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1.	 Inleiding:	waarom	
gegevensuitwisseling	bij	
uitvoering	Wmo	2015	en	
Jeugdwet?
Voor	de	uitvoering	van	de	Wmo	2015	en	de	Jeugdwet	

hebben	gemeenten	veel	persoonsgegevens	van	cliënten	

nodig.	De	ondersteuning	en	jeugdhulp	moet	immers	

worden	afgestemd	op	de	persoonlijke	situatie	van	die	

cliënten.	Daarom	moet	de	persoonlijke	situatie	in	kaart	

worden	gebracht,	en	vaak	ook	het	gezin	dan	wel	het	

sociale	netwerk	van	de	cliënt.	Ook	financiële	gegevens	

kunnen	van	belang	zijn,	bijvoorbeeld	voor	het	vaststellen	

van	een	bijdrage	in	de	kosten.	Kortom,	er	moet	een	flink	

aantal	persoonsgegevens	worden	verzameld	om	te	kunnen	

besluiten	of	cliënten	recht	hebben	op	ondersteuning	uit	de	

Wmo	of	op	jeugdhulp.	

Gegevens uitwisselen met andere partijen

De	door	de	gemeente	verzamelde	gegevens	moeten	soms	

worden	uitgewisseld	met	andere	instanties	of	partijen.	

En	daarnaast	moeten	soms	gegevens	worden	opgevraagd	

bij	andere	partijen.	Enkele	voorbeelden:	Het	CAK,	dat	

inkomensafhankelijke	bijdragen	in	de	kosten	vaststelt	en	

incasseert,	zal	gegevens	van	gemeenten	en	de	

Belastingdienst	moeten	krijgen,	om	die	bijdragen	per	

individu	te	kunnen	bepalen.	Aanbieders	van	maat-

schappelijke	ondersteuning	of	jeugdhulp	hebben	persoons-

gegevens,	die	door	gemeenten	zijn	verzameld,	nodig	om	

hun	dienstverlening	of	voorzieningen	te	kunnen	leveren.	

Gemeenten	hebben	soms	gegevens	nodig	van	andere	

instanties	ter	verificatie	van	gegevens	die	ze	zelf	van	

cliënten	hebben	ontvangen.	Het	doel	is	immers	dat	de	

voorzieningen	terecht	komen	bij	mensen	die	ze	nodig	

hebben.	Tevens	is	gegevensuitwisseling	nodig	om	misbruik	

en	oneigenlijk	gebruik	zoveel	mogelijk	te	voorkomen.

De (on)mogelijkheden van gegevensuitwisseling

De	mogelijkheden	om	tussen	al	deze	betrokken	partijen	

gegevens	uit	te	wisselen	zijn	niet	onbeperkt,	zeker	

niet	als	het	gaat	om	bijzondere	persoonsgegevens	

omtrent	iemands	gezondheid.	Ter	bescherming	van	

de	persoonlijke	levenssfeer	(privacy)	van	burgers	is	het	

opvragen	en	uitwisselen	van	persoonsgegevens	wettelijk	

geregeld	in	de	Wet	bescherming	persoonsgegevens.	

In	het	algemeen	kunnen	die	persoonsgegevens	door	

overheidsinstanties	alleen	worden	opgevraagd	en	

uitgewisseld	als	daarvoor	een	noodzaak	aanwezig	is	in	het	

kader	van	het	uitvoeren	van	een	overheidstaak.	En	dan	

kan	alleen	gegevensuitwisseling	plaatsvinden	voor	zover	

dat	verenigbaar	is	met	het	doel	waarvoor	de	gegevens	zijn	

verzameld.	In	sommige	gevallen	is	bovendien	toestemming	

van	de	betrokkene	nodig	voor	gegevensverwerking.

Naast	uitwisseling	van	persoonsgegevens	zijn	soms	

ook	gegevens	nodig	over	aanbieders	van	jeugdhulp	

en	maatschappelijke	ondersteuning.	Dat	zijn	niet	altijd	

natuurlijke	personen,	maar	ook	rechtspersonen,	zoals	

stichtingen,	BV’s	of	coöperatieve	verenigingen.	Ook	die	

kunnen	misbruik	maken	van	voorzieningen,	of	onjuiste	

facturen	sturen	aan	de	gemeenten,	voor	wie	zij	hun	

diensten	aan	burgers	leveren.	

De matrix: bestuursrechtelijk (Wmo2015 en 

Jeugdwet) en strafrechtelijk

Via	de	matrixen	en	de	toelichting	erop	wordt	een	

overzicht	gegeven	van	de	mogelijkheden	en	beperkingen	

van	gegevensuitwisseling	in	de	gemeentelijke	

uitvoeringspraktijk	van	de	Wmo	2015	en	de	Jeugdwet.	Er	

wordt	onderscheid	gemaakt	tussen	gegevensuitwisseling	

binnen	een	bestuursrechtelijk	kader,	namelijk	de	uitvoering	

van	Wmo	2015	én	Jeugdwet	door	gemeenten,	en	binnen	

een	strafrechtelijk	kader.	
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2.	Schets	wettelijk	
kader	privacy	en	
gegevensuitwisseling	
Regelgeving	rond	privacybescherming	en	

gegevensuitwisseling	is	in	verschillende	wetten	en	

verdragen	opgenomen.	Hieronder	wordt	een	schets	

gegeven	van	het	wettelijk	kader.

Internationaal recht 

Het	recht	op	privacy	is	onder	meer	te	vinden	in	de	

Universele	Verklaring	van	de	Rechten	van	de	Mens	van	de	

Verenigde	Naties	(VN).	Het	is	door	de	VN	nader	uitgewerkt	

in	het	Internationaal	Verdrag	inzake	Burgerlijke	en	Politieke	

rechten	(IVBPR)	en	in	het	Internationaal	Verdrag	inzake	

Economische,	Sociale	en	Culturele	Rechten	(IVESCR).	

Verder	is	het	recht	op	privacy	opgenomen	in	artikel	8	

van	het	Europees	Verdrag	voor	de	Rechten	van	de	Mens	

(EVRM).	Inmenging	in	het	privéleven	is	volgens	het	EVRM	

alleen	mogelijk	op	basis	van	een	wettelijke	grondslag,	

en	vanwege	belangrijke	redenen.	Dat	kunnen	zijn	het	

beschermen	van	veiligheid,	gezondheid	of	vervolging	van	

strafbare	feiten.	

Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb)

Ook	in	het	recht	van	de	Europese	Unie	gelden	

privacyregels.	Op	basis	van	de	EU-richtlijn	95/46/EG	

moeten	de	EU-lidstaten	deze	richtlijn	vertalen	in	nationale	

wetgeving.	Dat	heeft	in	Nederland	geleid	tot	de	Wet	

bescherming	persoonsgegegevens	(Wbp),	die	in	2000	in	

werking	trad.	Overigens	is	die	Wbp	ook	een	uitvloeisel	van	

artikel	10	van	de	Grondwet,	dat	de	wetgever	opdraagt	om	

bescherming	van	persoonsgegevens	wettelijk	te	regelen.	

Uitgangspunt	in	de	wetgeving	is	dat	de	burger	in	beginsel	

recht	op	privacy	heeft,	oftewel	bescherming	van	de	

persoonlijke	levenssfeer.	Dat	recht	geldt	ten	opzichte	

van	andere	burgers,	bedrijven	en	ook	ten	opzichte	van	

de	overheid.	De	overheid	mag	zich	daarom	niet	onnodig	

mengen	in	het	privéleven	van	de	burger	en	zal	-	in	het	

verlengde	daarvan	-	ook	voorzichtig	moeten	omgaan	

met	de	gegevens	die	zij	van	de	burgers	heeft.	Met	name	

persoonsgegevens,	en	specifiek	de	zogenaamde	bijzondere	

persoonsgegevens,	kunnen	daarom	niet	onbeperkt	worden	

uitgewisseld	tussen	overheidsinstanties.	

