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Algemeen Privacyreglement Veiligheidshuis Rotterdam - Rijnmond 
 
 
 
De partners van het Veiligheidshuis Rotterdam - Rijnmond 
 
Overwegende 
 
dat de partners wettelijke dan wel statutaire taken hebben op een of meerdere terreinen van:  

- de aanpak van minderjarige en meerderjarige verdachten van strafbare feiten bij wie 
ook sprake is van complexe problematiek; 

- de aanpak van minderjarige en meerderjarige personen die structurele en/of ernstige 
overlast voor hun (woon)omgeving veroorzaken; 

- de aanpak van huiselijk geweld;  
- de nazorg aan minderjarige en meerderjarige ex –gedetineerden; 
- de aanpak van minderjarige en meerderjarige personen die een veiligheidsrisico vormen 

als gevolg van radicalisering; 
- de aanpak van minderjarige en meerderjarige personen die in verband met het plegen 

van een misdrijf veroordeeld zijn en die als gevolg van een ernstige psychiatrische 
aandoening en/of een persoonlijkheidsstoornis en/of een verstandelijke beperking een 
ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen vormen.  
 

dat de partners in het Veiligheidshuis Rotterdam – Rijnmond samenwerken om tot een 
effectieve uitoefening van deze taken te komen, resulterend in het gezamenlijk vaststellen en 
uitvoeren van een persoons - en systeemgerichte aanpak voor personen vanaf twaalf jaar die tot 
een van bovenstaande doelgroepen behoren;  
 
dat het doel van deze persoonsgerichte aanpak is:  

- overlast en criminaliteit in de regio Rotterdam -Rijnmond terugbrengen;  
- voorkomen en verminderen van recidive; 
- voorkomen en verminderen van huiselijk geweld; 
- bieden van nazorg na detentie;  
- gevaar en veiligheidsrisico’s voorkomen dan wel beperken voortkomend uit gedrag dat 

wordt veroorzaakt door ernstige psychiatrische aandoeningen, 
persoonlijkheidsstoornissen en/ of verstandelijke beperkingen;  

- voorkomen van uitreizen in verband met radicalisering ,beschermen van minderjarigen 
tegen dit uitreizen en voorkomen en beperken van veiligheidsrisico’s die ontstaan door 
radicalisering;   

- (weer) bieden van perspectief op zo volwaardig mogelijke participatie in de samenleving 
aan personen op wie de persoonsgerichte aanpak zich richt; 

 
dat de persoonsgerichte aanpak bestaat uit een op individuele behoeften, zo nodig 
systeemgerichte, toegesneden mix van verschillende vormen van zorg en andere interventies, al 
dan niet geboden in een strafrechtelijk, bestuursrechtelijk en/of civielrechtelijk kader; 
 
dat het voor deze aanpak noodzakelijk is om persoonsgegevens, waaronder bijzondere 
persoonsgegevens, te verwerken. Dit gebeurt o.a. door persoonsgegevens, waaronder voor 
zover de wet dit toestaat bijzondere persoonsgegevens, vast te leggen in het bestand van het 
Veiligheidshuis en door het voeren van verschillende vormen van casusoverleg. In het 
casusoverleg worden de personen op wie de persoonsgerichte aanpak zich richt, besproken met 
het doel een persoonsgerichte aanpak vast te stellen en de uitvoering daarvan zo nodig te 
volgen; 
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dat het, gelet op de wet- en regelgeving die de persoonlijke levenssfeer beschermt van de 
personen op wie de persoonsgerichte aanpak zich richt, en gelet op de eveneens wettelijk 
geregelde geheimhoudingsplicht van beroepskrachten werkzaam voor een aantal partners die 
samenwerken in het Veiligheidshuis, noodzakelijk is de verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van het Veiligheidshuis nader te reguleren; 
 
dat er daartoe door de partners een algemeen reglement dient te worden vastgesteld dat van 
toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door de partners in het kader van hun 
samenwerking in het Veiligheidshuis; 
 
dat daarnaast voor ieder casusoverleg, bij wijze van aanvulling op dit algemeen reglement, in 
een beknopt aanvullend casusreglement worden vastgelegd: het doel van het casusoverleg, de 
namen van de partners die deelnemen aan het betreffende casusoverleg en een nauwkeurige 
omschrijving van de doelgroep van cliënten voor wie een persoonsgerichte aanpak door het 
casusoverleg zal worden vastgesteld, 
 
