BELEIDSBRIEF UITWISSELING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY (UPP)
Het kabinet heeft geconcludeerd dat aanpassing van wet- en regelgeving met betrekking tot
gegevensverwerking in het sociaal domein nodig is. Dat blijkt uit de brief die het kabinet
naar de Kamer heeft gestuurd over de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de
beoogde aanpassing
Gemeenten hebben de opdracht gekregen om in het sociaal domein te komen tot de door het Rijk
beoogde integrale uitvoering ‘over wetten heen’. (Ook wel bekend onder het motto ’één gezin, één
plan één regisseur’). In verband met de integrale dienstverlening aan gezinnen of aan personen die
op meerdere terreinen zorg en ondersteuning nodig hebben, kan het nodig zijn om
persoonsgegevens uit te wisselen tussen verschillende partijen. De huidige wetgeving biedt
daarvoor onvoldoende handvatten. Er ontbreekt een wettelijke grondslag voor de uitwisseling van
persoonsgegevens over wetten heen.
Aanleiding
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft meerdere malen kritiek geuit op het bestaande juridisch
kader voor de gegevensverwerking ten behoeve van een integrale aanpak en samenwerking bij
meervoudige problematiek in het sociaal domein. Gemeenten geven aan dat zij de opdracht om
integraal over domeinen heen te werken niet goed kunnen uitvoeren vanwege het ontbreken van
duidelijke wettelijke kaders.
Dit veroorzaakt handelingsverlegenheid bij organisaties en professionals om informatie te delen ook als dat gezien de problematiek wel noodzakelijk zou zijn. Daardoor krijgen burgers niet altijd de
juiste dienstverlening, wordt ernstige problematiek soms niet of te laat onderkend, of komt
noodzakelijke samenwerking en afstemming tussen partijen uit verschillende domeinen niet altijd tot
stand.
Traject Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy (UPP)
Het kabinet vindt het noodzakelijk te voorzien in een betere juridische basis voor de
gegevensverwerking die nodig is om tot een integrale aanpak en samenwerking te komen bij
meervoudige problematiek. Hiertoe wil zij een meer expliciete invulling geven aan bestaande taken
van het college van B&W en aan de vereisten aan de verwerking van persoonsgegevens op grond
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Het sinds 2018 lopende traject UPP heeft als opdracht te komen met een wetsvoorstel om onder
voorwaarden gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Het traject wordt onder regie van BZK
uitgevoerd door de betrokken departementen (VWS, SZW, JenV, OCW) samen met VNG en enkele
gemeenten en in afstemming met overige betrokken partijen.
Doel aanpassing wet en regelgeving
Met het aanpassen van wet- en regelgeving verwacht het kabinet:
•

•
•

een beter juridisch kader en duidelijke grondslag conform de AVG te creëren voor de
gegevensverwerking die nodig is om te komen tot een integrale aanpak en samenwerking
tussen partijen uit het sociaal, zorg- en veiligheidsdomein bij meervoudige problematiek, in
situaties waar de problematiek van de burger daar om vraagt;
de uitvoeringspraktijk meer duidelijkheid te bieden over de mogelijkheden en
randvoorwaarden voor uitwisseling van persoonsgegevens bij samenwerking in een
specifieke casus;
de burger meer duidelijkheid te geven over de verantwoordelijkheid voor deze
gegevensverwerkingen en waarborgen te bieden tegen een onnodige verspreiding of
verzameling van zijn of haar persoonsgegevens;
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•

een goede borging te bewerkstelligen voor de gegevensverwerking door de regionale
meldpunten voor niet-acute zorgen.

Specifiek aandacht voor bescherming persoonlijke levenssfeer
Het beoogde wetsvoorstel zal specifiek aandacht besteden aan goede waarborgen voor
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burger. Ook zal het college met het beoogde
wetsvoorstel niet kunnen treden in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van ándere partijen
zoals zorg- en hulpverleners. De principes van het medisch beroepsgeheim en het beroepsgeheim
van de jeugdhulpverlener zoals vastgelegd in de Jeugdwet blijven gelden.
Indiening wetsvoorstel bij Tweede Kamer eind 2020
Voordracht van het wetsvoorstel is voorzien voor het einde van 2020. Gezien de complexiteit van
de vraagstukken moet in samenspraak met de praktijk worden getoetst of de beoogde wetgeving
hen daadwerkelijk gaat helpen. Dit proces wordt zorgvuldig ingericht en doorlopen. Hierbij worden
gemeenten en andere partijen actief betrokken.
Borging van privacy in werkprocessen gemeenten en betrokken partijen
Wetgeving alleen lost niet alle knelpunten met betrekking tot gegevensverwerking op. Gemeenten
en andere betrokken partijen zullen ook moeten komen tot een betere inrichting van de
gegevensverwerking en tot een betere borging van privacy in de werkprocessen.
De VNG ontwikkelde diverse instrumenten en handreikingen die gemeenten kunnen gebruiken om
de privacy van burgers te beschermen in hun werkprocessen. Deze vindt u op de VNG-website.
In het kader van een tweede spoor in UPP wordt door een groep van 20 gemeenten bovendien nog
gewerkt aan vijf handreikingen om gemeenten te ondersteunen bij een goede inrichting van de
gegevensverwerking. Deze verschijnen binnenkort op de onze website.
Gemeenten kunnen bovendien een beroep doen op de Informatie Beveiligingsdienst (IBD) van de
VNG. De IBD is er voor alle gemeenten en richt zich op bewustwording en concrete ondersteuning
om gemeenten te helpen hun informatiebeveiliging naar een hoger plan te tillen. Dat doet de IBD
door gemeenten te ondersteunen op het vlak van preventie, detectie en coördinatie van informatiebeveiligingsincidenten. Meer informatie.
Als gemeenten zich willen aansluiten bij de IBD, vragen hebben over informatiebeveiliging, of een
incident willen melden op informatiebeveiligingsvlak kunnen zij de Helpdesk van de IBD bellen,
telefoonnummer: 070 373 80 11, of 070 373 80 11 of mailen naar mailto:info@ibdgemeenten.nl.
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