De	Wbp	is	het	algemene	wettelijke	kader	voor	privacy-

bescherming.	Daarnaast	geven	bijzondere	wettelijke	regels	

in	bijvoorbeeld	de	Wmo	2015	specifieke	regels.	In	de	Wbp	

wordt	geregeld	waarvoor	persoonsgegevens	mogen	worden	

verwerkt	(de	zogenaamde	doelbinding)	en	welke	rechten	

de	betrokkenen	daarbij	hebben.	Ook	worden	in	de	Wbp	

zorgvuldigheidseisen	voor	de	verwerking	van	persoons-

gegevens	gesteld.	In	de	Rijksbeleidsvisie	in	“Zorgvuldig	en	

bewust;	Gegevensverwerking	en	Privacy	in	een	gedecen-

traliseerd	sociaal	domein”	is	de	relatie	tussen	de	Wbp	en	de	

specifieke	wetten	op	pagina	4	als	volgt	verwoord:

De Wbp is leidend

De	wijze	van	gegevensverwerking	is	vastgelegd	in	de	

sectorwetgeving.	Hierin	zijn	de	wettelijke	grondslagen	

vastgelegd	op	basis	waarvan	gemeenten	gegevens	

kunnen	verwerken.	In	die	wetten	wordt	ook	een	

wettelijke	basis	gelegd	voor	integrale	dienstverlening	

en	de	daarvoor	noodzakelijke	gegevensverwerking.	

Hiermee	wordt	in	het	overgrote	deel	van	de	

gegevensverwerking	voorzien.

Gemeenten	staan	voor	de	uitdaging	om	de	wettelijke	

kaders	toe	te	passen	in	de	praktijk.	Bij	toepassing	van	

die	kaders,	en	voor	situaties	waarin	de	materiewetten	

geen	specifieke	aanvullende	regels	geven	is	de	Wbp	

leidend.	De	Wbp	biedt	voldoende	mogelijkheden	

om,	indien	noodzakelijk,	gegevens	te	verwerken	ten	

behoeve	van	het	oplossen	van	probleemsituaties.	

Het	is	veeleer	daar	waar	de	Wbp	met	algemeen	

geformuleerde	normen	ruimte	biedt	voor	maatwerk,	

waar	de	discussie	en	interpretatieverschillen	

ontstaan.	In	het	algemeen	roept	de	Wbp	op	tot	

terughoudendheid	bij	gegevensverwerking.	De	

Wbp	dwingt	daar	tot	zorgvuldige	afwegingen	

met	betrekking	tot	noodzaak,	subsidiariteit	en	

proportionaliteit	van	de	gegevensverwerking.

Enkele	begrippen	uit	de	Wbp	zijn	daarom	van	belang	en	

worden	ook	in	andere	wetten,	zoals	de	Wmo	2015,	

gebruikt.	Deze	staan	op	de	volgende	pagina.

.	
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Persoonsgegeven (artikel 1, onder a. Wbp)

Een	persoonsgegeven	is	elk	gegeven	betreffende	een	

geïdentificeerde	of	identificeerbare	natuurlijke	

persoon.	Het	kan	dus	gaan	om	een	naam,	

adresgegeven,	lidmaatschap	of	een	ander	gegeven	dat	

tot	een	individuele	persoon	herleidbaar	is.

Bijzondere persoonsgegevens 

(artikel 16 tot en met 24 Wbp)

Bijzondere	persoonsgegevens	worden	extra	beschermd	

via	de	wet,	omdat	ze	extra	privacygevoelig	zijn.	Het	

kan	gaan	om	persoonsgegevens	over	iemands	

gezondheid,	ras,	godsdienst,	politieke	voorkeur	etc.	

Verwerking	van	deze	bijzondere	persoonsgegevens	is	in	

principe	verboden,	tenzij	de	wet	het	expliciet	toestaat.	

In	de	Jeugdwet	en	de	Wmo	2015	spelen	bijzondere	

persoonsgegevens	omtrent	iemands	(geestelijke	en/of	

lichamelijke)	gezondheid	vaak	een	rol.

Verwerken (artikel 1, onder b. Wbp)

Verwerking	van	persoonsgegevens	omvat	elke	

handeling	of	elk	geheel	van	handelingen	met	

betrekking	tot	persoonsgegevens,	waaronder	in	ieder	

geval	het	verzamelen,	vastleggen,	ordenen,	bewaren,	

bijwerken,	wijzigen,	opvragen,	raadplegen,	gebruiken,	

verstrekken	door	middel	van	doorzending,	

verspreiding	of	enige	andere	vorm	van	

terbeschikkingstelling,	samenbrengen,	met	elkaar	in	

verband	brengen,	alsmede	het	afschermen,	uitwissen	

of	vernietigen	van	gegevens.

Betrokkene (artikel 1, onder f. Wbp)

De	betrokkene:	degene	op	wie	een	persoonsgegeven	

betrekking	heeft.

Voor	zover	bijzondere	wetten	geen	specifieke	regels	geven	

over	gegevensbewerking	(waaronder	uitwisseling	van	

gegevens),	gelden	de	algemene	regels	uit	de	Wbp.

Wmo 2015, Jeugdwet en strafrechtelijk optreden

In	de	Wmo	2015	is	hoofdstuk	5	grotendeels	gewijd	aan	

gegevensverwerking	en	gegevensverstrekking	door	bij	de	

uitvoering	betrokken	instanties.	Daarbij	wordt	heel	precies	

aangegeven	welke	instanties	onder	welke	voorwaarden	

(bijzondere)	persoonsgegevens	mogen	verwerken.

	

De	Jeugdwet	geeft	daarentegen	nauwelijks	specifieke	regels	

voor	gegevensuitwisseling	tussen	instanties.

Naast	de	regels	uit	de	Wbp,	Wmo	2015	en	Jeugdwet	spelen	

ook	andere	wetten	een	rol,	bijvoorbeeld	voor	situaties	waarin	

sprake	is	van	strafrechtrechtelijk	optreden	tegen	fraude	of	

misbruik	van	voorzieningen.	Voorbeelden	zijn	de	Wet	Politie-

gegevens	en	de	Wet	justitiële	en	strafvorderlijke	gegevens.

(Samenwerkende) gemeenten

Gemeenten	maken	zelf	ook	regels	over	het	omgaan	met	

persoonsgegevens	en	andere	privacygevoelige	aspecten,	

bijvoorbeeld	via	een	gemeentelijk	privacyprotocol	of	

huisbezoekprotocollen.	Deze	regels	zijn	bedoeld	als	

interpretatie	van	de	wettelijke	regels	voor	het	eigen	

werkterrein	en	mogen	niet	zo	ver	gaan	dat	ze	landelijke	

privacyregels	verruimen	of	zelfs	buiten	werking	stellen.

In	de	uitvoering	van	de	Wmo	2015	en	Jeugdwet	

zijn	gemeenten	dus	ook	aan	verschillende	soorten	

privacywetgeving	gebonden,	zowel	in	de	eerstelijns	

uitvoering	als	bij	heronderzoeken,	controles	en	

toezichthouden,	als	bij	strafrechtelijke	fraude-onderzoeken	

door	bijvoorbeeld	een	sociaal	rechercheur.	Dat	wordt	

soms	als	lastig	ervaren	bij	de	uitvoering,	maar	de	

privacywetgeving	heeft	wel	een	duidelijk	doel.	En	in	een	

rechtsstaat	is	ook	de	overheid	aan	de	wet	gebonden.

Tot	slot	nog	een	korte	blik	naar	de	toekomst.	Momenteel	

worden	er	door	de	regering	stappen	ondernomen	om	te	

komen	tot	kaderwetgeving	voor	gegevensuitwisseling	

in	samenwerkingsverbanden,	vooral	met	het	oog	op	

efficiëntere	fraudebestrijding.	Eind	2014	heeft	de	

Werkgroep	Verkenning	kaderwet	gegevensuitwisseling	

hierover	een	rapport	uitgebracht.	Dit	rapport	is	met	een	

Kamerbrief	d.d.	19	december	2014	aangeboden	aan	de	

Tweede	Kamer.	
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3.	Gegevensuitwisseling	
bij	primair	uitvoerings-
proces	en	heronderzoek	
Wmo	2015	en	Jeugdwet
In	alle	fasen	van	de	uitvoering	kan	gegevensuitwisseling	

in	het	kader	van	fraudepreventie	en	–	bestrijding	bij	de	

uitvoering	van	de	Wmo	2015	en	de	Jeugdwet	nodig	zijn:

•	 		Melding/aanvraag	hulp	en	ondersteuning

	 	Het	begint	bij	de	melding	c.q.	de	aanvraag	voor	

maatschappelijke	ondersteuning	(Wmo	2015)	of	

ondersteuning	in	het	kader	van	de	Jeugdwet.	Dan	

ontstaan	er	al	wederzijdse	verplichtingen	tussen	burger	

en	overheid.	Zo	zal	de	burger	die	een	aanvraag	of	

melding	doet,	relevante	(persoons)gegevens	moeten	

verstrekken,	zodat	de	gemeente	de	aanvraag	kan	

beoordelen.	De	gemeente	mag	daarbij	niet	meer	

vragen	dan	nodig	is	voor	de	beoordeling	van	de	

aanvraag.	Ook	kan	een	gemeente,	al	dan	niet	met	

toestemming	van	de	betrokkene,	gegevens	bij	derden	

opvragen.	Zo	kan	bijvoorbeeld	bij	het	Centrum	

Indicatiestelling	Zorg	(CIZ)	worden	nagegaan	of	de	

cliënt	een	indicatie	in	het	kader	van	de	Wet	langdurige	

zorg	(Wlz)	heeft.