In aanmerking nemende 
Artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 10 Grondwet en artikel 272 
Wetboek van Strafrecht; 
De Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en het Reglement Justitiële Jeugdinrichtingen; 
De Penitentiaire beginselenwet en de Penitentiaire maatregel; 
Beginselenwet verpleging tbs-gestelden en Reglement verpleging tbs-gestelden; 
Jeugdwet; 
Participatiewet; 
Wet algemene bepalingen Burger Service Nummer; 
Wet bescherming persoonsgegevens; 
Wet en Besluit Politiegegevens; 
Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst; 
Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens almede de Aanwijzing ‘Verstrekking strafrechtelijke 
gegevens aan derden voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden’; 
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; 
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; 
Wet publieke gezondheid; 
Reclasseringsregeling 1995; 
Kwaliteitskader 2015 van de Raad voor de Kinderbescherming; 
Beroepscode van de Nederlandse Verenging van Maatschappelijk Werkers; 
Gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen; 
Gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen; 
Privacyreglementen van de in het Veiligheidshuis samenwerkende partners;  
Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond;  
 
 
stellen het volgende reglement vast 
 
 
I.   ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
Artikel 1  Begripsbepalingen 
 
administratief  
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ondersteuner de functionaris die de voorzitter van het casusoverleg administratief 
ondersteunt; 

Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur van het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond, zijnde 
het hoogste orgaan van het samenwerkingsverband van de partners, dat 
bestaat uit vertegenwoordigers van de partners en de 
programmamanager van het Veiligheidshuis met als taken: het 
vaststellen van de kaders voor de samenwerking tussen de partners in 
het Veiligheidshuis, het volgen en evalueren van deze samenwerking en  
zo nodig het nemen van maatregelen om de samenwerking te 
bevorderen; 

beheerder de functionaris die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke 
de persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt, o.a. door deze 
gegevens in het bestand vast te leggen, ze ter beschikking te stellen 
conform de bepalingen van dit reglement en door deze gegevens zo 
nodig te bewerken, zijnde de programmamanager van het 
Veiligheidshuis;  

beroepskracht de persoon die namens een partner casusoverleg voert en/of  
onderdelen van de persoonsgerichte aanpak uitvoert dan wel namens 
een partner optreedt als casusverantwoordelijke;  

bestand het gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel 
van gegevens gecentraliseerd is op een functioneel of geografisch 
bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en 
betrekking heeft op verschillende personen, in het leven geroepen door 
de gezamenlijke partners ten behoeve van de taakuitoefening van het 
Veiligheidshuis; 

betrokkene natuurlijk persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft dat in 
het bestand is vastgelegd; 

buitenkantinformatie persoonsgegevens over een cliënt inhoudende: of hij bekend is bij een 
partner of een andere instelling, of er contacten zijn met de betrokkene, 
wanneer deze contacten zijn begonnen, wanneer de contacten zijn 
afgesloten, of tussentijds zijn afgebroken en welke resultaten de 
contacten hebben gehad; 

bijzondere 
persoonsgegevens persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, 

politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van 
een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en 
persoonsgegevens over hinderlijk en onrechtmatig gedrag in verband 
met een opgelegd verbod; 

casusoverleg periodiek of incidenteel overleg binnen het Veiligheidshuis over een 
cliënt, door een aantal partners, gericht op het vaststellen en volgen van 
een persoonsgerichte aanpak van de problematiek van de cliënt; 

casusverantwoordelijke de beroepskracht die op cliëntniveau de verschillende interventies van 
de persoonsgerichte aanpak op elkaar afstemt, de voortgang van de 
uitvoering bewaakt, de persoonsgerichte aanpak met de cliënt bespreekt 
en voor het totaal van de aanpak als aanspreekpunt voor de cliënt 
optreedt; 

