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Kader convenant 
Huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) vormen een hardnekkig probleem. Een 
probleem dat effectief en integraal kan worden aangepakt middels een voorwaardelijke 
samenwerkingsrelatie in de vorm van een professionele ketenaanpak. Een ketenaanpak dat zijn 
fundament onder andere vindt in een goede en noodzakelijke onderlinge informatie-
uitwisseling. 
Het samenspel van wet- en regelgeving op het gebied van informatie- danwel 
gegevensuitwisseling kan er evenwel toe leiden dat partners in samenwerkingsverbanden zich 
terughoudend opstellen wat betreft deze  uitwisseling, die wel noodzakelijk is, voor een goede 
samenwerking in de keten.  
 
Doel convenant 
Het feit dat diverse partijen betrokken zijn bij het signaleren en voorkomen van huiselijk geweld 
en kindermishandeling en deze voor gegevensuitwisselingen acteren op basis van eigen 
juridische grondslagen, maakt het voor de betrokken professionals lastig om een overkoepelend 
beeld te krijgen wanneer gegevens al dan niet mogen worden gedeeld. 
In dit convenant worden de kaders geschetst, gebaseerd op de wettelijke grondslagen, 
waarbinnen gegevensuitwisseling binnen samenwerkingsverbanden (zoals de Regioaanpak 
HGKM ) tot stand kan komen.  Kaders die, binnen samenwerkingsverbanden van betrokken 
ketenpartners, voor de betrokken professionals een kompas kunnen zijn bij het maken van een 
goede afweging wanneer en met wie de noodzakelijke informatie mag worden gedeeld en de 
wijze waarop dat gebeurt.  
    
Overwegingen  
De convenantpartners onderschrijven dat samenwerking essentieel is voor een sluitende en 
effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en gegevensuitwisseling daar een 
fundamenteel onderdeel van uitmaakt. Op basis daarvan nemen de convenantpartners het 
navolgende in overweging. 
 

 Convenantpartners onderschrijven het doel van dit convenant voor onderlinge  
gegevensuitwisseling en daarmee de inspanningsverplichting die daaruit voortvloeit ten 
aanzien van het gestelde in dit convenant.  
 

 Convenantpartners streven er naar werkzaamheden van de organisaties betrokken bij 
de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling op efficiënte en effectieve wijze op 
elkaar aan te laten sluiten met behoud van eigen verantwoordelijkheden. 
 

 Dat het noodzakelijk en gewenst is onderling gegevens uit te wisselen en dat de 
partners zich er van bewust zijn dat bij de gegevensuitwisseling zij gehouden zijn aan de 
op hen van toepassing zijnde wet- en regelgeving en hierbij gezocht wordt naar balans 
tussen noodzakelijke gegevensdeling en het belang van de betrokkene(n) bij de 
bescherming van zijn of haar persoonlijke levenssfeer. 
 

 Dat de politie slechts gegevens verstrekt die zijn vastgelegd voor de dagelijkse 
politietaak en dat niet meer wordt verstrekt dan noodzakelijk. Strafrechtelijke 
gegevens worden slechts verstrekt na toestemming van het bevoegd gezag, zijnde het 
Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie toetst of er sprake is van een 
opsporingsbelang. Indien er geen opsporingsbelang is, kunnen gegevens worden 
verstrekt.  
 

 Dat de ontvangende convenantpartner verantwoordelijk is voor de verdere verwerking 
van de verkregen gegevens. Voor verstrekking van gegevens aan derden geldt artikel 9. 
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 Convenantpartners verwerken de (doorverstrekte) gegevens uitsluitend voor zover dat 
noodzakelijk is voor het doel of doeleinden van de samenwerking danwel 
gegevensverstrekking. De gegevens zijn gelet op de doeleinden waarvoor ze worden 
verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig. 
 

 Voor zover partijen daartoe niet al beroepshalve verplicht zijn, leggen zij aan hun 
medewerkers die inzage hebben danwel in overeenstemming met het bepaalde in dit 
convenant – op andere wijze persoonsgegevens verkrijgen uit deze samenwerking – 
een plicht tot geheimhouding op. 
Deze plicht strekt tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan medewerkers 
kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling 
verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. 
 

