzien van de
kinderen over wie zij het gezag gezamenlijk hebben uitgeoefend.
2. De aantekening wordt door de griffier geweigerd, indien op het tijdstip van het
verzoek:
 één of beide ouders onbevoegd is tot het gezag; of
 het gezag van één van beide ouders is beëindigd en de andere ouder het gezag
uitoefent; of
 een voogd met het gezag over het kind is belast; of
 de voorziening in het gezag over het kind is komen te ontbreken; of
 de ouder die het gezag heeft, dit gezamenlijk met een ander dan een ouder
uitoefent.

4.3. Hoe is het gezamenlijk gezag geregeld van ouders binnen een
geregistreerd partnerschap?
Burgerlijk wetboek Boek 1 Artikel 253aa
1. Gedurende hun geregistreerd partnerschap oefenen de ouders het gezag gezamenlijk
uit.
2. De bepalingen met betrekking tot het gezamenlijk gezag zijn hierop van toepassing, met
uitzondering van de artikelen 251, tweede lid, en 251a, tweede en derde lid.

4.4. Hoe is het gezag geregeld van ouders anders dan na scheiding?
Burgerlijk wetboek Boek 1 Artikel 253b
1. Indien ten aanzien van een kind alleen het moederschap vaststaat van de vrouw uit wie
het kind is geboren of indien de ouders van een kind niet met elkaar gehuwd zijn dan
wel gehuwd zijn geweest en zij het gezag niet gezamenlijk uitoefenen, oefent de
moeder uit wie het kind is geboren van rechtswege het gezag over het kind alleen uit,
tenzij zij bij haar bevalling onbevoegd tot het gezag was.
2. De in het eerste lid bedoelde moeder die ten tijde van haar bevalling onbevoegd was tot
het gezag, verkrijgt dit van rechtswege op het tijdstip waarop zij daartoe bevoegd
wordt, tenzij op dat tijdstip een ander met het gezag is belast.
3. Indien op bedoeld tijdstip een ander het gezag heeft, kan de tot het gezag bevoegde
ouder de rechtbank verzoeken hem met het gezag over het kind te belasten.
4. Wanneer de andere ouder het gezag over het kind uitoefent, wordt dit verzoek slechts
ingewilligd, indien de rechter dit in het belang van het kind wenselijk oordeelt.
5. Wanneer een voogd het gezag over het kind uitoefent, wordt het verzoek slechts
afgewezen, indien gegronde vrees bestaat dat bij inwilliging de belangen van het kind
zouden worden verwaarloosd.
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Burgerlijk wetboek Boek 1 Artikel 253c
1. De tot het gezag bevoegde ouder van het kind, die nimmer het gezag gezamenlijk met
de moeder uit wie het kind is geboren heeft uitgeoefend, kan de rechtbank verzoeken
de ouders met het gezamenlijk gezag dan wel hem alleen met het gezag over het kind te
belasten.
2. Indien het verzoek ertoe strekt de ouders met het gezamenlijk gezag te belasten en de
andere ouder met gezamenlijk gezag niet instemt, wordt het verzoek slechts afgewezen
indien:
3. er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de
ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering
zou komen, of
4. afwijzing anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.
5. Wanneer de andere ouder het gezag over het kind uitoefent, wordt het verzoek om de
tot het gezag bevoegde ouder, bedoeld in het eerste lid, alleen met het gezag te
belasten slechts ingewilligd, indien de rechtbank dit in het belang van het kind wenselijk
oordeelt.
6. Wanneer niet in het gezag is voorzien of wanneer een voogd het gezag uitoefent, wordt
het verzoek om de tot het gezag bevoegde ouder, bedoeld in het eerste lid, alleen met
het gezag te belasten slechts afgewezen, indien gegronde vrees bestaat dat bij
inwilliging de belangen van het kind zouden worden verwaarloosd.
7. Een verzoek om de ouders met het gezamenlijk gezag te belasten als bedoeld in het
eerste lid, kan ook door de moeder uit wie het kind is geboren worden gedaan.
Burgerlijk wetboek Boek 1 Artikel 253f
Na de dood van een der ouders oefent de overlevende ouder van rechtswege het gezag over
de kinderen uit, indien en voor zover hij op het tijdstip van overlijden het gezag uitoefent.
Burgerlijk wetboek Boek 1 Artikel 253g
1. Indien van de ouders diegene overlijdt die het gezag over hun minderjarige kinderen
alleen uitoefent, bepaalt de rechter dat de overlevende ouder of een derde met het
gezag over deze kinderen wordt belast.
2. De rechter doet dit op verzoek van de raad voor de kinderbescherming, de overlevende
ouder of ambtshalve.
3. Het verzoek om de overlevende ouder met het gezag te belasten wordt slechts
afgewezen, indien de rechter oordeelt dat het belang van de minderjarige zich tegen
inwilliging verzet.
4. De bepaling van het voorgaande lid is mede van toepassing indien de overleden ouder
een voogd had aangewezen overeenkomstig artikel 292 van dit boek.
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4.5. Hoe is het gezag geregeld na meerderjarigverklaring?
Burgerlijk wetboek Boek 1 Artikel 253h
1. De minderjarige vrouw die als degene die het gezag heeft, haar kind wenst te verzorgen
en op te voeden kan, indien zij de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, de
kinderrechter verzoeken haar meerderjarig te verklaren.
2. Het verzoek kan ten behoeve van de vrouw ook worden gedaan door de raad voor de
kinderbescherming. Deze behoeft hiertoe haar schriftelijke toestemming. Het verzoek
vervalt, indien de vrouw haar toestemming intrekt.
3. Het verzoek kan ook voor de bevalling door of ten behoeve van de vrouw worden
gedaan, alsmede indien de vrouw eerst omstreeks het tijdstip van haar bevalling de
leeftijd van zestien jaren zal hebben bereikt. In dat geval wordt op het verzoek niet
eerder dan na de bevalling of, indien de vrouw op dat tijdstip nog geen zestien jaar is,
nadat zij die leeftijd heeft bereikt, beslist.
4. De kinderrechter willigt het verzoek slechts in, indien hij dit in het belang van de
moeder en haar kind wenselijk oordeelt. Indien een ander met het gezag is belast,
wordt de moeder daarmee belast.
5. De minderjarige vrouw is bekwaam in rechte op te treden en tegen een uitspraak
beroep in te stellen.

4.6. Hoe is het bewind van de ouders over het kind geregeld?
Burgerlijk wetboek Boek 1 Artikel 253i
1. Ingeval van gezamenlijke gezagsuitoefening voeren de ouders gezamenlijk het bewind
over het vermogen van het kind en vertegenwoordigen zij gezamenlijk het kind in
burgerlijke handelingen, met dien verstande dat een ouder alleen, mits niet van
bezwaren van de andere ouder is gebleken, hiertoe ook bevoegd is.
2. Oefent een ouder het gezag alleen uit, dan wordt door die ouder het bewind over het
vermogen van het kind gevoerd en het kind in burgerlijke handelingen
vertegenwoordigd.

4.7. Hoe is het gezag bij onbevoegdheid tot gezag geregeld?
Burgerlijk wetboek Boek 1 Artikel 246
Onbevoegd tot het gezag zijn minderjarigen, zij die onder curatele zijn gesteld en zij wier
geestvermogens zodanig zijn gestoord, dat zij in de onmogelijkheid verkeren het gezag uit te
oefenen, tenzij deze stoornis van tijdelijke aard is.
Burgerlijk wetboek Boek 1 Artikel 253q
1. Wanneer een van de ouders die gezamenlijk het gezag over hun minderjarige kinderen
uitoefenen, op een der in artikel 246 genoemde gronden daartoe onbevoegd is, oefent
de andere ouder alleen het gezag over de kinderen uit. Wanneer de grond van de
onbevoegdheid is weggevallen, herleeft van rechtswege het gezamenlijke gezag.
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2.

3.

4.

5.