•	 Na	de	toekenning

	 >	 	Ook	moeten,	naar	aanleiding	van	een	toekenning,	

gegevens	worden	uitgewisseld	met	andere	

instanties,	bijvoorbeeld	voor	het	opleggen	van	

een	bijdrage	in	de	kosten.	Daarbij	spelen	de	

Belastingdienst	en	het	Centraal	Administratie	

Kantoor	(CAK)	een	rol.	Bij	het	uitbetalen	en	

beheren	van	een	persoonsgebonden	budget	in	het	

kader	van	de	Jeugdwet	en	de	Wmo	2015	moeten	

persoonsgegevens	worden	uitgewisseld	tussen	

gemeenten	en	de	Sociale	Verzekeringsbank	(SVB).

	 >	 	Controle	bij	wijzigingen.	Na	toekenning	van	

een	voorziening	(al	dan	niet	in	de	vorm	van	een	

persoonsgebonden	budget)	heeft	de	burger	

een	verplichting	om	gegevens	aan	te	leveren	

als	er	wijzigingen	zijn	in	diens	situatie	dan	wel	

ter	verantwoording	van	de	besteding	van	het	

persoonsgebonden	budget.	Ook	in	dat	stadium	kan	

een	gemeente,	bijvoorbeeld	in	het	kader	van	de	

Wmo	2015,	gegevens	bij	derden	opvragen.	

•	 		Toezicht	op	naleving	Wmo	2015

	 	Gemeentelijke	toezichthouders	kunnen	voor	het	

toezicht	op	naleving	van	de	Wmo	2015	onder	

voorwaarden	(persoons-)	gegevens	opvragen	en	

uitwisselen.

•	 Verdenking	van	fraude

	 	Bij	een	verdenking	van	fraude	met	Wmo-	of	Jeugd-	

wetvoorzieningen	kan	een	strafrechtelijk	fraude-

onderzoek	nodig	zijn.	In	dat	verband	speelt	gegevens-

uitwisseling	tussen	instanties	een	belangrijke	rol.

In	de	matrixen	gegevensuitwisseling	wordt	een	overzicht	

gegeven	van	de	gegevensuitwisselingsrelaties	tussen	de,	

bij	de	eerstelijnsuitvoering	van	Wmo	2015	en	Jeugdwet	

betrokken,	instanties	voor	zover	deze	uitwisseling	van	

belang	is	voor	een	rechtmatige	uitvoering.
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4.	Matrix	gegevensuitwisseling	(bijzondere)	persoonsgegevens	Wmo	2015	
in	het	kader	van	rechtmatige	uitvoering
Leesinstructie matrix Wmo 2015

1. 	In	de	matrix	ziet	u	welke	organisaties	gegevens	met	elkaar	mogen	delen.

2.	 	De	letters	in	de	matrix	verwijzen	naar	de	wettelijke	bepaling	op	grond	

waarvan	de	gegevens	kunnen	worden	verstrekt.	De	wetsartikelen	geven	

ook	aan	met	welk	doel	welke	en	onder	welke	voorwaarden	(bijvoorbeeld	

toestemming	betrokkene)	de	gegevens	mogen	worden	verstrekt.

*Bij	beschermd	wonen/opvang	zijn	via	mandatering	centrumgemeenten	aangewezen	voor	delen	van	de	uitvoering.	Mandaatbesluit	geeft	in	de	regel	aan	wat	is	overgedragen.
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A.	 	Artikel	5.2.1	lid	1	onder	a.	Wmo	2015:	Het	college	

mag	(bijzondere)	persoonsgegevens	uit	onderzoek	

na	melding	verkregen	(art.	2.3.2	Wmo	2015),	van	

cliënten	of	uit	authentieke	registraties	verkregen	(art.	

2.3.8	Wmo	2015),	uit	heronderzoek	verkregen	(art.	

2.3.9	Wmo	2015)	of	verkregen	van	aanbieders	of	van	

personen	die	uit	een	PGB	betaald	worden	(art.	5.2.2	

Wmo	2015)	alleen	verstrekken	aan	:

	 1.	 	aanbieders	(zie	art.	1.1.1	Wmo	2015),	voor	

zover	die	gegevens	voor	de	aanbieder	nodig	

zijn	om	ondersteuning	in	de	vorm	van	de	

maatwerkvoorziening	te	leveren	(artikel	5.2.1	lid	1	

onder	a.	Wmo	2015);	

	 2.	 	Het	CAK (of	andere	organisatie),	voor	zover	nodig	

voor	de	uitvoering	van	de	bijdrageregeling	uit	art.	

2.1.4	en	2.1.5	Wmo	2015	(artikel	5.2.1	lid	1	onder	

b.	Wmo	2015);

	 3.	 	De	SVB,	voor	zover	nodig	voor	het	beheer	en	de	

uitbetaling	van	persoonsgebonden	budgetten	zoals	

bedoeld	in	art.	2.6.2	Wmo	2015	(artikel	5.2.1	lid	1	

onder	c.	Wmo	2015);

	 4.	 	toezichthouders	(art.	4.3.1,	6.1	en	6.2	Wmo	

2016),	voor	zover	nodig	voor	het	uitoefenen	van	

het	toezicht	of	het	nemen	van	maatregelen	ter	

handhaving	van	wettelijke	voorschriften	(artikel	

5.2.1	lid	1	onder	d.	Wmo	2015).

	

B.	 	Artikel	5.2.1	lid	1	onder	b.	Wmo	2015:	Ook	

(bijzondere) persoonsgegevens*	die	door	het	

college	zijn	verkregen	in	het	kader	van	de	uitvoering	

van	de	Jeugdwet,	de	Participatiewet	en	de	Wet	

gemeentelijke	schuldhulpverlening,	mogen	voor	zover	

mits	de	betrokkene	ondubbelzinnig	toestemming	

heeft	gegeven	voor	het	verwerken**	van	die	

persoonsgegevens	(artikel	5.1.1	lid	4	Wmo	2015)	

worden	verstrekt	aan	onder	A	1.	tot	en	met	4.	

genoemde	partijen,	instanties	en	functionarissen.

	 	Persoonsgegevens,	verkregen	via	uitvoering	

Participatiewet	of	schuldhulpverlening	kunnen	

relevant	zijn	voor	de	beoordeling	van	de	vraag	of	

keuzevrijheid	wordt	geboden	voor	een	PGB.	Schulden-	

of	verslavingsproblematiek	kan	daarbij	bijvoorbeeld	

relevant	zijn,	want	in	zulke	gevallen	is	er	een	groter	

risico	op	misbruik	c.q.	oneigenlijk	gebruik	van	

	 PGB-gelden.

C.	 		Artikel	5.2.1	lid	1,	onder	c.	Wmo	2015:	

	 	Hier	is	geregeld	dat	(bijzondere) persoonsgegevens* 

die	het	college	van	een	zorgverzekeraar	of	zorg-

aanbieder	of	van	het	CIZ	heeft	ontvangen,	voor	zover	

mits	daarvoor	ondubbelzinnige toestemming	

door	de	betrokkene	is	verleend	(zie	art.	5.2.5	lid	1	

Wmo	2015),	kan	doorgeven	aan	respectievelijk	een	

aanbieder,	het	CAK,	de	SVB	of	aan	toezichthouders,	

zoals	genoemd	onder	A.1	tot	en	met	4.	

D.  Artikel	5.2.1	lid	1,	onder	c.	Wmo	2015:	Specifiek	voor	

het	CIZ	geldt	dat	het	op eigen initiatief	kan	melden	

en	op	verzoek van een gemeente verplicht is,	

om	aan	het	college	te	melden	dat	voor	een	bepaalde	

persoon	een	Wlz-	indicatiebesluit	is	afgegeven	(artikel	

5.2.5	lid	3	Wmo	2015).	Deze	gegevensuitwisseling	

tussen	CIZ	en	gemeente	kan	voor	dit	doel	plaatsvinden	

zonder toestemming van de betrokkene.