cliënt de persoon van minimaal twaalf jaar oud op wie de persoonsgerichte 
aanpak zich richt, of voor wie een persoonsgerichte aanpak dient te 
worden vastgesteld, daaronder ook verstaan het gezinslid van de cliënt 
op wie de persoonsgerichte aanpak mede betrekking heeft; 

complexe problematiek problematiek van een cliënt op meer leefgebieden waarbij een aanpak 
vanuit één van de vier ketens – strafrecht,. civiel, bestuur en zorg – niet 
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volstaat en daarom een integrale aanpak dient te worden vastgesteld 
vanuit twee of meer ketens; 

derde persoon of organisatie, niet zijnde de cliënt, de betrokkene, de 
beroepskracht of de partner, die geen toegang heeft tot het bestand en 
aan wie uitsluitend op basis van de gronden en onder de voorwaarden 
zoals beschreven in artikel 11 persoonsgegevens uit het bestand kunnen 
worden verstrekt; 

EPA ernstige psychiatrische aandoening; 
gezinsleden de personen met wie de cliënt in gezinsverband leeft of leefde en op wie 

een persoonsgerichte aanpak, in verband met het systeemgerichte 
karakter daarvan, mede is gericht; 

interventie traject of actie als onderdeel van de persoonsgerichte aanpak gericht op 
het terugbrengen van het aantal strafbare feiten, de mate van overlast of 
op het voorkomen van recidive, dan wel op het voorkomen of beperken 
van de gevolgen van radicalisering, alsmede op het (weer) perspectief  
bieden op volwaardige participatie in de samenleving; 

nazorg na detentie persoonsgerichte aanpak geboden na detentie gericht op het bereiken 
van een stabiele situatie voor de ex-gedetineerde op de terreinen van 
wonen, dagbesteding, inkomen en zorg; 

partner de instelling die de Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis 
Rotterdam – Rijnmond heeft ondertekend en zich daarmee ook aan dit 
privacyreglement en de aanvullende casusreglementen bindt; 

persoonsgegeven elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon; 

persoonsgerichte 
aanpak een op de individuele behoeften van een cliënt toegesneden, 

samenhangend en, voor zover mogelijk en noodzakelijk, systeemgericht  
geheel van interventies, al dan niet (ten dele) aangeboden in het 
gedwongen kader van het strafrecht, het bestuursrecht en/of het civiele 
recht, daaronder ook begrepen nazorg na detentie; 

procesregisseur de functionaris van het Veiligheidshuis die op een of meer locaties op 
procesniveau verantwoordelijk is voor de persoonsgerichte aanpak, 
tevens voorzitter van het casusoverleg; 

 programmamanager de functionaris van het Veiligheidshuis die op een of meer locaties 
verantwoordelijk is voor de taakuitoefening van het Veiligheidshuis en 
die tevens beheerder is van het bestand; 

radicalisering het (actief) nastreven en/of ondersteunen van diep ingrijpende 
veranderingen in de Nederlandse samenleving die een gevaar op kunnen 
leveren voor (het voortbestaan van) de democratische rechtsorde, 
waarbij eventueel ondemocratische methoden worden gehanteerd die 
afbreuk kunnen doen aan het functioneren van de democratische 
rechtsorde; 

systeemgericht 
geheel van interventies persoonsgerichte aanpak die zich mede richt op de gezinsleden van een 

cliënt; 
toestemming  iedere vrije, specifieke en op voldoende door of namens de 

verantwoordelijke verstrekte informatie, berustende wilsverklaring 
waaruit blijkt dat de cliënt of de betrokkene (of zijn wettelijk 
vertegenwoordiger) er mee instemt dat persoonsgegevens over hem 
door de verantwoordelijke worden verwerkt; 

triage beoordeling of de problematiek van een cliënt, dermate 
ketenoverstijgend is dat cliënt aangemeld moet worden voor een 
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casusoverleg van het Veiligheidshuis met het doel dat voor hem een 
persoonsgerichte aanpak wordt vastgesteld en uitgevoerd; 

uitreizen vertrek vanuit Nederland naar een jihadistische strijdgebied met het doel 
daar deel te nemen aan de jihadistische strijd of deze daadwerkelijk te 
ondersteunen; 

verantwoordelijken  het bevoegd gezag van de partners;  
Veiligheidshuis  Veiligheidshuis Rotterdam – Rijnmond, het samenwerkingsverband van 

de partners; 
verwerken 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; 

voorzitter de functionaris die het casusoverleg leidt en organiseert en die samen 
met de administratief ondersteuner de voortgang van de uitvoering van 
de afspraken bewaakt, zijnde de procesregisseur. 

zorg interventie in de vorm van medische, psychosociale, of sociaal – 
economische hulp, ondersteuning, activering of begeleiding, daaronder 
ook begrepen iedere vorm van forensische zorg.  