Wanneer beide ouders die gezamenlijk het gezag over hun minderjarige kinderen
uitoefenen, daartoe op een der in artikel 246 genoemde gronden onbevoegd zijn,
benoemt de rechtbank een voogd.
Wanneer een ouder die alleen het gezag uitoefent, op een der in artikel 246 genoemde
gronden daartoe onbevoegd is, belast de rechtbank de andere ouder met het gezag,
tenzij de rechter oordeelt dat het belang van de minderjarige zich hiertegen verzet.
Alsdan benoemt zij een voogd.
De in het tweede en derde lid bedoelde beslissingen worden gegeven op verzoek van
een ouder, bloed- of aanverwanten van de minderjarige, de raad voor de
kinderbescherming, de gecertificeerde instelling, bedoeld in artikel 1.1 van de
Jeugdwet, een rechtspersoon een daartoe door Onze Minister van Veiligheid en Justitie
aanvaarde rechtspersoon als bedoeld in artikel 256, eerste lid, en artikel 302, tweede
lid, of ambtshalve.
Wanneer de grond van de onbevoegdheid ten aanzien van de ouder die het gezag
alleen uitoefende, is vervallen, belast de rechtbank deze ouder op zijn verzoek
wederom met het gezag tenzij de rechtbank oordeelt dat het belang van de
minderjarige zich hiertegen verzet. Op verzoek van de ouders of een van hen kan hij de
ouders gezamenlijk met het gezag belasten.

4.8. Wat is de (voorlopige) ondertoezichtstelling van minderjarigen?
Burgerlijk wetboek Boek 1 Artikel 255
1. De kinderrechter kan een minderjarige onder toezicht stellen van een gecertificeerde
instelling indien een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig
wordt bedreigd, en:
2. de zorg die in verband met het wegnemen van de bedreiging noodzakelijk is voor de
minderjarige of voor zijn ouders of de ouder die het gezag uitoefenen, door dezen niet
of onvoldoende wordt geaccepteerd, en
3. de verwachting gerechtvaardigd is dat de ouders of de ouder die het gezag uitoefenen
binnen een gelet op de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar
te achten termijn, de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in
artikel 247, tweede lid, in staat zijn te dragen.
Burgerlijk wetboek Boek 1 Artikel 257
1. De kinderrechter kan de minderjarige voorlopig onder toezicht stellen van een
gecertificeerde instelling indien een ernstig vermoeden bestaat dat de grond, bedoeld
in artikel 255, eerste lid, is vervuld en de maatregel noodzakelijk is om een acute en
ernstige bedreiging voor de minderjarige weg te nemen.
2. Het tweede lid van artikel 255 is van overeenkomstige toepassing. De kinderrechter
bepaalt de duur van dit toezicht op ten hoogste drie maanden en kan de beslissing te
allen tijde herroepen.
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Burgerlijk wetboek Boek 1 Artikel 258
De duur van de ondertoezichtstelling is, behoudens verlenging als bedoeld in artikel 260, ten
hoogste een jaar. De duur van de voorlopige ondertoezichtstelling komt hierop niet in
mindering.

4.9. Wanneer wordt het ouderlijk gezag beëindigd?
Burgerlijk wetboek Boek 1 Artikel 266
1. De rechtbank kan het gezag van een ouder beëindigen indien:
 een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt
bedreigd, en de ouder niet de verantwoordelijkheid voor de verzorging en
opvoeding, bedoeld in artikel 247, tweede lid, in staat is te dragen binnen een voor
de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten
termijn, of
 de ouder het gezag misbruikt.
2. Het gezag van de ouder kan ook worden beëindigd indien het gezag is geschorst, mits
aan het eerste lid is voldaan.
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5. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie
(EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Aparte richtlijn politie en justitie
Naast de AVG is er een aparte Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie. Deze richtlijn
is alleen bedoeld voor politie en justitie en is niet opgenomen in dit document.
Nieuwe verplichtingen
De AVG brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. De regels dwingen om
zorgvuldig om te gaan met de privacygevoelige informatie van cliënten (betrokkenen). Juist
nu veel informatie gedigitaliseerd is.
Onder de AVG gelden er nieuwe informatieverplichtingen en nieuwe regels over het werken
met toestemming van de cliënt. In veel gevallen zal de organisatie ook verplicht zijn om een
register van verwerkingsactiviteiten bij te houden, een data protection impact assessment
(DPIA) uit te voeren en een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen2.
Bestaande regels blijven gelden
De bestaande regels over privacy worden door de AVG bevestigd en op onderdelen
versterkt. Alleen de Wbp gaat vervallen. Andere wetten waarin regels over privacy en
beroepsgeheim zijn opgenomen, blijven geldig en bestaan naast de AVG. Zo blijft
bijvoorbeeld de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) naast de AVG en
blijft het medisch beroepsgeheim bestaan.

5.1. Welke begrippen zijn er binnen de AVG?
AVG Artikel 4
Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
1. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon (de betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een
natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de
hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens,
een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de
fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale
identiteit van die natuurlijke persoon;

2

Meer info: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving
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2.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot
persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via
geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren,
opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door
middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen,
aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
3. Beperken van de verwerking: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als
doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken;
4. Profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij
aan de hand van persoons- gegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een
natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn
beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren,
interesses, betrouw- baarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te
voorspellen;
5. Pseudonimisering: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de
persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld
zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens
apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden
genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde
of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld;
6. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria
toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel
op functionele of geografische gronden is verspreid;
7. Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met
anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens
vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het
Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie
de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;
8. Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een
dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke
persoonsgegevens verwerkt;
9. Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een
dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de
persoonsgegevens worden verstrekt.
10. Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of
een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke,
noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de
persoonsgegevens te verwerken;
11. Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en
ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of
een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van
persoonsgegevens aanvaardt;
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5.2. Hoe pas je de AVG toe?
AVG (14)
Bescherming van natuurlijke personen
De bescherming die door deze verordening wordt geboden, heeft betrekking op natuurlijke
personen, ongeacht hun nationaliteit of verblijfplaats, in verband met de verwerking van
hun persoonsgegevens.
AVG Artikel 1
Onderwerp en doelstellingen
1. Bij deze verordening worden regels vastgesteld betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van persoonsgegevens.
2. Deze verordening beschermt de grondrechten en de fundamentele vrijheden van
natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens.
AVG Artikel 2
Materieel toepassingsgebied
1. Deze verordening is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde
verwerking, alsmede op de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn
opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

6. Verzamelen van persoonsgegevens
6.1. Wat zijn de voorwaarden voor verwerking van persoonesgegevens?
AVG (39)
Elke verwerking van persoonsgegevens dient behoorlijk en rechtmatig te geschieden. Voor
natuurlijke personen dient het transparant te zijn dat hen betreffende persoonsgegevens
worden verzameld, gebruikt, geraadpleegd of anderszins verwerkt en in hoeverre de
persoonsgegevens worden verwerkt of zullen worden verwerkt. Overeenkomstig het
transparantiebeginsel moeten informatie en communicatie in verband met de verwerking
van die persoonsgegevens eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk zijn, en moet duidelijke en
eenvoudige taal worden gebruikt. Dat beginsel betreft met name het informeren van de
betrokkenen over de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en de doeleinden van
de verwerking, alsook verdere informatie om te zorgen voor behoorlijke en transparante
verwerking met betrekking tot de natuurlijke personen in kwestie en hun recht om
bevestiging en mededeling te krijgen van hun persoonsgegevens die worden verwerkt.
Natuurlijke personen moeten bewust worden gemaakt van de risico's, regels, waarborgen en
rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens, alsook van de wijze waarop zij
hun rechten met betrekking tot deze verwerking kunnen uitoefenen. Meer bepaald dienen
de specifieke doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, expliciet en
gerechtvaardigd te zijn en te zijn vastgesteld wanneer de persoonsgegevens worden
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verzameld. De persoonsgegevens dienen toereikend en ter zake dienend te zijn en beperkt
te blijven tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Dit
vereist met name dat ervoor wordt gezorgd dat de opslagperiode van de persoonsgegevens
tot een strikt minimum wordt beperkt. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt
indien het doel van de verwerking niet redelijkerwijs op een andere wijze kan worden
verwezenlijkt. Om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan
noodzakelijk is, dient de verwerkingsverantwoordelijke termijnen vast te stellen voor het
wissen van gegevens of voor een periodieke toetsing ervan. Alle redelijke maatregelen
moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat onjuiste persoonsgegevens worden
gerectificeerd of gewist. Persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een manier die een
passende beveiliging en vertrouwelijkheid van die gegevens waarborgt, ook ter voorkoming
van ongeoorloofde toegang tot of het ongeoorloofde gebruik van persoonsgegevens en de
apparatuur die voor de verwerking wordt gebruikt.