	 	Uiteraard	kan	een	gemeente	bij	een	Wmo-melding,	

-aanvraag	of	-heronderzoek	de	cliënt	vragen	naar	

waarheid	te	verklaren	of	er	al	dan	niet	een	Wlz-

indicatie	is	afgegeven	voor	de	cliënt.	Een	toets	op	

aanwezigheid	van	een	Wlz-indicatie	bij	het	CIZ	

kan	dubbele	verstrekkingen	via	Wlz	en	Wmo	2015	

voorkomen.

E.  Artikel	5.2.2	Wmo	2015:	Zowel	een	aanbieder	(zie	

art.	1.1.1	Wmo	2015)	als	derden	die	middels	een	PGB	

betaald	worden,	zijn	bevoegd	om	op	eigen initiatief	

persoonsgegevens	en	desgevraagd verplicht	

persoonsgegevens	te	verstrekken	aan:

	 -	 		Artikel	5.2.2,	onder	a,	Wmo	2015:	het	college 

van B & W,	voor	zover	noodzakelijk	voor	

de	uitvoering	van	de	artikelen	2.1.4,	2.1.5,	

2.3.2,	2.3.9,	2.3.10	en	2.4.3	Wmo	2015	

(resp.	bijdrageregeling,	onderzoek	na	melding,	

heronderzoek,	herziening	en	verhaal	van	kosten	op	

aansprakelijke	partij);

	 -	 		Artikel	5.2.2,	onder	b,	Wmo	2015:	aan	het	CAK	

of	andere	aangewezen	instantie	voor	zover	

noodzakelijk	voor	de	uitvoering	van	de	artikelen	

2.1.4	en	2.1.5	Wmo	2015	(vaststelling	en	incasso	

bijdragen	in	de	kosten);

	 -	 		Artikel	5.2.2,	onder	c.	Wmo	2015:	aan	de	SVB,	

voor	zover	noodzakelijk	voor	de	uitvoering	van	de	

artikel	2.6.2	(betaling	en	budgetbeheer	PGB);

	 -	 	Artikel	5.2.2	,	onder	d.	Wmo	2015:	

toezichthoudende ambtenaren	voor	zover	

noodzakelijk	voor	de	uitvoering	van	het	toezicht.

8*	Meer	informatie	over	bijzondere	persoonsgegevens	op	pagina	5
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F.  Artikel	5.2.3	Wmo	2015	regelt	dat	de	Belastingdienst	

bevoegd	is	om	op	eigen initiatief	en	op verzoek 

verplicht	is	om	persoonsgegevens	te	verstrekken	aan:

	 	-	 	het	college van B & W,	voor	zover	noodzakelijk	

	 	 voor	de	uitvoering	van	de	artikelen	2.1.4,	2.1.5		 	

	 	 Wmo	2015;

	 -	 	aan	het	CAK of andere aangewezen instantie	

voor	zover	noodzakelijk	voor	de	uitvoering	van	de	

artikelen	2.1.4	en	2.1.5	Wmo	2015	(vaststelling	en	

incasso	bijdragen	in	de	kosten).

G.  Artikel	5.2.4	lid	1	Wmo	2015:	Bevoegdheid	CAK	

en	verplichting	om	desgevraagd	(bijzondere) 

persoonsgegevens*	aan	het	college	van	B	&	W	te	

verstrekken,	voor	zover	noodzakelijk	voor	de	uitvoering	

van	de	artikelen	2.1.4	en	2.1.5	Wmo	2015	(regeling	

rond	bijdragen	in	de	kosten).

H.  Artikel	5.2.4	lid	2	Wmo	2015:	Bevoegdheid	SVB	

en	verplichting	om	desgevraagd	(bijzondere) 

persoonsgegevens*	aan	het	college	van	B	&	W	te	

verstrekken,	voor	zover	noodzakelijk	voor	de	uitvoering	

van	de	artikelen	2.1.4	e,	2.1.5,	2.3.6,	2.3.9,	2.3.10	en	

2.4.3	Wmo	2015	(resp.	bijdrageregeling,	vaststelling	

PGB,	heronderzoek,	herziening	en	verhaal	van	kosten	

op	aansprakelijke	partij).

I.  Artikel	5.2.4	lid	3	Wmo	2015:	Bevoegdheid	

toezichthoudende	ambtenaren	en	verplichting	om	

desgevraagd	(bijzondere) persoonsgegevens*,	

verkregen	via	toezicht,	aan	het	college	van	B	&	W	te	

verstrekken,	voor	zover	noodzakelijk	voor	de	uitvoering	

van	de	artikelen	2.1.4	en	2.1.5,	2.3.6,	2.3.9,	2.3.10	en	

2.4.3	Wmo	2015	(resp.	bijdrageregeling,	vaststelling	

PGB,	heronderzoek,	herziening	en	verhaal	van	kosten	

op	aansprakelijke	partij).

	 	Hier	kan	het	gaan	om	situaties	waarin	CAK	of	SVB	

fraude	vermoeden	of	waarin	een	toezichthouder	via	

zijn	toezichtstaak	over	gegevens	beschikt	die	nodig	

kunnen	zijn	voor	uitvoering	van	de	bovengenoemde	

wetsartikelen.	Toestemming	van	de	betrokkene	is	niet	

vereist	om	op	basis	van	dit	artikel	persoonsgegevens	te	

verstrekken	aan	het	college.

J.  Artikel	5.2.5	lid	1	Wmo	2015:	Zorgverzekeraars	en	

zorgaanbieders	in	de	zin	van	de	Zorgverzekeringswet	

kunnen	uit	eigen	beweging	(bijzondere) 

persoonsgegevens*	verstrekken	aan	het	college	

	 van	B	&	W.	

	 	Daarnaast	zijn	deze	zorgverzekeraars	en	

zorgaanbieders verplicht	om	op	verzoek	van	een	

gemeente	kosteloos	(bijzondere) persoonsgegevens*	

te	verstrekken	over	de	verzekerde	die	zorg	op	basis	van	

de	Zvw	ontvangt	of	heeft	ontvangen	en	in	aansluiting	

daarop	is	aangewezen	of	kan	zijn	aangewezen	op	een	

Wmo-maatwerkvoorziening.	

	 	In	beide	onder	J.	genoemde	situaties	is	

ondubbelzinnige toestemming	van	de	betrokkene	

nodig	voor	het	verstrekken	van	de	(bijzondere)	

persoonsgegevens	aan	een	gemeente.	

	 	De	te	verstrekken	(bijzondere)	persoonsgegevens	

moeten	nodig	zijn	voor	de	uitvoering	van	de	artikelen	

2.3.2,	2.3.3,	2.3.5,	2.3.6,	2.3.9	of	2.3.10	Wmo	2015	

(resp.	onderzoek	na	melding,	spoedaanvraag,	beslissing	

op	aanvraag	maatwerkvoorziening,	vaststelling	recht	

op	PGB,	heronderzoek	en	herziening).

(K.)			Artikel	5.2.5	lid	2	Wmo	2015:	Dit	artikellid	is	als	het	

ware	het	spiegelbeeld	van	5.2.5	lid	1	Wmo	2015.	

Het	regelt	dat	het	college,	met	ondubbelzinnige 

toestemming	van	de	cliënt,	persoonsgegevens	mag	

verstrekken	aan	zorgverzekeraars	en	zorgaanbieders	

in	de	zin	van	de	Zorgverzekeringswet.	Desgevraagd	

is	het	college	verplicht	die	gegevens	kosteloos	te	

verstrekken.	Ook	hier	geldt	dat	de	persoonsgegevens	

noodzakelijk	moeten	zijn	voor	het	uitvoeren	van	de	

taken	die	zorgverzekeraars	en	zorgaanbieders	in	het	

kader	van	de	Zvw	hebben

.	

	 	Dit	artikellid	staat	los	van	fraudepreventie	en	

	 –bestrijding	in	het	kader	van	de	Wmo	2015,	dat	is	

	 de		reden	om	de	(K.)	tussen	haakjes	te	plaatsen	in	

	 de	matrix.

L. 	Artikel	9.1.3	lid	3	Wlz:	Voor	zover	de	verzekerde	

daartoe	uitdrukkelijk toestemming	heeft	verleend,	

verstrekken	B	&	W	en	de	Wlz-uitvoerder	elkaar	

kosteloos	de	persoonsgegevens	van	de	verzekerde,	

waaronder	persoonsgegevens	betreffende	de	

gezondheid	als	bedoeld	in	de	Wet	bescherming	

persoonsgegevens,	voor	zover	die	gegevens	

noodzakelijk	zijn	voor	de	onderlinge	afstemming	van	

deze	wet	en	de	Wet	maatschappelijke	ondersteuning	

2015	of	Jeugdwet	of	voor	het	voorkomen	van	dubbele	

verstrekkingen.
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M.  Artikel	5:16	Awb:	Een	toezichthouder	is	bevoegd	

inlichtingen	te	vorderen.

