
 

Meer gegevens dan noodzakelijk 

Bij de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet verzamelen gemeenten meer persoonsgegevens 

dan strikt noodzakelijk voor de hulpvraag. Dat is de conclusie van de Autoriteit persoonsgegevens  in 

haar rapporten van 15 februari 2018, na onderzoek bij twee gemeenten.  

 

Deze gemeenten maakten gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) om de 

ondersteuningsbehoefte van cliënten in kaart te brengen. Door het invullen van de matrix worden 

persoonsgegevens verzameld op een groot aantal domeinen, zoals lichamelijke en psychische 

gezondheid, financiën en justitie. Veel van deze gegevens blijken niet relevant te zijn voor de 

beantwoording van de hulpvraag. En dat is in strijd met de wet. De privacywetgeving (artikel 7 en 11, 

eerste lid, van de Wet bescherming) bepaalt dat uitsluitend strikt noodzakelijke gegevens mogen 

worden verwerkt, waarvan het doel vooraf is bepaald.  Dit doel moet uitdrukkelijk en nauwkeurig wordt 

vastgelegd en moet bovendien gerechtvaardigd zijn. Het verzamelen van persoonsgegevens 

uitsluitend “omdat dat misschien in de toekomst handig kan zijn”, of voor “je weet maar nooit” kan dus 

niet (Kamerstukken II, 1997/98, 25892, nr. 6, p. 34). 

 

Balans zoeken 

De kern van het advies van de AP gaat om het vinden van de juiste balans  tussen het in kaart 

brengen van de hulpvraag van de cliënt en het registreren van de noodzakelijke gegevens voor het 

verlenen van de juiste ondersteuning. Dit betekent niet dat er niet langer een goed gesprek met een 

cliënt mag worden gevoerd om een goed beeld te krijgen van zijn situatie en zijn hulpvraag, maar wel 

dat daarbij uitsluitend de strikt noodzakelijke gegevens mogen worden vastgelegd.  

 

Toepasbaarheid oordeel AP 

Dataminimalisatie is een van de basisprincipes van de huidige privacywetgeving maar ook de 

Algemene verordening gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van toepassing wordt. Het oordeel 

van de AP is niet alleen van toepassing op het keukentafelgesprek met de cliënt, maar ook op de fase 

die daaraan vooraf gaat. Zolang de hulpvraag niet duidelijk is mogen alleen de melding van een 

hulpvraag en de contactgegevens van de melder worden geregistreerd.  

Hetzelfde geldt indien gegevens nodig zijn om de gezondheid van de cliënt in beeld te brengen. Een 

compleet medisch dossier of een medische diagnose is hiervoor niet nodig. Maar wèl informatie over 

bijvoorbeeld de mate waarin de cliënt is beperkt in zijn of haar mobiliteit en of deze de verstrekking 

van een scootmobiel rechtvaardigt. 

 

Impact op werkzaamheden wijkteams 

Ook het integraal bespreken van een enkelvoudige hulpvraag in een wijkteam bestaande uit 

verschillende zorgprofessionals/vertegenwoordigers van diverse ketens, leidt tot het delen van 

persoonsgegevens die niet relevant zijn voor de enkelvoudige hulpvraag. Het maken van de juiste 

afwegingen vergt kennis en vaardigheid van de professional.  

 

Zorgplicht gemeenten 

De gemeente heeft op grond van artikel 15 Wbp/artikel 5, tweede lid, van de AVG, de zorgplicht om 

maatregelen te treffen waarmee wordt geborgd dat professionals over deze kennis en vaardigheden 

beschikken. Dit kan door het organiseren van trainingen en het opstellen van handreikingen. 



 

Gevolgen voor gemeenten 

Gemeenten die gebruik maken van de zelfredzaamheidsmatrix hebben geen andere keuze dan hun 

beleidsdocumenten en werkinstructies aan te passen. Concreet betekent dit dat uitgewerkt moet 

worden welke persoonsgegevens het wijkteam/Wmo-loket mag verwerken bij de toeleiding naar zorg. 

Verder mogen van de cliënt alleen die gegevens worden geregistreerd die gerelateerd zijn aan de 

gebieden waar hij problemen ervaart en waarvoor hij hulp nodig heeft. De professional moet 

voldoende toegerust worden om de noodzaak te beoordelen van de registratie van gegevens.  

 

De nodige aanpassingen kunnen niet van de ene op de andere dag worden gerealiseerd. Wel wordt 

dringend geadviseerd om te inventariseren welke maatregelen per direct en welke op de langere 

termijn kunnen worden gerealiseerd. Aangetoond moet kunnen worden dat de onrechtmatigheid van 

de situatie bekend is en dat er maatregelen worden ondernomen om deze te verhelpen en op welke 

termijn. Hiermee worden problemen met de Autoriteit persoonsgegevens voorkomen. 

 

Meer informatie 

Handreikingen VNG: 

De Zelfscan privacy sociaal domein   

Handreiking privacy in het sociaal domein voor de professional  

 

Contactpersoon 

Marjolein.Hoff@vng.nl  

https://vng.nl/files/vng/publicaties/2015/20151217-isd-privacy-zelfscan-dec2015.pdf
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2015/isd-handreiking-privacy-professional-vokt2015.pdf