 Gegevensuitwisseling gebeurt op basis van need to have. Alleen die gegevens die 
noodzakelijk zijn vanuit een bepaald doel(einde) worden verwerkt. Bij verwerking wordt 
ook voldaan aan de uitgangspunten van proportionaliteit (niet meer  privacy inbreuk 
dan nodig) en subsidiariteit (een ander middel dat minder inbreuk op privacy maakt om 
gestelde doel te realiseren heeft de voorkeur).  

 
 Dat knelpunten rondom privacy en gegevensuitwisseling gezamenlijk worden 

besproken en getracht deze op te lossen binnen de geldende wettelijke grondslagen. En 
dat knelpunten die moeten worden opgelost op het niveau van wetgeving in beeld 
komen en onder de aandacht worden gebracht van de wetgever.   

 
 
 

Convenantpartners 
 
 Advies- en meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling, gemeenschappelijke regeling 

bestaande uit Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur GGD, verder te noemen Veilig Thuis. 

 Gecertificeerde instellingen  
 Gemeente Amsterdam  
 Blijf Groep 
 Vita Welzijn en advies  
 Jeugdbescherming (JBRA) 
 Openbaar Ministerie 
 Politie Amsterdam-Amstelland 
 Raad voor de Kinderbescherming 
 Reclassering 
 Locale (wijk)teams 
 
Verder gezamenlijk te noemen convenantpartners 
 
 

In aanmerking nemende 
 

I. Het Rijk aan de gemeenten de taken en verantwoordelijkheden heeft gegeven in 
het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning voor de 
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.  

II. De convenantpartners streven naar een integrale en effectieve sluitende aanpak in 
de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling, en onderschrijven dat 
informatie-uitwisseling tussen de convenantpartners daarbij onmisbaar is 
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III. De gezamenlijke doelstelling van de convenantpartners is het voorkomen, 
verminderen danwel stoppen is van huiselijk geweld en kindermishandeling gericht 
op het voorkomen, bestrijden, opsporen en vervolgen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling, het verlenen van hulp aan slachtoffers, getuigen (vrouwen, 
kinderen, mannen) en plegers.  

IV. Dit privacyreglement de contouren vast legt waarbinnen de informatie-uitwisseling 
kan plaatsvinden. Het is gebaseerd op de wettelijke uitgangspunten voor 
informatie-uitwisseling.  

V. Specifieke infomatie-uitwisselingsbehoeften tussen afzonderlijke betrokken 
convenantpartners, een verantwoordelijkheid is van de betreffende 
convenantpartners om deze uitwisseling vast te leggen in een onderling vast te 
stellen privacy protocol ofwel –subconvenant.   

VI. Het algemeen privacyconvenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling  schets 
kaders die als een kompas kunnen dienen bij het maken van een goede afweging 
voor gegevensuitwisseling tussen de convenantpartners.  

 
 

Gelet op  
Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 10 van de Grondwet en 
artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht; 
Wet bescherming persoonsgegevens; 
Wet politiegegevens en Besluit politiegegevens; 
Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens; 
Wet basisregistratie personen; 
Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst; 
Wet maatschappelijke ondersteuning; 
Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg; 
Jeugdwet; 
Beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers; 
Gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen; 
Gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen; 
Privacyreglementen van de convenantpartners; 
 
 

Het volgende vast te stellen 
 
Privacyconvenant voor de uitwisseling van gegevens tussen genoemde convenantpartners 
betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling  
 
 
Artikel 1  Begripsbepalingen  
 
ALGEMENE BEPALINGEN  
 

a. Betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben 

b. Bewerker: degene die ten behoeve van de Verantwoordelijke persoonsgegevens 
verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. 

c. Beheerder: degene die op basis van een schriftelijk besluit van de Verantwoordelijke is 
gemandateerd voor de realisatie van  het doel conform artikel 2. 

d. Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke of enig persoon die onder 
rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om 
persoonsgegevens te verwerken. 

e. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon. 
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f. Bijzondere persoonsgegevens: persoonsgegevens die betrekking hebben op iemands 
godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, medische gegevens, 
seksuele leven en het lidmaatschap van een vakvereniging alsmede strafrechtelijke 
persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in 
verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag. 

g. Huiselijk geweld; definitie bedoeld zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). 

h. Kindermishandeling: definitie als bedoeld in artikel 1 van de jeugdwet. 
i. Convenant: dit algemeen convenant voor de uitwisseling van gegevens tussen de 

genoemde convenantpartners. 
j. Bestand: een verzameling van gegevens die een eenheid vormen en geschikt zijn voor 

verwerking. Danwel een groep gegevens of documenten bijeengebracht met een 
bepaald doel en in samenhang te raadplegen. 

k. Verwerking van persoonsgegevens: 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. 

l. Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het 
bestuursorgaan dat, alleen of te zamen met anderen, het doel van en de middelen voor 
de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 

m. Wettelijk vertegenwoordiger: de persoon die het gezag over een minderjarige uitoefent. 
n. Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende 

wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens 
worden verwerkt. 

 
 
Artikel 2  Doel gegevensverwerking 

1. Het doel van de gegevensuitwisseling danwel –verwerking is het wegnemen van  
(ernstige) stagnaties in het systeemgerichte hulpaanbod aan (vermoedelijke) 
slachtoffers van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, teneinde het voorkomen, 
bestrijden, opsporen en vervolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het 
verlenen van hulp aan slachtoffers, getuigen (vrouwen, kinderen, mannen) en plegers. 
Daarbij kan gedacht worden aan gegevensuitwisseling teneinde: 

a. het op elkaar aan laten sluiten van de activiteiten vanuit verschillende 
convenantpartners in de justitiële- en de hulpverlenigsketen met betrekking tot 
daders, slachtoffers en (eventuele) kinderen betrokken bij huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

b. zicht te krijgen op de mate van  veiligheid van cliënt en  van de betrokken  
hulpverlener  

c. preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling 
d. de bescherming van jeugdigen die in aanraking komen met huiselijk geweld en 

kindermishandeling 
e. het verzamelen van informatie voor procesbewaking, management- en 

beleidsdoeleinden teneinde de hulpverlening aan hen die deze behoeven te 
optimaliseren 

2. Het doel zoals beschreven in voorgaand lid wordt bereikt door afspraken vast te leggen  
over verwerking danwel uitwisseling van gegevens tussen de convenantpartners. 

 
 
Artikel 3  Toepassingsbeleid 

1. Dit convenant is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens door  
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de convenantpartners met betrekking tot elke vorm van samenwerking ten behoeve 
van de integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

2. Dit convenant van toepassing op  iedere vorm van verwerking van in het voorgaand lid 
bedoelde  
persoonsgegevens, ongeacht of deze gegevens digitaal, mondeling, schriftelijk of door 
middel van foto, video of audio wordt verwerkt. 

 
 
Artikel 4  Verantwoordelijke  

1. De Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van dit convenant en voor 
alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de betrokkene. 

2. De Verantwoordelijke treft voorzieningen ter bevordering van de juistheid en 
volledigheid van de persoonsgegegevens die worden verwerkt. 

3. De Verantwoordelijke ziet er op toe dat ten aanzien van de beveiliging van de 
persoonsgegevens van de betrokkene afdoende maatregelen worden genomen. 

4. De Verantwoordelijke ziet er tevens op toe dat uitsluitend de voor het doel zoals 
omschreven in artikel 2 noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt en dat zij 
niet langer worden verwerkt dan voor dit doel noodzakelijk is. 

5. De Verantwoordelijke draagt er zorg voor dat de verwerking van persoonsgegevens op 
grond van dit reglement wordt aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens.  