6.2. Wat zijn de beginselen bok de verwerking van persoonsgegevens?
AVG Artikel 5
1. Persoonsgegevens moeten:
2. worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk
en transparant is (rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie);
3. voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden
verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare
wijze worden verwerkt (doelbinding);
4. toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor zij worden verwerkt (minimale gegevensverwerking);
5. juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle redelijke maatregelen moeten worden
genomen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden
verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren (juistheid);
6. worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te
identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt
noodzakelijk is (opslagbeperking);
7. door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een
dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is,
en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige
verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (integriteit en
vertrouwelijkheid).
De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van lid 1 en kan deze
aantonen (verantwoordingsplicht).
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6.3. Wat zijn de voorwaarden voor toestemming voor het verwerken van
persoonsgegevens?
AVG (32)
Toestemming dient te worden gegeven door middel van een duidelijke actieve handeling,
bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring, ook met elektronische middelen, of een
mondelinge verklaring, waaruit blijkt dat de betrokkene vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en
ondubbelzinnig met de verwerking van zijn persoonsgegevens instemt. Hiertoe zou kunnen
behoren het klikken op een vakje bij een bezoek aan een internetwebsite, het selecteren van
technische instellingen voor diensten van de informatiemaatschappij of een andere
verklaring of een andere handeling waaruit in dit verband duidelijk blijkt dat de betrokkene
instemt met de voorgestelde verwerking van zijn persoonsgegevens. Stilzwijgen, het gebruik
van reeds aangekruiste vakjes of inactiviteit mag derhalve niet als toestemming gelden. De
toestemming moet gelden voor alle verwerkingsactiviteiten die hetzelfde doel of dezelfde
doeleinden dienen. Indien de verwerking meerdere doeleinden heeft, moet toestemming
voor elk daarvan worden verleend. Indien de betrokkene zijn toestemming moet geven na
een verzoek via elektronische middelen, dient dat verzoek duidelijk en beknopt te zijn en
niet onnodig storend voor het gebruik van de dienst in kwestie.
AVG Artikel 7
1. Wanneer
de
verwerking
berust
op
toestemming,
moet
de
verwerkingsverantwoordelijke kunnen aantonen dat de betrokkene toestemming heeft
gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.
2. Indien de betrokkene toestemming geeft in het kader van een schriftelijke verklaring die
ook op andere aangelegenheden betrekking heeft, wordt het verzoek om toestemming
in een begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige
taal zodanig gepresenteerd dat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt met de
andere aangelegenheden. Wanneer een gedeelte van een dergelijke verklaring een
inbreuk vormt op deze verordening, is dit gedeelte niet bindend.
3. De betrokkene heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het
intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van
de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Alvorens de betrokkene zijn
toestemming geeft, wordt hij daarvan in kennis gesteld. Het intrekken van de
toestemming is even eenvoudig als het geven ervan.
4. Bij de beoordeling van de vraag of de toestemming vrijelijk kan worden gegeven, wordt
onder meer ten sterkste rekening gehouden met de vraag of voor de uitvoering van een
overeenkomst, met inbegrip van een dienstenovereenkomst, toestemming vereist is
voor een verwerking van persoonsgegevens die niet noodzakelijk is voor de uitvoering
van die overeenkomst.
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6.4. Wat is een rechtmatige verwerking?
AVG (40)
Voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de betrokkene
vereist of een andere gerechtvaardigde grondslag waarin de wet voorziet, hetzij in deze
verordening, hetzij in andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen als bedoeld in
deze verordening, of ook dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke
verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust of om een overeenkomst uit te
voeren waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan
het aangaan van een overeenkomst maatregelen te nemen.
AVG Artikel 6
1. De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de
onderstaande voorwaarden is voldaan:
2. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn
persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
3. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de
betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een
overeenkomst maatregelen te nemen;
4. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust;
5. De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een
andere natuurlijke persoon te beschermen;
6. De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of
van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de
verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
7. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen
van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen
of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot
bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met
name wanneer de betrokkene een kind is.

6.5. Wie geeft toestemming bij 16-minners, en onder curatele gestelden?
Jeugdwet Artikel 7.3.4
1. Voor het verlenen van jeugdhulp is de toestemming van de betrokkene vereist, tenzij
het jeugdhulp betreft in het kader van een machtiging gesloten jeugdhulp of een
spoedmachtiging gesloten jeugdhulp.
2. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van
zestien jaar heeft bereikt, is tevens de toestemming van de ouders die het gezag over
hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De jeugdhulp kan evenwel zonder de
toestemming van die ouders of de voogd worden verleend, indien zij kennelijk nodig is
teneinde ernstig nadeel voor de betrokkene te voorkomen, alsmede indien de
betrokkene ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen
blijft wensen.
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3.

In het geval waarin een betrokkene van zestien jaar of ouder niet in staat kan worden
geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, worden door de
jeugdhulpverlener en een persoon als bedoeld in artikel 7.3.15, tweede of derde lid, de
kennelijke opvattingen van de betrokkene, geuit in schriftelijke vorm toen deze tot
bedoelde redelijke waardering nog in staat was en inhoudende een weigering van
toestemming als bedoeld in het eerste lid, opgevolgd. De jeugdhulpverlener kan hiervan
afwijken indien hij daartoe gegronde redenen aanwezig acht.

Artikel 447
1. Een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, is bekwaam tot het
aangaan van een behandelingsovereenkomst ten behoeve van zichzelf, alsmede tot het
verrichten van rechtshandelingen die met de overeenkomst onmiddellijk verband
houden.
2. De minderjarige is aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verbintenissen,
onverminderd de verplichting van zijn ouders tot voorziening in de kosten van
verzorging en opvoeding.
3. In op die behandelingsovereenkomst betrekking hebbende aangelegenheden is de
minderjarige bekwaam in en buiten rechte op te treden.

6.6. Wie geeft toestemming bij 16-plussers?
Jeugdwet Artikel 7.3.5
1. Een minderjarige die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, is bekwaam tot het
verlenen van toestemming voor de verlening van jeugdhulp ten behoeve van zichzelf,
alsmede tot het verrichten van rechtshandelingen die daarmee onmiddellijk verband
houden.
2. De minderjarige is aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verbintenissen,
onverminderd de verplichting van zijn ouders tot voorziening in de kosten van
verzorging en opvoeding.
3. In op die verlening van jeugdhulp betrekking hebbende aangelegenheden is de
minderjarige bekwaam in en buiten rechte op te treden.

6.7. Wie moet aantonen dat er toestemming is?
AVG (42)
Indien de verwerking plaatsvindt op grond van toestemming van de betrokkene, moet de
verwerkingsverantwoordelijke kunnen aantonen dat de betrokkene toestemming heeft
gegeven voor de verwerking. Met name in de context van een schriftelijke verklaring over
een andere zaak dient te worden gewaarborgd dat de betrokkene zich ervan bewust is dat
hij toestemming geeft en hoever deze toestemming reikt. De verwerkingsverantwoordelijke
stelt vooraf een verklaring van toestemming op in een begrijpelijke en gemakkelijk
toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal; deze verklaring mag geen oneerlijke
bedingen bevatten. Opdat toestemming met kennis van zaken wordt gegeven, moet de
betrokkene ten minste bekend zijn met de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke
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en de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens. Toestemming mag niet
worden geacht vrijelijk te zijn verleend indien de betrokkene geen echte of vrije keuze heeft
of zijn toestemming niet kan weigeren of intrekken zonder nadelige gevolgen.

6.8. Wanneer mag je bijzondere categorieën van persoonsgegevens
verwerken?
AVG Artikel 9
1. Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke
opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van
een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens
met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid,
of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid zijn
verboden.
Lid 1 is niet van toepassing wanneer aan een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
 a. de betrokkene heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de verwerking
van die persoonsgegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden, behalve
indien in Unierecht of lidstatelijk recht is bepaald dat het in lid 1 genoemde verbod
niet door de betrokkene kan worden opgeheven.
 i.
De verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het
gebied van de volksgezondheid, zoals bescherming tegen ernstige
grensoverschrijdende gevaren voor de gezondheid of het waarborgen van hoge
normen inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en van
geneesmiddelen of medische hulpmiddelen, op grond van Unierecht of lidstatelijk
recht waarin passende en specifieke maatregelen zijn opgenomen ter bescherming
van de rechten en vrijheden van de betrokkene, met name van het beroepsgeheim.

6.9. Wanneer leg je toestemming cast?
Jeugdwet Artikel 7.3.6
Op verzoek van de betrokkene legt de jeugdhulpverlener in ieder geval schriftelijk vast voor
welke verrichtingen van ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.
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7. Dossier
7.1. Hoe is een dossier bij jeugdhulpverleners ingericht?
Jeugdwet Artikel 7.3.8
1. De jeugdhulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de verlening van
jeugdhulp. Hij houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de
geconstateerde opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en
stoornissen en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken,
bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede
hulpverlening aan de betrokkene noodzakelijk is.
2. De jeugdhulpverlener voegt desgevraagd een door de betrokkene afgegeven verklaring
met betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe.