	 Artikel	5:17	Awb:	

	 1.	 	Een	toezichthouder	is	bevoegd	inzage	te	vorderen	

van	zakelijke gegevens	en	bescheiden.

	 2.	 	Hij	is	bevoegd	van	de	gegevens	en	bescheiden	

kopieën	te	maken.

	 3.	 	Indien	het	maken	van	kopieën	niet	ter	plaatse	

kan	geschieden,	is	hij	bevoegd	de	gegevens	en	

bescheiden	voor	dat	doel	voor	korte	tijd	mee	te	

nemen	tegen	een	door	hem	af	te	geven	

	 	 schriftelijk	bewijs.

	 Artikel	5:20	Awb:

	 1.	 	Een ieder	is	verplicht	aan	een	toezichthouder	

binnen	de	door	hem	gestelde	redelijke	termijn	alle	

medewerking	te	verlenen	die	deze	redelijkerwijs	

kan	vorderen	bij	de	uitoefening	van	zijn	

bevoegdheden.	

	 2.	 	Zij	die	uit	hoofde	van	ambt,	beroep	of	wettelijk	

voorschrift	verplicht	zijn	tot	geheimhouding,	

kunnen	het	verlenen	van	medewerking	weigeren,	

voor	zover	dit	uit	hun	geheimhoudingsplicht	

voortvloeit.
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5.	Gegevensuitwisseling	
Jeugdwet	

De	Jeugdwet	geeft	minder	specifieke	regels	over	

gegevensverwerking	dan	de	Wmo	2015.	Zoals	de	

Memorie	van	Toelichting	op	het	wetsvoorstel	Jeugdwet	

aangeeft,	is	dan	het	algemene	wettelijk	kader	voor	

gegevensverwerking	(incl.	gegevensuitwisseling)	de	Wet	

bescherming	persoonsgegevens	(Wbp):

“Het	wetsvoorstel	bevat	op	een	aantal	punten	

concretiseringen	van	de	algemene	normen	van	de	

Wbp.	Deze	bijzondere	regels	ten	aanzien	van	de	VIR,	

bsn	en	beleidsinformatie	zijn	daarmee	een	aanvulling	

op	of	nadere	uitwerking	van	de	bepalingen	van	de	

Wbp.	Op	de	gebieden	die	niet	in	het	onderhavige	

wetsvoorstel	zijn	geregeld,	geldt	de	Wbp	als	algemene	

wet.”	(Bron:	Memorie	van	Toezicht	Jeugdwet,	Tweede	

Kamer,	vergaderjaar	2012-2013,	33	684,	nr.	2,	pagina	

62	e.v.)

De	Wbp	geeft	algemene	bepalingen	voor	

gegevensbewerking	van	(bijzondere)	persoonsgegevens.	

Een	belangrijk	artikel	in	dit	verband	is	artikel	8	Wet	

bescherming	persoonsgegevens:

Persoonsgegevens	mogen	slechts	worden	verwerkt	

indien:

a.	 	de	betrokkene	voor	de	verwerking	zijn	

ondubbelzinnige	toestemming	heeft	verleend;

b.	 	de	gegevensverwerking	noodzakelijk	is	voor	

de	uitvoering	van	een	overeenkomst	waarbij	

de	betrokkene	partij	is,	of	voor	het	nemen	van	

precontractuele	maatregelen	naar	aanleiding	van	

een	verzoek	van	de	betrokkene	en	die	noodzakelijk	

zijn	voor	het	sluiten	van	een	overeenkomst;

c.	 	de	gegevensverwerking	noodzakelijk	is	om	een	

wettelijke	verplichting	na	te	komen	waaraan	de	

verantwoordelijke	onderworpen	is;

d.	 	de	gegevensverwerking	noodzakelijk	is	ter	

vrijwaring	van	een	vitaal	belang	van	de	betrokkene;

e.	 	de	gegevensverwerking	noodzakelijk	is	voor	de	

goede	vervulling	van	een	publiekrechtelijke	taak	

door	het	desbetreffende	bestuursorgaan	dan	wel	

het	bestuursorgaan	waaraan	de	gegevens	worden	

verstrekt,	of	

f.		 	de	gegevensverwerking	noodzakelijk	is	voor	de	

behartiging	van	het	gerechtvaardigde	belang	

van	de	verantwoordelijke	of	van	een	derde	aan	

wie	de	gegevens	worden	verstrekt,	tenzij	het	

belang	of	de	fundamentele	rechten	en	vrijheden	

van	de	betrokkene,	in	het	bijzonder	het	recht	

op	bescherming	van	de	persoonlijke	levenssfeer,	

prevaleert.

Let	op:

Artikel	8	Wbp	gaat	niet over bijzondere 

persoonsgegevens* (over	bijvoorbeeld	iemands	

gezondheid)	als	bedoeld	artikel	16	tot	en	met	24	Wbp.	

Verwerking	daarvan	is	in	beginsel	verboden	(artikel	16	

Wbp),	tenzij	de	wet	een	uitzondering maakt	(artikel	17-23	

Wbp).	Overigens	zullen	in	het	kader	van	fraude-	

preventie-	en	bestrijding	niet	altijd	bijzondere	

persoonsgegevens	hoeven	te	worden	uitgewisseld.

Onder	e.	wordt	verwezen	naar	een	publiekrechtelijke	taak	

van	een	bestuursorgaan.	Het	is	duidelijk	dat	gemeenten	

een	publiekrechtelijke	taak	hebben,	namelijk	het	uitvoeren	

van	de	Jeugdwet.	Daarbij	moeten	gemeenten	zelf	onder	

meer	verordeningsregels	maken	“voor	de	bestrijding	

van	het	ten	onrechte	ontvangen	van	een	individuele	

voorziening	of	een	persoonsgebonden	budget,	alsmede	

van	misbruik	of	oneigenlijk	gebruik	van	de	wet”,	zie	artikel	

2.9,	onder	a.	Jeugdwet.
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ONTVANGENDE PARTIJEN / INSTANTIES

COLLEGE VAN B&W GEMEENTELIJKE 
TOEZICHTHOUDER

SVB CAK AANBIEDER 
JEUGDHULP 

ZORGVERLENER 
PGB-J

UITVOERDER (WLZ) 

 V
ER

ST
RE

KK
EN

DE
 P

AR
TI

JE
N

 / 
IN

ST
AN

TI
ES

COLLEGE VAN B&W  A   C  A   D  F  B   C   G 

GEMEENTELIJKE 
TOEZICHTHOUDER

 A   C 

SVB  A   C   D  A   C   D 

CAK  A   F 

AANBIEDER 
JEUGDHULP

 A   B   C   E  A   C 

ZORGVERLENER 
PGB-J

 A   C  A   C 

UITVOERDER (WLZ)  B   C   G 

6.	Matrix	gegevensuitwisseling	(bijzondere)	persoonsgegevens	Jeugdwet	
in	het	kader	van	fraudepreventie	en	-bestrijding
Leesinstructie matrix eerstelijnsuitvoering Jeugdwet

1.	 	In	de	matrix	ziet	u	welke	organisaties	gegevens	met	elkaar	mogen	delen.

2. 	De	letters	in	de	matrix	verwijst	naar	de	wettelijke	bepaling	op	grond	

waarvan	de	gegevens	kunnen	worden	verstrekt.	De	wetsartikelen	geven	

ook	aan	met	welk	doel	welke	en	onder	welke	voorwaarden	(bijvoorbeeld	

toestemming	betrokkene)	de	gegevens	mogen	worden	verstrekt.

12Meer	informatie	op	pagina	13Legenda kleuren schema:
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 A.  Artikel	8,	onder	e.	Wbp:	Persoonsgegevens	mogen	

slechts	worden	verwerkt	indien	de	gegevensverwerking	

noodzakelijk	is	voor	de	goede	vervulling	van	een	

publiekrechtelijke taak	door	het	desbetreffende	

bestuursorgaan	dan	wel	het	bestuursorgaan	waaraan	

de	gegevens	worden	verstrekt.

B.  Artikel	8,	onder	c.	Wbp:	Persoonsgegevens	mogen	

slechts	worden	verwerkt	indien	de	gegevensverwerking	

noodzakelijk	is	om	een	wettelijke verplichting	na	te	

komen	waaraan	de	verantwoordelijke	onderworpen	is.