 
 
Artikel 5  Verantwoordelijkheden partners 
Ongeacht verantwoordelijkheden van de verantwoordelijke voor een zorgvuldige verwerking 
van persoonsgegegevens dragen de convenantpartners zorg voor een zorgvuldige en 
rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens van personen, die te maken hebben met 
huiselijk geweld of kindermishandeling, die zij op grond van dit convenant verwerken. Dit houdt 
in ieder geval in dat: 

a. er zorg voor dragen dat de persoonsgegevens die zij op basis van dit reglement 
verwerken juist en volledig en ter zake dienend zijn en dat deze gegevens 
rechtmatig zijn verkregen; 

b. niet meer gegevens verwerken dan voor het doel zoals omschreven in artikel 2 
noodzakelijk is; 

c. het nemen van afdoende maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens 
die zij op basis van dit reglement verwerken; 

d. het respecteren van de rechten die de wet en dit reglement betrokkenen 
bieden; 

e. de persoonsgegevens die afkomstig zijn van een andere convenantpartner, 
waarop dit reglement betrekking heeft, waarvan zij via het bestand kennis 
nemen, of die aan hen bekend wordt gemaakt of verstrekt, niet bekend worden 
gemaakt of verstrekt aan andere convenantpartners of aan derden, zonder 
uitdrukkelijke toestemming van de convenantpartner van wie de 
persoonsgegevens afkomstig zijn.      
 

 
Artikel 6  Grondslag voor verwerking van persoonsgegevens 

1. De convenantpartners verplichten zich tot uitwisseling danwel delen van informatie die 
nodig is om de samenwerking met betrekking tot de integrale aanpak van huiselijk 
geweld en kindermishandeling efficiënt en effectief te laten verlopen, met 
inachtneming van de op hen van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.  

2. Ter rechtvaardiging van een doel voor informatie-uitwisseling/verwerking dient dit doel 
gebaseerd te kunnen worden op één van de zes grondslagen uit artikel 8 Wet 
bescherming persoonsgegevens. 



 7 

a. De betrokkene heeft zijn toestemming ondubbelzinnig gegeven; 
b. Wanneer géén toestemming kan worden gevraagd (bijv. geen toestemming of 

nadelige gevolgen voor het kind) dan moeten de gegevens op basis van een van 
de andere grondslagen uit de wet worden verstrekt;  

c. De verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst met de betrokkene uit te 
voeren; 

d. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke plicht die op de 
verantwoordelijke rust; 

e. De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene te 
waarborgen; 

f. De verwerking is noodzakelijk voor de verantwoordelijke om diens 
publiekrechtelijke taak uit te voeren; 
Op grond van deze grondslag kan een publiekrechtelijk orgaan aan een ander 
publiekrechtelijk orgaan persoonsgegevens vertrekken als dit noodzakelijk is 
voor de goede taakuitvoering van het andere publiekrechtelijke orgaan. 
Organisaties belast met de aanpak van kindermishandeling vanuit hun 
publiekrechtelijke taak (zoals bijvoorbeeld Veilig Thuis) kunnen deze grondslag 
gebruiken indien delen van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van aan 
hen opgedragen wettelijk taken.  

g. De verwerking is noodzakelijk om een gerechtvaardigd belang van de 
betrokkene te waarborgen dat zwaarder weegt dan de privacyinbreuk bij de 
betrokkene. Hierbij wordt een afweging gemaakt van het gerechtvaardigd 
belang van de verantwoordelijke (of derde aan wie de gegevens worden 
verstrekt) gewogen tegen privacybelangen van de betrokkene.  

3. Gegevens mogen conform artikel 9 Wbp niet worden verwerkt voor andere doeleinden 
dan waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld. Slechts wanneer de doelen verenigbaar 
zijn, mogen gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt. Gegevens mogen 
slechts worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is in het belang van: 

a. De veiligheid van de staat; 
b. De voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
c. Gewichtig economisch en financiële belangen van de staat en andere openbare 

lichamen; 
d. Het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten 

behoeve van de belangen onder b en c; 
e. De bescherming van betrokkene of van de rechten van vrijheden van anderen. 