7.2. Hoe is een dossier bij medici ingericht?
Artikel 454
1. De hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt.
Hij houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid van de
patiënt en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken,
bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede
hulpverlening aan hem noodzakelijk is.
2. De hulpverlener voegt desgevraagd een door de patiënt afgegeven verklaring met
betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe.

25
★ 1Gezin1Plan1Regisseur ★

8. Bewaartermijn
8.1. Wat is de bewaartermijn van het dossier bij medici?
Wet Beroepen op de individuele gezondheidszorg Artikel 454
1. De hulpverlener bewaart de bescheiden, bedoeld in de vorige leden, gedurende vijftien
jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als
redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

8.2. Wat is de bewaartermijn van het dossier bij jeugdhulpverlener?
Jeugdwet Artikel 7.3.8
1. Onverminderd artikel 7.3.9, bewaart de jeugdhulpverlener het dossier gedurende
vijftien jaar, te rekenen vanaf het tijdstip van ontvangst of waarop zij door de
jeugdhulpverlener is vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een
goed jeugdhulpverlener voortvloeit.

8.3. Wat is de bewaartermijn van het dossier bij Veilig Thuis?
WMO 2015 Artikel 5.3.4
1. Het AMHK bewaart de persoonsgegevens van een gezin waarmee het AMHK
bemoeienis heeft gehad, tot het jongste kind van het gezin meerderjarig is geworden,
een en ander voor zover aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren een
bijdrage kan leveren aan het beëindigen van een mogelijke situatie van
kindermishandeling, of van belang kan zijn voor een situatie waarin een maatregel met
betrekking tot het gezag over een minderjarige overwogen dient te worden.

8.4. Wat zijn overige bewaartermijnen?
Er is op grond van de AVG geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens.
Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij kijken zij naar hoe
lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.
Wel zijn er concrete bewaartermijnen in andere wetten waar organisaties zich aan moeten
houden.
Wanneer de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij is of de gegevens niet meer
noodzakelijk zijn, dan moeten organisaties de gegevens vernietigen.
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9. Beroepsgeheim
9.1. Wat is het algemeen beroepsgeheim?
Wetboek van Strafrecht Artikel 272
1. Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit
hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep
verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.
2. Indien dit misdrijf tegen een bepaald persoon gepleegd is, wordt het slechts vervolgd op
diens klacht.

9.2. Wat is het beroepsgeheim van medici BIG- geregistreerd?
Wet Beroepen op de individuele gezondheidszorg Artikel 88
Eenieder is verplicht geheimhouding in acht te nemen ten opzichte van al datgene wat hem
bij het uitoefenen van zijn beroep op het gebied van de individuele gezondheidszorg als
geheim is toevertrouwd, of wat daarbij als geheim te zijner kennis is gekomen of wat daarbij
te zijner kennis is gekomen en waarvan hij het vertrouwelijke karakter moest begrijpen.

9.3. Wat is het beroepsgeheim van medici?
Burgerlijk wetboek Artikel 457
Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling
1. Onverminderd het in artikel 448 lid 3, tweede volzin, bepaalde draagt de hulpverlener
zorg, dat aan anderen dan de patiënt geen inlichtingen over de patiënt dan wel inzage
in of afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel 454, worden verstrekt dan met
toestemming van de patiënt. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts
voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De
verstrekking kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in de
voorgaande volzinnen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht.
2. Onder anderen dan de patiënt zijn niet begrepen degenen die rechtstreeks betrokken
zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst en degene die optreedt als
vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door
hen in dat kader te verrichten werkzaamheden.
3. Daaronder zijn evenmin begrepen degenen wier toestemming ter zake van de
uitvoering van de behandelingsovereenkomst op grond van de artikelen 450 en 465 is
vereist. Indien de hulpverlener door inlichtingen over de patiënt dan wel inzage in of
afschrift van de bescheiden te verstrekken niet geacht kan worden de zorg van een
goed hulpverlener in acht te nemen, laat hij zulks achterwege.
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Rechten van betrokkene
10. Wat is het recht om in te zien?
AVG (63)
Een betrokkene moet het recht hebben om de persoonsgegevens die over hem zijn
verzameld, in te zien, en om dat recht eenvoudig en met redelijke tussenpozen uit te
oefenen, zodat hij zich van de verwerking op de hoogte kan stellen en de rechtmatigheid
daarvan kan controleren. Dit houdt ook in dat betrokkenen het recht dienen te hebben op
inzage in hun persoonsgegevens betreffende hun gezondheid, zoals de gegevens in hun
medisch dossier, dat informatie bevat over bijvoorbeeld diagnosen, onderzoeksresultaten,
beoordelingen door behandelende artsen en verrichte behandelingen of ingrepen. Elke
betrokkene dient dan ook het recht te hebben, te weten en te worden meegedeeld voor
welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt, indien mogelijk hoe lang zij
worden bewaard, wie de persoonsgegevens ontvangt, welke logica er ten grondslag ligt aan
een eventuele automatische verwerking van de persoonsgegevens en, ten minste wanneer
de verwerking op profilering is gebaseerd, wat de gevolgen van een dergelijke verwerking
zijn. Indien mogelijk moet de verwerkingsverantwoordelijke op afstand toegang kunnen
geven tot een beveiligd systeem waarop de betrokkene direct zijn persoonsgegevens kan
inzien.

10.1.Wat is het recht van inzage van de betrokkene?
AVG Artikel 15
1. De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te
verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en,
wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de
volgende informatie:
 de verwerkingsdoeleinden;
 de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of
zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale
organisaties;
 indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar
verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om
die termijn te bepalen;
 dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken
dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van
hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die
verwerking bezwaar te maken;
 dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende
autoriteit;
28
★ 1Gezin1Plan1Regisseur ★



wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle
beschikbare informatie over de bron van die gegevens.
2. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene een kopie van de
persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien de betrokkene om bijkomende kopieën
verzoekt, kan de verwerkingsverantwoordelijke op basis van de administratieve kosten
een redelijke vergoeding aanrekenen. Wanneer de betrokkene zijn verzoek elektronisch
indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare
elektronische vorm verstrekt.
3. Het in lid 3 bedoelde recht om een kopie te verkrijgen, doet geen afbreuk aan de rechten
en vrijheden van anderen.

10.2.Wat is inzage en afschrift bij de jeugdhulpverlener?
Jeugdwet Artikel 7.3.10
1. De jeugdhulpverlener verstrekt aan de betrokkene desgevraagd zo spoedig mogelijk
inzage in en afschrift van het dossier, of delen daarvan. De verstrekking blijft
achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van een ander. De jeugdhulpverlener kan voor de verstrekking
van het afschrift een vergoeding verlangen overeenkomstig artikel 39 van de Wbp.

10.3.Wat is inzage en afschrift bij Veilig Thuis?
WMO 2015 Artikel 5.3.2.
1. Het AMHK verstrekken aan een betrokkene desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in
en afschrift van de bescheiden waarover zij met betrekking tot die betrokkene
beschikken.
2. Inzage in of afschrift van de bescheiden wordt aan betrokkene geweigerd, indien deze:
 jonger dan twaalf jaren is, of
 de leeftijd van twaalf jaren heeft bereikt en niet in staat kan worden geacht tot een
redelijke waardering van zijn belangen ter zake.
3. Indien betrokkene jonger is dan zestien jaren, of de leeftijd van zestien jaar heeft
bereikt en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn
belangen ter zake, worden desgevraagd aan de wettelijke vertegenwoordiger
inlichtingen dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden verstrekt, tenzij het belang
van betrokkene zich daartegen verzet.
4. Inlichtingen over, inzage in of afschrift van de bescheiden kan worden geweigerd, voor
zover de persoonlijke levenssfeer van een ander dan betrokkene daardoor zou worden
geschaad dan wel dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de taken, bedoeld in
artikel 4.1.1, tweede lid, of om een situatie van huiselijk geweld te beëindigen dan wel
een redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken.
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11. Wat is het recht om te wijzigen en om vergeten te worden?
AVG (65)
Een betrokkene moet het recht hebben om hem betreffende persoonsgegevens te laten
rectificeren en dient te beschikken over een recht op vergetelheid wanneer de bewaring van
dergelijke gegevens inbreuk maakt op deze verordening die of op Unierecht of het
lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is. Meer bepaald
moeten betrokkenen het recht hebben hun persoonsgegevens te laten wissen en niet verder
te laten verwerken wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de
doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, wanneer de betrokkenen
hun toestemming hebben ingetrokken of bezwaar maken tegen de verwerking van hun
persoonsgegevens, of wanneer de verwerking van hun persoonsgegevens op een ander punt
niet met deze verordening in overeenstemming is.