C.  Artikel	2.9,	onder	d.	Jeugdwet:	De	gemeenteraad	stelt	

bij	verordening	en	met	inachtneming	van	het	bepaalde	

bij	of	krachtens	deze	wet	in	ieder	geval	regels:	voor	

de	bestrijding	van	het	ten	onrechte	ontvangen	van	

een	individuele	voorziening	of	een	persoonsgebonden	

budget,	alsmede	van	misbruik	of	oneigenlijk	gebruik	

van	de	wet.

D.  Artikel	8.1.8	Jeugdwet:

	 1.	 	De	Sociale	Verzekeringsbank,	genoemd	in	artikel	

3	van	de	Wet	structuur	uitvoeringsorganisatie	

werk	en	inkomen,	voert	namens	de	colleges	de	

betalingen	ten	laste	van	verstrekte	budgetten,	

alsmede	het	hiermee	verbonden	budgetbeheer,	uit.

	

	 2.	 	Bij	of	krachtens	algemene	maatregel	van	bestuur	

kunnen	regels	worden	gesteld	over	de	wijze	

waarop	de	Sociale	Verzekeringsbank	de	taak,	

bedoeld	in	het	eerste	lid,	uitvoert.

E.  Hoofdstuk	6	van	de	Regeling	Jeugdwet	geeft	

gedetailleerde	regels	over verstrekking 

persoonsgegevens en (fraude-) onderzoek naar 

declaraties	van	jeugdhulpaanbieders,	aanbieders	van	

preventie	en	gecertificeerde	instellingen.

F. 	Besluit	aanwijzing	CAK	als	bestuursorgaan	(vaststelling	

en	inning	ouderbijdrage	in	het	kader	van	de	Jeugdwet).

G.  Artikel	9.1.3	lid	3	Wet	langdurige	zorg:	Voor	zover	de	

verzekerde	daartoe	uitdrukkelijk toestemming	heeft	

verleend,	verstrekken	het	college	van	burgemeester	

en	wethouders	en	de	Wlz-uitvoerder	elkaar	kosteloos	

de	persoonsgegevens	van	de	verzekerde,	waaronder	

persoonsgegevens	betreffende	de	gezondheid	als	

bedoeld	in	de	Wet	bescherming	persoonsgegevens,	

voor	zover	die	gegevens	noodzakelijk	zijn	voor	de	

onderlinge	afstemming	van	deze	wet	en	de	Wet	

maatschappelijke	ondersteuning	2015	of	Jeugdwet	of	

voor	het	voorkomen	van	dubbele	verstrekkingen.

H.  Artikel	5:16	Awb:	Een	toezichthouder	is	bevoegd	

inlichtingen	te	vorderen.

	 Artikel	5:17	Awb:	

	 1.	 	Een	toezichthouder	is	bevoegd	inzage	te	vorderen	

van	zakelijke gegevens	en	bescheiden.

	 2.	 	Hij	is	bevoegd	van	de	gegevens	en	bescheiden	

kopieën	te	maken.

	 3.	 	Indien	het	maken	van	kopieën	niet	ter	plaatse	

kan	geschieden,	is	hij	bevoegd	de	gegevens	en	

bescheiden	voor	dat	doel	voor	korte	tijd	mee	te	

nemen	tegen	een	door	hem	af	te	geven	

	 	 schriftelijk	bewijs.

Artikel	5:20	Awb

1.	  Een ieder	is	verplicht	aan	een	toezichthouder	

binnen	de	door	hem	gestelde	redelijke	termijn	alle	

medewerking	te	verlenen	die	deze	redelijkerwijs	kan	

vorderen	bij	de	uitoefening	van	zijn	bevoegdheden.	

2.	 	Zij	die	uit	hoofde	van	ambt,	beroep	of	wettelijk	

voorschrift	verplicht	zijn	tot	geheimhouding,	kunnen	

het	verlenen	van	medewerking	weigeren,	voor	zover	

dit	uit	hun	geheimhoudingsplicht	voortvloeit.
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7.	 Gegegevens-
uitwisseling	in	het	kader	
van	een	strafrechtelijk	
onderzoek	naar	
fraude	met	Wmo-	of	
Jeugdwetvoorzieningen
In	het	kader	van	de	uitvoering	van	de	Wmo	2015	en/of	

de	Jeugdwet	zullen	burgers	aan	gemeenten	(bijzondere)	

persoonsgegevens	moeten	verstrekken,	zodat	het	college	

kan	beoordelen	of	er	recht	is	op	maatschappelijke	

ondersteuning	en/of	jeugdhulp.	Zonder	dergelijke	

persoonsgegevens	kunnen	beide	wetten	niet	worden	

uitgevoerd.	

Het	opvragen	van	gegevens	moet	in	alle	gevallen	zo	

min	mogelijk	belastend	moeten	zijn	voor	de	burger.	Dat	

betekent	dat	niet	wordt	gevraagd	naar	gegevens	die	al	

bekend	zijn	en	dat	niet	meer	gegevens	worden	gevraagd	

dan	nodig	zijn	voor	de	uitvoering.	

Verder	moet	de	methode	van	gegevensverzameling	de	

burger	niet	onnodig	belasten.	Zo	zal	alleen	een	huisbezoek	

worden	afgelegd	als	dat	nodig	is,	en	zal	alleen	een	

lichamelijk	onderzoek	door	een	indicatie-arts	plaatsvinden	

als	niet	op	basis	van	andere	gegevens	(bijvoorbeeld	door	

opvraag	bij	de	behandelaar	van	betrokkene)	een	medisch	

advies	kan	worden	opgesteld.

Gemeenten	kunnen	hun	burgers	vragen	te	verklaren	dat	

de	door	hen	aangeleverde	gegevens	naar	waarheid	zijn	

verstrekt,	bijvoorbeeld	door	een	ondertekende	verklaring	

op	te	nemen	in	het	dossier,	apart	of	via	bijvoorbeeld	een	

aanvraagformulier.	In	zo´n	verklaring	verklaart	de	burger	

die	een	aanvraag	doet	dat	hij	of	zij	de	gegevens	naar	

waarheid	heeft	verstrekt	en	dat	hij	of	zij	begrijpt	dat	het	

verstrekken	van	onjuiste	gegevens	kan	leiden	tot	weigering	

van	voorzieningen,	tot	beëindiging	van	het	recht	op	

een	voorziening	en	terugvordering	ervan,	maar	ook	tot	

mogelijke	strafrechtelijke	vervolging.

Indien	echter	vermoed	wordt	dat	de	gegevens	niet	naar	

waarheid	zijn	verstrekt	aan	de	gemeente,	kan	er	sprake	

zijn	van	een	strafbaar	feit	en	kan	daarbij	een	strafrechtelijk	

onderzoek	worden	gestart,	bijvoorbeeld	door	een	

gemeentelijk	sociaal	rechercheur,	die	aangewezen	is	door	

het	college	en	bevoegd	is	om	dergelijke	onderzoeken	uit	

te	voeren.	

Met	het	instellen	van	een	strafrechtelijk	onderzoek	treden	

strafrechtelijke	regels	in	werking.	Deze	regels	staan	op	

zich	los	van	de	Wmo	2015	en	de	Jeugdwet.	De	essentie	

is	of	een	bepaalde	handeling	valt	aan	te	merken	als	een	

strafbaar	feit.	Het	verstrekken	van	onjuiste	gegevens	in	het	

kader	van	een	aanvraag	bij	de	gemeente	kan	soms	een	

strafbaar	feit	zijn,	zie	bijvoorbeeld	deze	artikelen	uit	het	

Wetboek	van	Strafrecht.	

Artikel	225	lid	1	Wetboek	van	Strafrecht

Hij	die	een	geschrift	dat	bestemd	is	om	tot	bewijs	

van	enig	feit	te	dienen,	valselijk	opmaakt	of	vervalst,	

met	het	oogmerk	om	het	als	echt	en	onvervalst	

te	gebruiken	of	door	anderen	te	doen	gebruiken,	

wordt	als	schuldig	aan	valsheid	in	geschrift	gestraft,	

met	gevangenisstraf	van	ten	hoogste	zes	jaren	of	

geldboete	van	de	vijfde	categorie.