4. In het kader van bemoeizorg (zorg die geboden wordt aan zorgwekkende zorgmijders) 
is het toegestaan om in eerste instantie zonder toestemming van betrokkene gegevens 
te verwerken, met als doel een effectieve hulpverleningsrelatie tot stand te brengen. 
Zodra het contact met de zorgmijder is gelegd en een vertrouwensrelatie tot stand is 
gebracht, geldt wel weer onverkort het toestemmingsvereiste. Ook hierbij geldt dat het 
noodzakelijk is om afspraken te maken met diverse betrokken partijen over 
gestructureerde gegevensuitwisseling. 

 
 
Artikel 7  Verwerking van bijzondere persoonsgegevens  

1. Het verbod op  verwerking van bijzondere, met name medische, persoonsgegevens, 
conform artikel 16 Wbp, is niet van toepassing  indien de verwerking geschiedt door: 

a. Hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of 
maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog  op een goede 
behandeling of verzorging van de betrokkene, danwel het beheer van de 
betreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is; 

b. Een reclasseringsinstelling, een bijzondere reclasseringsambtenaar, de raad 
voor de kinderbescherming of gecertificeerde instelling, bedoeld in artikel 1.1 
van de jeugdwet en de rechtspersoon, bedoeld in artikel 256, lid 1, of artikel 302 
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lid 2 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek voor zover dat noodzakelijk is voor 
de uitvoering van de hun wettelijk opgedragen taken; 

c. Scholen voor zover dat met het oog op de speciale begeleiding van leerlingen 
of het treffen van bijzondere voorzieningen in verband met hun 
gezondheidstoestand noodzakelijk is.   

2. Het verbod is niet van toepassing op verwerkingen van strafrechtelijke gegevens door 
en ten behoeve van publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden van 
verantwoordelijken of groepen van verantwoordelijken indien de verwerking 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de taak van deze verantwoordelijken of groepen 
van verantwoordelijken en bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de 
persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad. 

3. Het verbod is eveneens niet van toepassing op persoonsgegevens betreffende een door 
de rechter opgelegd verbod n.a.v. onrechtmatig of hinderlijk gedrag. 

 
 
Artikel 8  Melding verwerking persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

1. Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die 
voor de verwezenlijking van een doeleinde of samenhangende doeleinden bestemd is, 
wordt alvorens met de verwerking wordt aangevangen, gemeld bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

2. Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien er sprake is van een vrijgestelde 
verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in het Vrijstellingsbesluit Wet 
bescherming persoonsgegevens. 

 
 
Artikel 9 Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

1. Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan een derde partij tenzij: 
a. deze derde beroepsmatig direct betrokken is bij de uitvoering van de integrale 

aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, verstrekking daarvoor 
noodzakelijk is en de convenantpartner die de gegevens in het bestand heeft 
vastgelegd voor deze verstrekking zijn uitdrukkelijke toestemming heeft 
gegeven; 

b. een wettelijke plicht tot vertrekking aan een derde noodzaakt. 
2. Van een verstrekking aan een derde zoals bedoel in voorgaand lid wordt een 

aantekening gemaakt in het bestand 
 
 
Artikel 10 Verantwoordelijkheden en randvoorwaarden 

1. Alle convenantpartners blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen gegevens en 
dossiervorming binnen hun eigen organisatie. 

2. De uitwisseling van persoonsgegevens door convenantpartners beperkt zich tot die 
persoonsgegegevens die benodigd zijn voor de in artikel 2 van dit convenant genoemde 
doelen. 

3. Met  de ondertekening van dit convenant zeggen alle convenantpartners toe te 
bewaken dat de verwerking van persoonsgegevens door de convenantpartners 
plaatsvindt in overeenstemming met de voor hen geldende wettelijke kaders. 

 
 
Artikel 11 Beveiliging  

1. De convenantpartners nemen zoveel mogelijk passende technische en organisatorische 
maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige 
vorm van onrechtmatige verwerking, alsmede om de informatie strikt vertrouwelijk en 
met gepaste geheimhouding te behandelen. Deze maatregelen garanderen, rekening 
houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een 
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passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te 
beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht 
onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. 