11.1.Wat is het recht op beperking van de verwerking?
AVG Artikel 18
1. De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van
de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:
 de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene,
gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de
juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
2. Een betrokkene die overeenkomstig lid 1 een beperking van de verwerking heeft
verkregen, wordt door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht
voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

11.2.Wat is het recht van bezwaar?
AVG Artikel 21
1. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie
verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem
betreffende persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking
van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de
verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de
betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van
een rechtsvordering.
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11.3.Wat is het recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)?
AVG Artikel 17
1. De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke
vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de
verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke
vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:
2. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verzameld of anderszins verwerkt;
3. de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6,
lid 1, punt a)3, of artikel 9, lid 2, punt a)4, berust, in, en er is geen andere rechtsgrond
voor de verwerking;
4. de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 15, bezwaar tegen de verwerking,
en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
5. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
6. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft
gemaakt en overeenkomstig lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij,
rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke
maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken
die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene
de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of
reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

11.4.Wat is het recht op rectificatie?
AVG Artikel 16
De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld
rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming
van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van
onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te
verstrekken.

3

Betrokkene heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven

4

Betrokkene heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven

5

Recht op bezwaar
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11.5.Wat is de kennisgevingsplicht
verwerkingsbeperking?

bij

rectificatie,

wissing

of

AVG Artikel 19
De verwerkingsverantwoordelijke stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn
verstrekt, in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van
de verwerking overeenkomstig artikel 166, artikel 17, lid 17, en artikel 188, tenzij dit
onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. De verwerkingsverantwoordelijke
verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene hierom
verzoekt.

11.6.Wat is het recht op vernietiging van het dossier?
Jeugdwet Artikel 7.3.9
1. De jeugdhulpverlener vernietigt het dossier, of delen daarvan, binnen drie maanden na
een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene.
2. Het eerste lid geldt niet voor zover het verzoek gegevens betreft waarvan redelijkerwijs
aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de
betrokkene, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen
vernietiging verzet.
De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling Artikel 455
De hulpverlener vernietigt de door hem bewaarde bescheiden binnen drie maanden na een
daartoe strekkend verzoek van de patiënt.

6

Recht op rectificatie

7

Recht op gegevenswissing

8

Recht op beperking van de verwerking
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12. Recht om gegevens over te dragen
AVG (68)
Om de zeggenschap over zijn eigen gegevens verder te versterken, dient de betrokkene
wanneer de persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés worden verwerkt, ook de
mogelijkheid te hebben de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan een
verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar,
machineleesbaar en interoperabel formaat te verkrijgen en die aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke door te zenden. Dit recht dient te gelden wanneer de
betrokkene de persoonsgegevens heeft verstrekt door zijn toestemming te geven dan wel
wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

12.1.Wat is het recht op overdraagbaarheid van gegevens?
AVG Artikel 20
1. De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een
verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en
machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door
de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt,
indien:
2. de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a)9, of artikel
9, lid 2, punt a)10, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b)11; en
3. de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
4. Bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van lid 1
heeft de betrokkene het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk
is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden
doorgezonden.
5. De uitoefening van het in lid 1 van dit artikel bedoelde recht laat artikel 17 12 onverlet.
Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een
taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het
openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.
6. Het in lid 1 bedoelde recht doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van
anderen.

9

Uitdrukkelijke toestemming

10

Uitdrukkelijke toestemming

11

Uitvoering overeenkomst

12

Recht op gegevenswissing
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12.2.Wat is het recht op informatie?
AVG (58)
Overeenkomstig het transparantiebeginsel moet informatie die bestemd is voor het publiek
of voor de betrokkene beknopt, eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk zijn en moet
duidelijke en eenvoudige taal en, in voorkomend geval, aanvullend visualisatie worden
gebruikt. Die informatie kan elektronisch worden verstrekt, bijvoorbeeld wanneer die tot het
publiek is gericht, via een website. Dit geldt in het bijzonder voor situaties, waarin het
vanwege zowel het grote aantal actoren als de technologische complexiteit van de praktijk
voor een betrokkene moeilijk is te weten en te begrijpen of, door wie en met welk doel zijn
persoonsgegevens worden verzameld, zoals bij onlineadvertenties. Aangezien kinderen
specifieke bescherming verdienen, dient de informatie en communicatie, wanneer de
verwerking specifiek tot een kind is gericht, in een zodanig duidelijke en eenvoudige taal te
worden gesteld dat het kind deze makkelijk kan begrijpen.

12.3. Hoe wordt geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens?
AVG (61)
De informatie over de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene dient
hem te worden meegedeeld bij het verzamelen bij de betrokkene van de gegevens of, indien
de gegevens uit een andere bron zijn verkregen, binnen een redelijke termijn, die afhangt
van de omstandigheden van het geval. Wanneer de persoonsgegevens rechtmatig aan een
andere ontvanger kunnen worden verstrekt, dient de betrokkene te worden meegedeeld
wanneer de persoonsgegevens voor het eerst aan de ontvanger worden verstrekt.

12.4.Wat zijn transparante informatie, communicatie en nadere regels voor
de uitoefening van de rechten van de betrokkene?
AVG Artikel 12
1. De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen opdat de betrokkene
communicatie in verband met de verwerking in een beknopte, transparante,
begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal
ontvangt, in het bijzonder wanneer de informatie specifiek voor een kind bestemd is. De
informatie wordt schriftelijk of met andere middelen, met inbegrip van, indien dit
passend is, elektronische middelen, verstrekt. Indien de betrokkene daarom verzoekt,
kan de informatie mondeling worden meegedeeld, op voorwaarde dat de identiteit van
de betrokkene met andere middelen bewezen is.
2. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene onverwijld en in ieder geval
binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het
verzoek is gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal
verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd.
De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst
van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging. Wanneer de betrokkene zijn
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verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch
verstrekt, tenzij de betrokkene anderszins verzoekt.

12.5.Welke informatie wordt gegeven wanneer persoonsgegevens bij de
betrokkene worden verzameld?
AVG Artikel 13
1. Wanneer persoonsgegevens betreffende een betrokkene bij die persoon worden
verzameld, verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene bij de verkrijging
van de persoonsgegevens al de volgende informatie:
 a. de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en,
in
voorkomend
geval,
van
de
vertegenwoordiger
van
de
verwerkingsverantwoordelijke;
 b. in voorkomend geval, de contactgegevens van de functionaris voor
gegevensbescherming;
 c. de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd,
alsook de rechtsgrond voor de verwerking;
 d. in voorkomend geval, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de
persoonsgegevens.
2. Naast de in lid 1 bedoelde informatie verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de
betrokkene bij de verkrijging van de persoonsgegevens de volgende aanvullende
informatie om een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen:
 de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of
indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
 dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken
om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van
de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar
te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 wanneer de verwerking op artikel 6, lid 1, punt a)13, of artikel 9, lid 2, punt a)14, is
gebaseerd, dat de betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te
trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op
basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;
 dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende
autoriteit;
 of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele
verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te
sluiten, en of de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en
wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt.
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Jeugdwet Artikel 7.3.2
1. De jeugdhulpverlener licht de betrokkene op duidelijke wijze, en desgevraagd
schriftelijk in over het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde jeugdhulp, de
ontwikkelingen omtrent de jeugdhulp en over de geconstateerde opgroei- en
opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. De jeugdhulpverlener
licht een jeugdige die de leeftijd van twaalf jaar nog niet heeft bereikt, op zodanige
wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.
2. Bij het uitvoeren van de in het eerste lid neergelegde verplichting laat de
jeugdhulpverlener zich leiden door hetgeen de betrokkene redelijkerwijze dienen te
weten ten aanzien van:
 de aard en het doel van de jeugdhulp die hij noodzakelijk acht en van de uit te
voeren verrichtingen;
 de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor de betrokkene;
 andere methoden van jeugdhulp die in aanmerking komen, en
 de staat van en de vooruitzichten met betrekking tot de geconstateerde opgroeien opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen in relatie tot de te
verlenen jeugdhulp.
3. De hulpverlener mag de betrokkene bedoelde inlichtingen slechts onthouden voor
zover het verstrekken ervan kennelijk ernstig nadeel voor de betrokkene zou opleveren.
Indien het belang van de betrokkene dit vereist, dient de jeugdhulpverlener de
desbetreffende inlichtingen aan een ander te verstrekken. De inlichtingen worden de
betrokkene alsnog gegeven, zodra bedoeld nadeel niet meer te duchten is. De
jeugdhulpverlener maakt geen gebruik van zijn in de eerste volzin bedoelde
bevoegdheid dan nadat hij daarover een andere jeugdhulpverlener heeft geraadpleegd.
Jeugdwet Artikel 7.3.3
Indien de betrokkene te kennen heeft gegeven geen inlichtingen te willen ontvangen, blijft
het verstrekken daarvan achterwege, behoudens voor zover het belang dat de betrokkene
daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan
voortvloeien.