 
 
   ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
Artikel 2 Doel van de gegevensverwerking in het Veiligheidshuis 
 
1.       Het doel van de verwerking van persoonsgegevens in het Veiligheidshuis is: 

- terugbrengen van het aantal strafbare feiten die cliënten plegen en van 
de overlast die zij veroorzaken; 

- voorkomen of verminderen van recidive van cliënten; 
- voorkomen of verminderen van huiselijk geweld en het bieden van hulp 

aan alle bij dit geweld betrokken personen; 
- bieden van nazorg aan cliënten na hun detentie; 
- verminderen van strafbare feiten en veiligheidsrisico’s veroorzaakt door 

gedrag van personen met een ernstige psychiatrische aandoening, een  
persoonlijkheidsstoornis en/of een verstandelijke beperking;   

- voorkomen van uitreizen in verband met radicalisering, beschermen van 
minderjarigen tegen dit uitreizen en voorkomen dan wel beperken van 
veiligheidsrisico’s die ontstaan door radicalisering;   

- (weer) bieden van perspectief aan cliënten op zo volwaardig mogelijke 
participatie in de samenleving. 

2. De doelen zoals omschreven in lid 1 worden bereikt door het opstellen en uitvoeren van 
een persoonsgerichte aanpak van de complexe problematiek van de cliënten, bestaande 
uit een samenhangend en voor zover mogelijk en noodzakelijk systeemgericht geheel 
van interventies van de partners, waaronder zo nodig ook een of meer vormen van zorg, 
al dan niet geboden in het gedwongen kader van het strafrecht, het bestuursrecht en/of 
het civiele recht.   
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Artikel 3 Toepassingsgebied 
 
1. Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens door de 

partners in verband met de samenwerking in het Veiligheidshuis ten behoeve van het in 
artikel 2 omschreven doel. 

2. Dit reglement betreft iedere vorm van verwerking van de in lid 1 bedoelde 
persoonsgegevens, ongeacht of deze gegevens digitaal, op papier, of door middel van 
foto, video of audio worden verwerkt. 

 
 
Artikel  4 Verantwoordelijken 
 
1. De verantwoordelijken zijn verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement en voor 

alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de betrokkene. 

2. De verantwoordelijken treffen voorzieningen ter bevordering van de juistheid en 
volledigheid van de persoonsgegevens die worden verwerkt.  

3. De verantwoordelijken zien er op toe dat ten aanzien van de beveiliging van de 
persoonsgegevens van de betrokkene afdoende maatregelen worden genomen. Deze 
maatregelen staan beschreven in het beveiligingsplan Veiligheidshuis Rotterdam 
Rijnmond. 

4. De verantwoordelijken dragen er zorg voor dat datalekken worden gemeld bij het College 
Bescherming Persoonsgegevens, conform de wettelijke verplichtingen.   

5. De verantwoordelijken zien 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. 

6.       De verantwoordelijken dragen er zorg voor dat de verwerking van persoonsgegevens op 
grond van dit reglement wordt aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 

 
 
Artikel 5 Verantwoordelijkheden van de partners 
 

Ongeacht de verantwoordelijkheden van de verantwoordelijken voor een zorgvuldige 
verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in artikel 4, gaan ook de partners en 
de beroepskrachten van de partners zorgvuldig om met persoonsgegevens van cliënten. 
Dit houdt in ieder geval in dat (de beroepskrachten van) de partners:   

- 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; 

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

- de rechten respecteren die dit reglement betrokkenen biedt; 
- de persoonsgegevens afkomstig van andere partners waar zij via het bestand 

kennis van nemen, of die hen uit het bestand worden verstrekt, niet gebruiken 
voor andere doeleinden dan beschreven in artikel 2 van dit reglement en dat zij 
deze gegevens uitsluitend door verstrekken indien de wet en dit reglement 
doorverstrekking mogelijk maakt. 