 
 
Artikel 12 Geheimhouding 

1. Een ieder die op grond van dit convenant kennis neemt van persoonsgegevens van een 
betrokkene is verplicht tot geheimhouding daarvan, tenzij de wet tot verstrekking van 
persoonsgegevens verplicht. Doorverstrekking van deze gegevens, anders dan 
beschreven in artikel 12 lid 1, of verwerking voor een ander doel dan omschreven in 
artikel 2 van dit convenant is niet toegestaan. 

2. Strafrechtelijke persoonsgegevens worden niet doorvertrekt aan partijen buiten dit 
privacyconvenant, tenzij daarvoor een rechtmatige verstrekkingsgrondslag en een 
uitzondering op het verbod op verwerking van bijzondere persoonsgegevens 
overeenkomstig artikel  7 aan te wijzen is. Daarnaast wordt de Officier van Justitie 
geraadpleegd om te bezien of bij verdere vertrekking een eventuele strafvervolging 
geen gevaar loopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Indien gegevens worden verstrekt die vallen onder een  geheimhoudingsplicht, dan is 
de ontvanger zelf ook gebonden aan de geheimhouding 

 
 
INFORMATIEVERSTREKKING AAN BETROKKENEN 
 
Artikel 13 Actieve informatieplicht 

1. Personen van wie de gegevens worden verwerkt worden actief schriftelijk op de hoogte 
gesteld. De informatieplicht wordt opgeschort zover dit noodzakelijk is in het belang 
van: 

a. de veiligheid van de staat;  
b. de voorkoming, opsporing en financiële belangen van de staat en andere 

openbare lichamen; 
c. het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten 

behoeve van de hier boven bedoelde belangen;  
d. de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen. 

 
 
Artikel 14 Rechten van betrokkenen   

1. Iedere betrokkene heeft het recht op inzage in en afschrift van de gegevens die in het 
dossier zijn opgenomen en op hem betrekking hebben. 

2. Iedere betrokkene heeft het recht zich schriftelijk tot de Verantwoordelijke te wenden 
met het verzoek hem mede te delen of persoonsgegevens, die op hem betrekking 
hebben, worden verwerkt. 

3. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid, moet schriftelijk worden ingediend bij de 
betreffende Verantwoordelijke.  

4. De Verantwoordelijke deelt de betrokkene binnen vier weken mee of 
persoonsgegevens van hem worden verwerkt. 

5. Indien dit het geval is bevat de mededeling een volledig overzicht van de 
persoonsgegevens die zijn opgenomen in het bestand waarin de persoonsgegevens van 
de betrokkene(n) zijn vastgelegd, het doel daarvan alsmede een overzicht van de 
personen en instellingen aan wie de verantwoordelijke persoonsgegevens van de 
betrokkene heeft verstrekt en het doel van deze vertrekking(en). 

6. De informatieplicht in dit artikel wordt opgeschort indien sprake is van noodzakelijkheid 
conform artikel 6  
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Artikel 15 Recht op correctie 

1. Nadat betrokkene conform artikel 13 kennis heeft genomen van de verwerking van zijn 
persoonsgegevens, kan hij de Verantwoordelijke verzoeken de gegevens te verbeteren, 
aan te vullen, te verwijderen of af te schermen voor zover deze gegevens onjuist, 
onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel van verwerking, danwel anderszins 
in strijd zijn met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. 

2. Is de betrokkene het niet eens met een oordeel over hem dat in het bestand is verwerk, 
dan kan hij de Verantwoordelijke verzoeken zijn eigen verklaring omtrent dit oordeel 
aan het bestand toe te voegen 

3. De Verantwoordelijke reageert binnen vier weken na ontvangst van het verzoek 
schriftelijk en gemotiveerd op verzoeken zoals bedoeld in lid 1 en 2.  

4. Mocht het verzoek om correctie leiden tot aanpassing van de gegevens, dan draagt de 
Verantwoordelijke er zorg voor dat deze aanpassing ook bekend wordt gemaakt aan de 
convenantpartners en derden die op grond van dit convenant kennis hebben genomen 
van deze persoonsgegevens. 