36
★ 1Gezin1Plan1Regisseur ★

12.6.Welke informatie wordt gegeven wanneer de persoonsgegevens niet
van de betrokkene zijn verkregen?
AVG Artikel 14
1. Wanneer persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen, verstrekt de
verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene de volgende informatie:
 de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, in
voorkomend
geval,
van
de
vertegenwoordiger
van
de
verwerkingsverantwoordelijke;
 in voorkomend geval, de contactgegevens van de functionaris voor
gegevensbescherming;
 de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd, en de
rechtsgrond voor de verwerking;
 de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 in voorkomend geval, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de
persoonsgegevens.
2. Naast de in lid 1 bedoelde informatie verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de
betrokkene de volgende informatie om ten overstaan van de betrokkene een
behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen:
 a. de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of
indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 c. dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te
verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van persoonsgegevens of om
beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen
verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 d. wanneer verwerking op artikel 6, lid 1, punt a)15 of artikel 9, lid 2, punt a)16, is
gebaseerd, dat de betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te
trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op
basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;
 e. dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende
autoriteit;
 f.de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of
zij afkomstig zijn van openbare bronnen.
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12.7.Hoe wordt informatie gedeeld met anderen dan betrokkene?
Jeugdwet Artikel 7.3.11
1. Onverminderd artikel 7.3.2, derde lid, tweede volzin, draagt de jeugdhulpverlener zorg,
dat aan anderen dan de betrokkene geen inlichtingen over de betrokkene dan wel
inzage in of afschrift van het dossier worden verstrekt dan met toestemming van de
betrokkene. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor
de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking
geschiedt zonder inachtneming van beperkingen, indien het bij of krachtens de wet
bepaalde daartoe verplicht.
2. Onder anderen dan de betrokkene is niet begrepen:
 Degene die rechtstreeks betrokken is bij de verlening van die jeugdhulp en degene
die optreedt als vervanger van de jeugdhulpverlener, voor zover de verstrekking
noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden, en
 Degene wiens toestemming ter zake van de verlening van jeugdhulp op grond van
de artikelen 7.3.4 en 7.3.15 is vereist.
3. Indien de jeugdhulpverlener door inlichtingen over de betrokkene dan wel inzage in of
afschrift van het dossier te verstrekken niet geacht kan worden de zorg van een goed
jeugdhulpverlener in acht te nemen, laat hij zulks achterwege.

12.8.Wanneer wordt informatie gedeeld zonder toestemming?
Jeugdwet Artikel 7.3.12
1. In afwijking van artikel 7.3.11, eerste lid, kunnen zonder toestemming van de
betrokkene ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied
van de volksgezondheid, opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en
stoornissen, kinderbescherming of jeugdreclassering aan een ander desgevraagd
inlichtingen over de betrokkene of inzage in het dossier worden verstrekt indien:
 het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot
de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad, of
 het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in
redelijkheid niet kan worden verlangd en de gegevens in zodanige vorm worden
verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke personen redelijkerwijs wordt
voorkomen.
2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid is slechts mogelijk indien:
 het onderzoek een algemeen belang dient,
 het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd, en
 voor zover de betrokkene tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft
gemaakt.
3. Bij een verstrekking overeenkomstig het eerste lid wordt daarvan aantekening
gehouden in het dossier.
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12.9.Wat is het recht om informatie te geven aan Veilig Thuis?
WMO 2015 Artikel 5.2.6
Derden die beroepshalve beschikken over inlichtingen die noodzakelijk kunnen worden
geacht om een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling te beëindigen of een
redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken, kunnen aan een AMHK deze inlichtingen
desgevraagd of uit eigen beweging verstrekken zonder toestemming van degene die het
betreft en indien nodig met doorbreking van de plicht tot geheimhouding op grond van een
wettelijk voorschrift of op grond van hun ambt of beroep.

12.10. Wanneer wordt informatie aan de Raad voor de Kinderbescherming
gegeven?
Burgerlijk wetboek Artikel 240
Degene die op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van zijn ambt of beroep tot
geheimhouding is verplicht kan, zonder toestemming van degene die het betreft, aan de
raad voor de kinderbescherming inlichtingen verstrekken, indien dit noodzakelijk kan
worden geacht voor de uitoefening van de taken van de raad.

12.11. Wanneer wordt informatie aan de gecertificeerde instelling
gegeven?
Jeugdwet Artikel 7.3.11
Derden die beroepshalve beschikken over inlichtingen inzake feiten en omstandigheden die
de persoon van een onder toezicht gestelde minderjarige, diens verzorging en opvoeding of
de persoon van een ouder of voogd betreffen, welke inlichtingen noodzakelijk kunnen
worden geacht voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling, verstrekken de
gecertificeerde instelling die de ondertoezichtstelling uitvoert, deze inlichtingen desgevraagd
of kunnen deze inlichtingen uit eigen beweging aan de gecertificeerde instelling verstrekken,
zonder toestemming van de betrokkenen en indien nodig met doorbreking van de plicht tot
geheimhouding op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van hun ambt of beroep.
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13. Veilig Thuis
13.1.Wat zijn de begrippen?
WMO 2015 Artikel 1.1.1
 AMHK17: advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling als bedoeld
in artikel 4.1.1;
 Huiselijk geweld: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging daarmee
door iemand uit de huiselijke kring;
 Huiselijke kring: een familielid, een huisgenoot of een mantelzorger;
 Kindermishandeling: elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of
gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of
andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van
afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor
ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de
minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel;

13.2.Wat zijn de taken van Veilig Thuis?
WMO 2015 Artikel 4.1.1
1. Het college draagt zorg voor de organisatie van een advies- en meldpunt huiselijk
geweld en kindermishandeling. Artikel 2.6.1 is van overeenkomstige toepassing.
2. Het AMHK oefent de volgende taken uit:
 Het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of
kindermishandeling;
 Het naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of
een vermoeden daarvan, onderzoeken of daarvan daadwerkelijk sprake is;
 Het beoordelen van de vraag of en zo ja tot welke stappen de melding van huiselijk
geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft;
 Het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan
verlenen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, van een melding van huiselijk
geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de
betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft
daartoe aanleiding geeft;
 Het in kennis stellen van de politie of de raad voor de kinderbescherming van een
melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan,
indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de
melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft;
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Indien het AMHK een verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming
doet, het in kennis stellen daarvan van het college, en
het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan, van de stappen
die naar aanleiding van de melding zijn ondernomen.