Artikel	227a	Wetboek	van	Strafrecht

Hij	die,	anders	dan	door	valsheid	in	geschrift,	

opzettelijk	niet	naar	waarheid	gegevens	verstrekt	

aan	degene	door	wie	of	door	wiens	tussenkomst	

enige	verstrekking	of	tegemoetkoming	wordt	

verleend,	wordt,	indien	het	feit	kan	strekken	tot	

bevoordeling	van	zichzelf	of	een	ander,	terwijl	hij	weet	

of	redelijkerwijze	moet	vermoeden	dat	de	verstrekte	

gegevens	van	belang	zijn	voor	de	vaststelling	van	

zijn	of	eens	anders	recht	op	die	verstrekking	of	

tegemoetkoming	dan	wel	voor	de	hoogte	of	de	duur	

van	een	dergelijke	verstrekking	of	tegemoetkoming,	

gestraft	met	gevangenis	straf	van	ten	hoogste	vier	

jaren	of	geldboete	van	de	vijfde	categorie.

Artikel	227b	Wetboek	van	Strafrecht

Hij	die,	in	strijd	met	een	hem	bij	of	krachtens	wettelijk	

voorschrift	opgelegde	verplichting,	opzettelijk	nalaat	

tijdig	de	benodigde	gegevens	te	verstrekken,	wordt,	

indien	het	feit	kan	strekken	tot	bevoordeling	van	

zichzelf	of	een	ander,	terwijl	hij	weet	of	redelijkerwijze	

moet	vermoeden	dat	de	gegevens	van	belang	zijn	

voor	de	vaststelling	van	zijn	of	eens	anders	recht	op	
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een	verstrekking	of	tegemoetkoming	dan	wel	voor	

de	hoogte	of	de	duur	van	een	dergelijke	verstrekking	

of	tegemoetkoming,	gestraft	met	gevangenisstraf	

van	ten	hoogste	vier	jaren	of	geldboete	van	de	vijfde	

categorie.

Artikel	326	lid	1	Wetboek	van	Strafrecht

Hij	die,	met	het	oogmerk	om	zich	of	een	ander	

wederrechtelijk	te	bevoordelen,	hetzij	door	het	

aannemen	van	een	valse	naam	of	van	een	valse	

hoedanigheid,	hetzij	door	listige	kunstgrepen,	hetzij	

door	een	samenweefsel	van	verdichtsels,	iemand	

beweegt	tot	de	afgifte	van	enig	goed,	tot	het	verlenen	

van	een	dienst,	tot	het	ter	beschikking	stellen	van	

gegevens,	tot	het	aangaan	van	een	schuld	of	tot	het	

teniet	doen	van	een	inschuld,	wordt,	als	schuldig	

aan	oplichting,	gestraft	met	gevangenisstraf	van	ten	

hoogste	vier	jaren	of	geldboete	van	de	vijfde	categorie.

Overigens	kunnen	ook	andere	betrokken	partijen,	zoals	

aanbieders	van	maatschappelijke	ondersteuning	of	van	

jeugdhulp,	onrechtmatig	handelen	en	kan	dit	handelen	

soms	als	een	strafbaar	feit	worden	gekwalificeerd.	

Organisaties	binnen	de	strafrechtketen	wisselen	uiteraard	

ook	veel	(persoons-)gegevens	uit	in	het	kader	van	hun	

werk.	Daarvoor	is	een	apart,	van	de	Wet	bescherming	

persoonsgegevens	afwijkend	kader	ontwikkeld.	Zo	

is	de	Wbp	niet	van	toepassing	op	verwerking	van	

persoonsgegevens	ten	behoeve	van	de	basistaak	van	de	

politie	en	de	taken	van	de	Koninklijke	marechaussee.	

Ook	is	artikel	2	lid	2	Wbp	een	uitzondering	gemaakt	voor	

verwerking	van	persoonsgegevens	in	het	kader	van	de	Wet	

justitiële	en	strafvorderlijke	gegevens.
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8.	Matrix	gegevensuitwisseling	(bijzondere)	persoonsgegevens	Wmo	2015	en	
Jeugdwet	bij	strafrechtelijke	opsporing	van	fraude	
 Leesinstructie matrix strafrechtelijke opsporing 

1.	 	In	de	matrix	ziet	u	welke	organisaties	gegevens	met	elkaar	mogen	delen.

2.	 	De	letters	in	de	matrix	verwijzen	naar	de	wettelijke	bepaling	op	grond	

waarvan	de	gegevens	kunnen	worden	verstrekt.	De	wetsartikelen	geven	

ook	aan	met	welk	doel	welke	en	onder	welke	voorwaarden	(bijvoorbeeld	

toestemming	betrokkene)	de	gegevens	mogen	worden	verstrekt.

ONTVANGENDE PARTIJEN / INSTANTIES

COLLEGE VAN 
B&W*

SOCIAAL 
RECHERCHEUR**

OM
(WJG)

INSPECTIE SZW/DIRECTIE 
OPSPORING (WPG)***

KORPSBEHEERDER 
POLITIE (WPG) 

 V
ER

ST
RE

KK
EN

DE
 P

AR
TI

JE
N

 / 
IN

ST
AN

TI
ES

COLLEGE VAN B&W*  F  A   B   C   A   B   C  A   B   C   

SOCIAAL 
RECHERCHEUR**

 F  F  A  A 

OM (WJG)  E   E  E   E  E   E  E   E 

INSPECTIE SZW/DIRECTIE  
OPSPORING (WPG)***

 H   I  D  D  G 

KORPSBEHEERDER 
POLITIE (WPG)

 H   I  D  G 

*	 Bij	beschermd	wonen/opvang	in	het	kader	van	de	Wmo	2015	zijn	via	mandatering	centrumgemeenten	aangewezen	voor	delen	van	de	

	 uitvoering.	Mandaatbesluit	geeft	in	de	regel	aan	wat	is	overgedragen.

**	 Sociaal	rechercheur	(buitengewoon	opsporingsambtenaar	in	de	zin	van	artikel	142	Wetboek	van	Strafrecht.

***	 Inspectie	SZW/Directie	Opsporing	is	bevoegd	artikel	3	Wet	op	de	bijzondere	opsporingsdiensten.

Meer	informatie	op	pagina	17 Meer	informatie	op	pagina	18Legenda kleuren schema:
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A.	 				Artikel	126nd	lid	1	Wetboek	van	Strafvordering:	

	 	In	geval	van	verdenking	van	een	misdrijf	als	

omschreven	in	artikel	67,	eerste	lid,	kan	de	officier	van	

justitie	in	het	belang	van	het	onderzoek	van	degene	

van	wie	redelijkerwijs kan worden vermoed	dat	hij	

toegang	heeft	tot	bepaalde	opgeslagen	of	vastgelegde	

gegevens,	vorderen	deze	gegevens	te	verstrekken.

	 Artikel	126ne	Wetboek	van	Strafvordering:	

	 	De	officier	van	justitie	kan	in	het	belang	van	het	

onderzoek	bepalen	dat	een	vordering	als	bedoeld	

in	artikel	126nd,	eerste	lid,	van	degene	die	anders	

dan	ten	behoeve	van	persoonlijk	gebruik	gegevens	

verwerkt,	betrekking	kan	hebben	op	gegevens	die	

eerst	na	het	tijdstip	van	de	vordering	worden	verwerkt.	

De	periode	waarover	de	vordering	zich	uitstrekt	is	

maximaal	vier	weken	en	kan	telkens	met	maximaal	

vier	weken	worden	verlengd.	De	officier	van	justitie	

vermeldt	deze	periode	in	de	vordering.	Artikel	126nd,	

tweede	tot	en	met	vijfde	en	zevende	lid,	is	van	

overeenkomstige	toepassing.

	 Artikel	126nf	Wetboek	van	Strafvordering:

	 	In	geval	van	verdenking	van	een	misdrijf	als	

omschreven	in	artikel	67,	eerste	lid,	dat	gezien	zijn	

aard	of	de	samenhang	met	andere	door	de	verdachte	

begane	misdrijven	een	ernstige	inbreuk	op	de	

rechtsorde	oplevert,	kan	de	officier	van	justitie,	indien	

het	belang	van	het	onderzoek	dit	dringend	vordert,	

van	degene	van	wie	redelijkerwijs	kan	worden	vermoed	

dat	hij	toegang	heeft	tot	gegevens	als	bedoeld	in	

artikel	126nd,	tweede	lid,	derde	volzin,	deze	gegevens	

vorderen.

B.  Artikel	161	Wetboek	van	Strafvordering:	Ieder	

die	kennis	draagt	van	een	begaan	strafbaar	feit	is	

bevoegd daarvan	aangifte	of	klachte	te	doen.

