Factsheet Privacy in de Jeugdwet,
hoe zit dat?
De VNG krijgt veel vragen over de uitwisseling van gegevens in het nieuwe jeugdstelsel. Hoe is dat geregeld en is de privacy
wel voldoende geborgd? Het antwoord op deze vraag is: ‘Ja’. In deze factsheet lichten we toe waarom in de Jeugdwet de
privacybescherming niet in het geding is.
Ouders en kinderen die vrijwillig een beroep doen op hulp hebben zélf de regie over hun gegevens. Voor eventuele uitwisseling is altijd hun toestemming nodig. En om die toestemming zal dus altijd gevraagd worden.

Uitgangspunten
Het uitgangspunt van de decentralisaties is dat de eigen verantwoordelijkheid van burgers voorop staat. Het uitwisselen en
benutten van informatie over burgers is een middel en geen doel. Het middel staat dienste van de dienstverlening aan die
burger zelf.
Daarom is het van groot belang dat het gebruik van die informatie zorgvuldig gebeurt en de privacybelangen van de burger
continu gewaarborgd zijn. Hierbij past het dat de gemeente en de hulpverleners zeer terughoudend zijn met het uitwisselen
van persoonsgegevens.
De VNG is van mening dat in de Jeugdwet de privacybescherming niet in het geding is. Uitgangspunt is dat jongere en gezin
zelf de regie voeren over de gegevensuitwisseling om hen heen. Dit betekent dat er in beginsel geen informatie wordt
uitgewisseld tussen professionals, gemeenten of instellingen.

Wanneer is gegevensuitwisseling mogelijk?
• Als de jongere of het gezin hiervoor toestemming geeft
• Als de Jeugdwet het expliciet toestaat, zoals in het geval van een gecertificeerde jeugdinstelling en de jeugdarts (zie
de Nota van Antwoord aan de Eerste Kamer in link onderaan dit bericht).
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• Als de veiligheid van de jeugdige of omgeving in het geding is.

Wat houdt gegevensuitwisseling in?
In geval van gegevensuitwisseling gelden de voorwaarden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat houdt het volgende in:
• De betrokkene krijgt inzicht in de eigen gegevens (inkijk), in welke gegevens met welke partijen zijn uitgewisseld en
welke (vroeg)signalen zijn gemeld.
• Als informatie niet direct getoond kan worden (bijvoorbeeld in het gedwongen kader) wordt achteraf alsnog inzichtelijk welke gegevens zijn ingezien of uitgewisseld.
• Daarnaast geldt het proportionaliteitsbeginsel, wat betekent dat er alleen strikt noodzakelijke gegevens worden
uitgewisseld.
Het College van Bescherming Persoonsgegevens ziet toe op de naleving van deze regels. De gemeenten moeten hierover van
te voren afspraken vastleggen in een privacyreglement.

Conclusie
In het nieuwe jeugdstelsel worden geen persoonlijke gegevens uitgewisseld tussen gemeenten, professionals en instellingen.
Slechts bij een kleine groep, waar snel en adequaat ingrijpen is vereist, is informatieuitwisseling wel mogelijk. Ook dan gelden
de strikte privacyregels uit de WBP en moet de betrokkene of het gezin hierover geïnformeerd zijn en blijven.

Meer informatie
• Nota van Antwoord aan de Eerste Kamer
http://www.eerstekamer.nl/9370000/1/j9vvhwtbnzpbzzc/vjgsfie666zs/f=y.pdf
• www.vng.nl/jeugdzorg
Volg ons op Twitter: @vngjeugdzorg

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