13.3.Wat zijn de rechten van de betrokkene
WMO 2015 Artikel 5.3.1
1. Indien aan het AMHK bij de uitoefening van de taken, bedoeld in artikel 4.1.1, tweede
lid, persoonsgegevens worden verstrekt door een ander dan betrokkene, brengt het
AMHK betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vier weken
na het moment van vastlegging van de hem betreffende gegevens, op de hoogte.
2. De in het eerste lid genoemde termijn kan door het AMHK telkens met ten hoogste
twee weken worden verlengd, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de
taken, bedoeld in artikel 4.1.1, tweede lid, en dit noodzakelijk kan worden geacht om
een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling te beëindigen of een redelijk
vermoeden daarvan te onderzoeken.
3. In afwijking van artikel 35 van de Wbp kan een AMHK de mededeling, bedoeld in dat
artikel, aan de betrokkene achterwege laten voor zover dit noodzakelijk kan worden
geacht om een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling te beëindigen of een
redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken.
4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de gevallen
waarin het bekendmaken van de identiteit van de persoon die het huiselijk geweld of
kindermishandeling of het vermoeden daarvan heeft gemeld of van de persoon van wie
informatie in het kader van het onderzoek is verkregen, achterwege kan blijven.
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14. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
14.1.Wie is verplicht om met een meldcode te werken?
Jeugdwet Artikel 4.1.7
1. De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling stellen een meldcode vast
waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met signalen van huiselijk
geweld of kindermishandeling.
2. De meldcode is zodanig ingericht dat zij er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en
adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
3. De jeugdhulpaanbieder, bedoeld onder 1° in artikel 1, eerste lid, en de gecertificeerde
instelling bevorderen de kennis en het gebruik van die meldcode onder degenen die
voor hem werkzaam zijn.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld uit welke
elementen een meldcode in ieder geval bestaat.
N.b. Voor de volgende beroepsgroepen is deze tekst (aangepast aan de doelgroep)
opgenomen in de volgende wetten/regeling. Professionals die onder deze wetten vallen zijn
verplicht met een meldcode te werken:
 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;
 Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden;
 Penitentiaire beginselenwet;
 Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;
 Leerplichtwet 1969;
 Wet educatie en beroepsonderwijs;
 Wet op de expertisecentra;
 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
 Wet op het primair onderwijs;
 Wet op het voortgezet onderwijs;
 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
 Kwaliteitswet zorgorganisaties;
 Wet maatschappelijke ondersteuning;
 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;
 Jeugdwet;
 Wet publieke gezondheid.
 Reclasseringsregeling 1995
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14.2.Wat zijn verplichte elementen en stappen in de meldcode?
Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Artikel 2
1. Een meldcode bevat ten minste de volgende elementen:
 een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan
door professionals met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse groepen
medewerkers binnen de organisatie waar de meldcode wordt vastgesteld bij
de stappen, bedoeld onder a, inclusief vermelding van degene die
eindverantwoordelijk is voor de beslissing over het al dan niet doen van een
melding;
specifieke aandacht, indien van toepassing, voor bijzondere vormen van
geweld, die speciale kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
indien sprake is van een op grond van artikel 7.1.1.2 van de
Jeugdwetmeldingsbevoegde instantie of functionaris, specifieke aandacht voor
de mogelijkheid van het gebruik van de verwijsindex risicojongeren;
voor zover van toepassing instructies voor het uitvoeren van een kindcheck bij
cliënten;
specifieke aandacht voor de wijze waarop professionals moeten omgaan met
gegevens waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs
moeten vermoeden.
2. Het in het eerste lid, onder a, bedoelde stappenplan, bevat ten minste de volgende
stappen:
 het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het AMHK of een deskundige op
het gebied van letselduiding;
 een gesprek met de cliënt;
 het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het AMHK en
 beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding.
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14.3.Wat is het afwegingskader?
Wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Artikel 1
Het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt als volgt
gewijzigd:
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel b wordt vervangen door:
b. melding: melding aan het AMHK van huiselijk geweld of kindermishandeling of van
een vermoeden daarvan;
2.
3.

In onderdeel d wordt «waarmee» vervangen door: met wie.
In onderdeel f wordt «met het oog op de veiligheid van hen» vervangen door: met het
oog op de veiligheid van die minderjarigen.

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder verlettering van de onderdelen b tot en met f tot c tot en met g wordt in het
eerste lid na onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:
 b. een afwegingskader op basis waarvan de professionals het risico op en de aard
en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling wegen en dat hen in
staat stelt te beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of
ernstige kindermishandeling, dan wel van een vermoeden daarvan, dat een
melding is aangewezen;
2. In het eerste lid, onderdeel c (nieuw), wordt «inclusief vermelding van degene die
eindverantwoordelijk is» vervangen door: inclusief vermelding van de functie van
degene die eindverantwoordelijk is.
3. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «huiselijk geweld en kindermishandeling»
vervangen door: huiselijk geweld of kindermishandeling.
4. De onderdelen d en e van het tweede lid worden vervangen door:
 d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
 e. het beslissen over:
 1°. het doen van een melding, en
 2°. het inzetten van de noodzakelijke hulp.
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15. Wet tijdelijk huisverbod
15.1.Wat zijn de begrippen?
Artikel 1
In deze wet wordt verstaan onder:
 ambtenaar van politie: de ambtenaar van politie, bedoeld in artikel 2, onder a, van
de Politiewet 2012, en de ambtenaar van politie, bedoeld in artikel 2, onder c, van
die wet, voor zover hij is belast met de uitvoering van de politietaak;
 huisverbod: beschikking houdende een last tot het onmiddellijk verlaten van een
bepaalde woning en een verbod tot het betreden van, zich ophouden bij of
aanwezig zijn in die woning en een verbod om contact op te nemen met degenen
die met de persoon tot wie de beschikking is gericht in dezelfde woning wonen of
daarin anders dan incidenteel verblijven;
 uithuisgeplaatste: degene aan wie een huisverbod is opgelegd.

15.2.Wat is het tijdelijk huisverbod?
Artikel 2
1. De burgemeester kan een huisverbod opleggen aan een persoon indien uit feiten of
omstandigheden blijkt dat diens aanwezigheid in de woning ernstig en onmiddellijk
gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer personen die met hem in de woning
wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven of indien op grond van feiten of
omstandigheden een ernstig vermoeden van dit gevaar bestaat. Het verbod geldt voor
een periode van tien dagen, behoudens verlenging overeenkomstig artikel 9. Bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de aard
van de feiten en omstandigheden die aanleiding kunnen geven om een huisverbod op
te leggen.
2. Een huisverbod kan slechts worden opgelegd aan een meerderjarig persoon.
3. Indien de burgemeester voornemens is het huisverbod op te leggen wegens
kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, neemt hij contact op met het
advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, bedoeld in artikel 4.1.1
van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 teneinde te overleggen over het
voornemen om een huisverbod op te leggen.
4. Het huisverbod bevat in ieder geval:
 een omschrijving van de plaats en de duur waarvoor het geldt;
 de feiten en omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot het opleggen van
het huisverbod, en
 de namen van de personen ten aanzien van wie het verbod om contact op te
nemen geldt.
5. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gegeven met betrekking tot het
huisverbod.
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6.

7.

8.

9.

De uithuisgeplaatste geeft aan waar of op welke wijze hij bereikbaar is. Indien de
uithuisgeplaatste dit niet terstond kan doorgeven, geeft hij dit binnen 24 uur nadat het
huisverbod is opgelegd door aan de burgemeester.
Indien de situatie dermate spoedeisend is dat het huisverbod niet tevoren op schrift kan
worden gesteld, kan het huisverbod mondeling worden aangezegd. De burgemeester
draagt alsnog zorg voor spoedige opschriftstelling en bekendmaking. Indien de
verblijfplaats van de uithuisgeplaatste niet bekend is, kan bekendmaking plaatsvinden
door nederlegging van het huisverbod bij de gemeentesecretarie.
De burgemeester deelt onverwijld de inhoud van het huisverbod en de gevolgen van
niet-naleving daarvan voor de uithuisgeplaatste mede aan degene met wie de
uithuisgeplaatste een huishouden deelt. De burgemeester deelt de inhoud van het
huisverbod ook mede aan het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling, bedoeld in artikel 4.1.1 van de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015.
De burgemeester kan het huisverbod in ieder geval intrekken indien de
uithuisgeplaatste een aanbod tot hulpverlening heeft aanvaard en dit door de instantie
voor advies of hulpverlening, aangewezen ingevolge het achtste lid, is bevestigd, en
deze aanvaarding tevens inhoudt dat de uithuisgeplaatste hulpverlening aan één of
meer personen die met de uithuisgeplaatste in de woning wonen of daarin anders dan
incidenteel verblijven niet zal belemmeren en zal meewerken indien dit van hem wordt
gevraagd door de instantie voor advies of hulpverlening.

Artikel 3
1. De burgemeester kan van de bevoegdheden en taken, bedoeld in artikel 2, eerste,
derde, zevende en achtste lid, en artikel 5, eerste lid, mandaat onderscheidenlijk
machtiging verlenen aan de hulpofficier van justitie. Artikel 10:9, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.
2. De hulpofficier van justitie doet onverwijld mededeling van een door hem opgelegd
huisverbod aan de burgemeester.