C. Artikel	162	Wetboek	van	Strafvordering:	

	 1.	 	Openbare	colleges	en	ambtenaren	die	in	de	

uitoefening	van	hun	bediening	kennis	krijgen	van	

een	misdrijf	met	de	opsporing	waarvan	zij	niet	zijn	

belast,	zijn	verplicht	daarvan	onverwijld	aangifte	te	

doen,	met	afgifte	van	de	tot	de	zaak	betrekkelijke	

stukken,	aan	de	officier	van	justitie	of	aan	een	van	

zijn	hulpofficieren,	

	 c.	 	indien	door	het	misdrijf	inbreuk op of 

onrechtmatig gebruik	wordt	gemaakt	van	

	 	 	een	regeling	waarvan	de	uitvoering	of	de	zorg	

	 	 voor	de	naleving	aan	hen	is	opgedragen.	

	 2.	 		Zij	verschaffen	de	officier	van	justitie	of	de	door	

deze	aangewezen	hulpofficier	desgevraagd	

alle	inlichtingen	omtrent	strafbare	feiten	met	de	

opsporing	waarvan	zij	niet	zijn	belast	en	die	in	de	

uitoefening	van	hun	bediening	te	hunner	kennis	

zijn	gekomen.	

	 3.	 		De	bepalingen	van	het	eerste	en	tweede	lid	zijn	

niet van toepassing	op	de	ambtenaar	die	door	

het	doen	van	aangifte	of	het	verschaffen	van	

inlichtingen	gevaar	zou	doen	ontstaan	voor	een	

vervolging	van	zich	zelf	of	van	iemand	bij	wiens	

vervolging	hij	zich	van	het	afleggen	van	getuigenis	

zou	kunnen	verschonen.	

D.  Artikel	16	lid	1	sub	a.	en	b.	Wet	politiegegevens	

(verstrekking	aan	opsporingsambtenaren	en	

gezagsdragers):	De	verantwoordelijke	verstrekt	

politiegegevens	aan:

	

	 a.	 	buitengewone	opsporingsambtenaren	als	bedoeld	

in	artikel	142	van	het	Wetboek	van	Strafvordering,	

voor	zover	zij	deze	behoeven	voor	de	opsporing	

van	strafbare	feiten	bij	het	onderzoek	waarbij	zij	

zijn	betrokken;

	 b.	 	leden	van	het	openbaar	ministerie	voor	zover	zij	

deze	behoeven:

	 1°.		in	verband	met	hun	gezag	of	zeggenschap	over	

de	politie	of	over	andere	personen	of	instanties	die	

met	de	opsporing	van	strafbare	feiten	zijn	belast,	of

	 2°.		voor	de	uitvoering	van	andere	hun	bij	of	krachtens	

de	wet	opgedragen	taken;

E.	 	Artikel	39e	Wet	justitiële	en	strafvorderlijke	gegevens:	

Voorzover	dit	noodzakelijk	is	met	het	oog	op	een	

zwaarwegend algemeen belang,	kan	het	College	

van	procureurs-generaal	aan	de	volgende	personen	of	

instanties	strafvorderlijke	gegevens	verstrekken:

	 e.	 	ambtenaren	als	bedoeld	in	artikel	141,	onderdeel	c	

en	d,	van	het	Wetboek	van	Strafvordering;

	 f.	 	buitengewone	opsporingsambtenaren	als	bedoeld	

in	artikel	142,	eerste	lid,	van	het	Wetboek	van	

Strafvordering;
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	 E. Vervolg.

 

 Artikel	39f	Wet	justitiële	en	strafvorderlijke	gegevens:	

	

	 1.	 	Voorzover	dit	noodzakelijk	is	met	het	oog	op	een	

zwaarwegend	algemeen	belang,	kan	het	College	

van	procureurs-generaal,	onverminderd	artikel	

39e,	aan	personen	of	instanties	voor	de	volgende	

doeleinden	strafvorderlijke	gegevens	verstrekken:

	 a.	 het	voorkomen	en	opsporen	van	strafbare	feiten,

	 c.	 		het	uitoefenen	van	toezicht	op	het	naleven	

	 	 van	regelgeving,

	 d.	 het	nemen	van	een	bestuursrechtelijke	beslissing,

	 g.	 	het	verrichten	van	een	privaatrechtelijke	

rechtshandeling	door	een	persoon	of	instantie	die	

met	een	publieke	taak	is	belast.

	 2.	 	Het	College	van	procureurs-generaal	kan	slechts	

strafvorderlijke	gegevens	aan	personen	of	instanties	

als	bedoeld	in	het	eerste	lid	verstrekken,	voorzover	

die	gegevens	voor	die	personen	of	instanties:

	 a.	 	noodzakelijk	zijn	met	het	oog	op	een	zwaarwegend	

algemeen	belang	of	de	vaststelling,	de	uitoefening	

of	de	verdediging	van	een	recht	in	rechte,	en

	 b.	 	in	zodanige	vorm	worden	verstrekt	dat	herleiding	

tot	andere	personen	dan	betrokkene,	redelijkerwijs	

wordt	voorkomen.	

	 3.	 	De	artikelen	8,	vierde	lid,	en	9,	eerste	lid,	tweede	

volzin,	zijn	van	overeenkomstige	toepassing.

*	 	Voor	het	gebruik	maken	van	de	bevoegdheid	tot	

toepassing	van	de	artikelen	39	e	en	f	Wjsg	zijn	

beleidsregels	gemaakt.

F.	 	Artikel	8	Wet	bescherming	persoonsgegevens:	

Persoonsgegevens	mogen	slechts	worden	verwerkt	

indien:

	 a.	 	de	betrokkene	voor	de	verwerking	zijn	

ondubbelzinnige toestemming	heeft	verleend;

	 c.	 	de	gegevensverwerking	noodzakelijk	is	om	een	

wettelijke verplichting	na	te	komen	waaraan	de	

verantwoordelijke	onderworpen	is;

	 e.	 	de	gegevensverwerking	noodzakelijk	is	voor	de	

goede	vervulling	van	een	publiekrechtelijke taak	

door	het	desbetreffende	bestuursorgaan	dan	wel	

het	bestuursorgaan	waaraan	de	gegevens	worden	

verstrekt

G.	 	Artikel	15	Wpg	(ter	beschikking	stellen	van	politie-

gegevens):	de	verantwoordelijke	stelt	politiegegevens	

ter	beschikking	aan	personen	die	door	hemzelf	dan	wel	

door	een	andere	verantwoordelijke	overeenkomstig	

artikel	6,	tweede	lid,	zijn	geautoriseerd voor	de	

verwerking	van	politiegegevens,	voor	zover	zij	deze	

behoeven	voor	de	uitvoering	van	hun	taak.

H.  Artikel	19	Wpg	(verstrekking	aan	derden	incidenteel):	

In	bijzondere	gevallen	kan	de	verantwoordelijke,	

voor	zover	dit	noodzakelijk	is	met	het	oog	op	

een	zwaarwegend algemeen belang,	in	over-

eenstemming	met	het	bevoegd	gezag,	bedoeld	in	

de	artikelen	11,	12	en	14	van	de	Politiewet	2012,	

beslissen	tot	het	verstrekken	van	politiegegevens	aan	

personen	of	instanties	voor	de	volgende	doeleinden:	

	 a.		 het	voorkomen	en	opsporen	van	strafbare	feiten;

	 b.		 het	handhaven	van	de	openbare	orde;	

	 c.		 het	verlenen	van	hulp	aan	hen	die	deze	behoeven;	

	 d.		 	het	uitoefenen	van	toezicht	op	het	naleven	

	 	 van	regelgeving.

I. 	Artikel	20	Wpg	(verstrekking	aan	derden	structureel	

voor	samenwerkingsverbanden):	De	verantwoordelijke	

kan,	voor	zover	dit	met	het	oog	op	een	zwaarwegend	

algemeen	belang	noodzakelijk	is	ten	behoeve	van	

een	samenwerkingsverband van de politie met 

personen of instanties,	in	overeenstemming	met	het	

bevoegd	gezag,	bedoeld	in	de	artikelen	11,	12	en	14	

van	de	Politiewet	2012,	beslissen	tot	het	verstrekken	

van	politiegegevens	aan	die	personen	en	instanties	

voor	de	volgende	doeleinden:	

	 a.		 het	voorkomen	en	opsporen	van	strafbare	feiten;	

	 b.		 het	handhaven	van	de	openbare	orde;	

	 c.		 het	verlenen	van	hulp	aan	hen	die	deze	behoeven;	

	 d.		 het	uitoefenen	van	toezicht	op	het	naleven	

	 	 van	regelgeving.	