 
 
Artikel 16 Recht van verzet 

1. De betrokkene die heeft vastgesteld dat op grond van dit convenant persoonsgegevens 
over hem zijn vastgelegd in het bestand, kan te allen tijde schriftelijk bij de 
Verantwoordelijke verzet aantekenen tegen deze verwerking in verband met zijn 
bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

2. De Verantwoordelijke beoordeelt binnen vier weken na ontvangst of het verzet 
gerechtvaardigd is. Hij weegt daarbij de belangen die worden gediend met de 
verwerking van de persoonsgegevens af tegen de belangen die de betrokkene in 
verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden heeft bij beëindiging van de 
verwerking.  

3. Acht de verantwoordelijke het verzet gerechtvaardigd, dan beëindigt hij terstond de 
verwerking. 

4. Acht de verantwoordelijke het verzoek niet gerechtvaardigd, dan deelt hij zijn afwijzing 
schriftelijk aan de betrokkene met vermelding van de redenen. 

    
 
Artikel 17 Uitoefenen van rechten door de (wettelijke) vertegenwoordiger  

1. Indien de betrokkene jonger dan twaalf jaar is, dan oefent zijn wettelijke 
vertegenwoordiger de rechten uit die hem op grond van dit convenant worden 
toegekend.  

2. Indien de betrokkene de leeftijd van twaalf, maar niet van zestien jaar heeft bereikt, dan 
oefenen de betrokkene als zijn wettelijk vertegenwoordiger de rechten uit, zoals 
bedoeld in lid 1 . 

3. In geval van wilsonbekwaamheid van een betrokkene van 16 jaar of ouder, worden zijn 
rechten zoals bedoeld in lid 1 uitgeoefend door zijn (wettelijk) vertegenwoordiger. 

 
 
Artikel 18 Uitoefenen van taken van de Verantwoordelijke door de beheerder 

1. De Verantwoordelijke kan zijn taken zoals in artikel 14. 15 en 16 op basis van een 
schriftelijk besluit mandateren aan de beheerder. 
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Artikel 19 Wijzigingen en aanvullingen 

1. Wijzigingen in de doeleinden van de verwerkingen als bedoeld in dit convenant en 
wijzigingen in het gebruik en de wijze van verkrijging van de persoonsgegevens, dienen 
te leiden tot wijzigingen danwel tot aanvulling van dit convenant. 

2. Wijzigingen en aanvullingen van dit convenant behoeven instemming van alle 
convenantpartners. De wijziging treedt uiterlijk een maand na vaststelling van de 
wijziging in werking.  

 
 
Artikel 20 Bewaren en verwijderen Persoonsgegevens  

1.    Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel of de  
doeleinden. De Persoonsgegevens in ieder geval verwijderd en vernietigd vijf jaar nadat 
er contact is geweest met de desbetreffende Betrokkene danwel vernietigd op basis van 
de termijn die geldt voor de convenantpartner op grond van een wettelijk voorschrift.  

2. Ten behoeve van onderzoek, evaluatie en verantwoording kunnen de gegevens langer 
dan de wettelijke bewaartermijn worden bewaard, onder voorwaarde dat zij worden 
ontdaan van hun identificerende kenmerken. De Verantwoordelijke beslist voor afloop 
van deze periode of de gegevens voor deze doeleinden langer worden bewaard.  De 
Verantwoordelijke draagt er zorg voor dat de gegevens uitsluitend voor deze 
doeleinden worden gebruikt en treft daartoe de nodige voorzieningen. 

 
 

SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 21 Naam, inwerkingtreding, looptijd, evaluatie 

1. Dit convenant kan worden aangehaald als Algemeen Privacyconvenant integrale aanpak 
huiselijk geweld en kindermishandeling. 

2. Dit convenant treedt na ondertekening per direct in werking, heeft een looptijd van vier 
jaar met jaarlijkse evaluaties. 

3. Dit convenant kan gedurende de looptijd worden ingetrokken of gewijzigd door een 
gezamenlijk besluit van de convenantpartners. 
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