15.3.Wat gebeurt bij het opleggen van het huisverbod?
Artikel 4
1. Indien het gevaar, bedoeld in artikel 2, eerste lid, zich voordoet, is de burgemeester of
een ambtenaar van politie met het oog op het opleggen van het huisverbod, bevoegd
de woning zonder toestemming van de bewoner binnen te treden, voor zover dat
redelijkerwijs voor de vervulling van diens taak nodig is.
2. De ambtenaar van politie vordert van de uithuisgeplaatste de huissleutel of huissleutels
en is bevoegd deze zo nodig na de uithuisgeplaatste daartoe aan de kleding onderzocht
te hebben, aan de uithuisgeplaatste te ontnemen tegen afgifte van een bewijs van
ontvangst.
3. Voor de controle op de naleving van het huisverbod zijn ambtenaren van politie
bevoegd elke plaats waar de uithuisgeplaatste zich op grond van het huisverbod niet
mag bevinden, te betreden, met uitzondering van een woning zonder toestemming van
de bewoner.
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15.4.Worden minderjarigen gehoord?
Artikel 7
De rechter stelt minderjarigen die tot het huishouden van de uithuisgeplaatste behoren en
die de leeftijd van twaalf jaren hebben bereikt, in de gelegenheid hem hun mening kenbaar
te maken, tenzij de spoedige behandeling van de zaak zich hiertegen verzet. Hij kan
minderjarigen die de leeftijd van twaalf jaren nog niet hebben bereikt, in de gelegenheid
stellen hem hun mening kenbaar te maken op een door hem te bepalen wijze.

15.5.Hoelang kan het huisverbod worden verlengd?
Artikel 9
1. De burgemeester kan een huisverbod verlengen tot ten hoogste vier weken nadat het is
opgelegd indien de dreiging van het gevaar, of het ernstige vermoeden daarvan, zich
voortzet.

47
★ 1Gezin1Plan1Regisseur ★

16. Verwijsindex
16.1.Wat is het doel van de verwijsindex?
Jeugdwet Artikel 7.1.2.1
1. Er is een verwijsindex risicojongeren, zijnde een landelijk elektronisch systeem, waarin
persoonsgegevens alsmede andere gegevens worden verwerkt.
2. De verwijsindex heeft tot doel vroegtijdige en onderlinge afstemming tussen
meldingsbevoegden te bewerkstelligen, opdat zij jeugdigen tijdig passende hulp, zorg of
bijsturing kunnen verlenen om daadwerkelijke bedreigingen van de noodzakelijke
condities voor een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid te voorkomen,
te beperken of weg te nemen.

16.2.Wanneer wordt een melding18 gedaan?
Jeugdwet Artikel 7.1.3.1
1. Een meldingsbevoegde kan zonder toestemming van de jeugdige of zijn wettelijk
vertegenwoordiger en zo nodig met doorbreking van de op grond van zijn ambt of
beroep geldende plicht tot geheimhouding, een jeugdige melden aan de verwijsindex
indien hij een redelijk vermoeden heeft dat de jeugdige door een of meer van de hierna
genoemde risico’s in de noodzakelijke condities voor een gezonde en veilige
ontwikkeling naar volwassenheid daadwerkelijk wordt bedreigd:
 de jeugdige staat bloot aan geestelijk, lichamelijk of seksueel geweld, enige andere
vernederende behandeling, of verwaarlozing;
 de jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende
psychische problemen, waaronder verslaving aan alcohol, drugs of kansspelen;
 de jeugdige heeft meer dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende ernstige
opgroei- of opvoedingsproblemen;
 de jeugdige is minderjarig en moeder of zwanger;
 de jeugdige verzuimt veelvuldig van school of andere onderwijs- instelling, dan wel
verlaat die voortijdig of dreigt die voortijdig te verlaten;
 de jeugdige is niet gemotiveerd om door legale arbeid in zijn levensonderhoud te
voorzien;
 de jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende
financiële problemen;
 de jeugdige heeft geen vaste woon- of verblijfplaats;
 de jeugdige is een gevaar voor anderen door lichamelijk of geestelijk geweld of
ander intimiderend gedrag;
 de jeugdige laat zich in met activiteiten die strafbaar zijn gesteld;
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Binnen het jeugddomein wordt niet gesproken over een melding maar over een signaal.
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de ouders of andere verzorgers van de jeugdige schieten ernstig tekort in de
verzorging of opvoeding van de jeugdige, of
de jeugdige staat bloot aan risico’s die in bepaalde etnische groepen onevenredig
vaak voorkomen.

16.3.Wanneer wordt een melding verwijderd?
Jeugdwet Artikel 7.1.4.5
1. Een meldingsbevoegde verwijdert een door hem gedane melding uit de verwijsindex
indien naar zijn oordeel:
 Die melding niet terecht is gedaan;
 Het eerder gesignaleerde risico niet meer aanwezig is.
 Een melding wordt voorts in elk geval uit de verwijsindex verwijderd:
 Ten hoogste twee jaar nadat zij is gedaan;
 Met ingang van de dag dat de jeugdige de leeftijd van drieëntwintig jaar bereikt,
of c. zo spoedig mogelijk na het overlijden van de jeugdige.
Jeugdwet Artikel 7.1.4.6
1. Een overeenkomstig artikel 7.1.4.5, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, onderdeel a,
uit de verwijsindex verwijderde melding wordt gedurende vijf jaren opgenomen in een
historisch meldingenarchief, met dien verstande dat die opname wordt vernietigd met
ingang van de dag dat de jeugdige de leeftijd van drieëntwintig jaar bereikt of zo
spoedig mogelijk na het overlijden van de jeugdige. Meldingen die uit de verwijsindex
zijn verwijderd met toepassing van artikel 7.1.4.5, eerste lid, onderdeel a, of het tweede
lid, onderdelen b of c, of de artikelen 36 of 40 van de Wbp, worden niet in het historisch
meldingenarchief opgenomen.

16.4.Aan wie wordt aangegeven dat een melding is gedaan?
Jeugdwet Artikel 7.1.5.1
1. Indien een melding betrekking heeft op een jeugdige die jonger is dan twaalf jaar wordt
de mededeling, bedoeld in artikel 34 van de Wbp gedaan aan zijn wettelijk
vertegenwoordiger. Indien de jeugdige de leeftijd van twaalf, maar nog niet die van
zestien jaar heeft bereikt, wordt de mededeling zowel aan de jeugdige als zijn wettelijk
vertegenwoordiger gedaan.
2. Indien de jeugdige jonger is dan twaalf jaar wordt een verzoek als bedoeld in de
artikelen 35 en 36 van de Wbp of een aantekening van verzet als bedoeld in artikel 40
van die wet gedaan door zijn wettelijk vertegenwoordiger. Indien de jeugdige de leeftijd
van twaalf, maar nog niet die van zestien jaar heeft bereikt, wordt het verzoek of de
aantekening van verzet gedaan door de jeugdige en zijn wettelijk vertegenwoordiger
gezamenlijk.
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17. Beschermen van gegevens
17.1.Hoe worden rechten van de betrokkene beschermd?
AVG (78)
Ter bescherming van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens zijn passende technische en organisatorische
maatregelen nodig om te waarborgen dat aan de voorschriften van deze verordening wordt
voldaan. Om de naleving van deze verordening aan te kunnen tonen, moet de
verwerkingsverantwoordelijke interne beleidsmaatregelen nemen en maatregelen
toepassen die voldoen aan met name de beginselen van gegevensbescherming door
ontwerp en gegevensbescherming door standaardinstellingen. Dergelijke maatregelen
kunnen onder meer bestaan in het minimaliseren van de verwerking van persoonsgegevens,
het zo spoedig mogelijk pseudonimiseren van persoonsgegevens, transparantie met
betrekking tot de functies en de verwerking van persoonsgegevens, het in staat stellen van
de betrokkene om controle uit te oefenen op de informatieverwerking en uit het in staat
stellen van de verwerkingsverantwoordelijke om beveiligingskenmerken te creëren en te
verbeteren.

17.2.Wat is het register verwerkingsactviteiten?
AVG (82)
Om de naleving van deze verordening aan te kunnen tonen, dient de
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker een register bij te houden van
verwerkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid hebben plaatsgevonden. Elke
verwerkingsverantwoordelijke en elke verwerker dient ertoe te worden verplicht
medewerking te verlenen aan de toezichthoudende autoriteit en dit register desgevraagd te
verstrekken met het oog op het gebruik daarvan voor het toezicht op de
verwerkingsactiviteiten.

17.3.Wat is een veilige verwerking?
AVG (83)
Teneinde de veiligheid te waarborgen en te voorkomen dat de verwerking inbreuk maakt op
deze verordening, dient de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker de aan de
verwerking inherente risico's te beoordelen en maatregelen, zoals versleuteling, te treffen
om die risico's te beperken.
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