 
 
Artikel 6 Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens 
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1. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens op grond van dit reglement is 
voor de partners gelegen in de publiekrechtelijke taken:   

-     van de gemeentebesturen op het terrein van de openbare orde, de publieke 
gezondheidszorg, de re integratie van uitkeringsgerechtigden en ex-gedetineerden 
en de maatschappelijke ondersteuning van burgers die deze ondersteuning 
behoeven; 

-    van de politie op het terrein van de handhaving van de openbare orde, het 
opsporen van strafbare feiten en het verlenen van hulp aan hen die deze hulp 
behoeven; 

-     van het openbaar ministerie op het terrein van de strafrechtelijke handhaving van 
de rechtsorde en van andere bij de wet vastgestelde taken; 

-     van de Dienst Justitiële Inrichtingen op het terrein van het  bieden van hulp en 
steun in het kader van re integratie van (ex)gedetineerden; 

- van instellingen voor reclassering: op het terrein van het bieden van hulp en steun 
in het kader van re integratie van (ex)gedetineerden, het rapporteren aan en het 
adviseren van justitiële autoriteiten, het houden van toezicht op (veroordeelde) 
daders en het uitvoeren van sancties en taakstraffen. 

2.  De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is voor de overige partners 
gelegen in de toestemming die cliënten hebben gegeven voor deze verwerking, dan wel in 
het gerechtvaardigd belang dat deze instellingen, gelet op hun doelstelling en taken, 
hebben bij de verwerking van persoonsgegevens van cliënten.     

 
II. HET BESTAND 

 
Artikel 7 Vastleggen van persoonsgegevens in het bestand  
 
1. In het bestand worden niet meer persoonsgegevens opgenomen dan noodzakelijk is voor 

het vaststellen en volgen van de persoonsgerichte aanpak. Daarbij worden inhoudelijke 
gegevens over een strafrechtelijk, een bestuursrechtelijk, een civielrechtelijk of een 
zorgtraject alleen vastgelegd voor zover het vastleggen van deze gegevens noodzakelijk is 
om de persoonsgerichte aanpak vast te stellen, uit te voeren of te volgen.  

2. De persoonsgegevens van een cliënt in het bestand betreffen voor zover noodzakelijk voor 
de persoonsgerichte aanpak: 

- naam, geboortedatum, adres, woonplaats, Burger Service Nummer; 
- voor zover noodzakelijk, de samenstelling van het gezin van de cliënt;  
- de betrokkenheid van de cliënt bij strafbare feiten en de reacties van politie en 

justitie op deze feiten, waaronder strafrechtelijke veroordelingen, de 
tenuitvoerlegging daarvan, voorwaardelijke veroordelingen, (voorwaardelijke) 
invrijheidstellingen, alsmede de voorwaarden die een cliënt door de rechter of 
door het openbaar ministerie zijn opgelegd in verband hiermee; 

- de betrokkenheid van de cliënt bij overlast en de reacties van de politie op deze 
gedragingen; 

- de omstandigheden waarin de cliënt verkeert in verband met werk, onderwijs, 
opleiding, inkomen, huisvesting, gezinssituatie, sociale omgeving en schulden, 
inclusief mogelijke vormen van schuldsanering; 

- de verblijfsrechtelijke status; 
- aanwijzingen die mogelijkerwijs kunnen duiden op radicalisering en op uitreizen; 
- buitenkantinformatie over medische, psychosociale en andere zorg die de cliënt 

is geboden of thans wordt geboden; 
- nadere aanduiding van het type persoonsgerichte aanpak waarvoor de cliënt in 

aanmerking komt; 
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- de door het casusoverleg vastgestelde en eventueel later aangepaste 
persoonsgerichte aanpak; 

- de voortgang in de uitvoering van de persoonsgerichte aanpak, alsmede de 
resultaten daarvan; 

- alle andere gegevens die noodzakelijk zijn voor het vaststellen, uitvoeren of 
volgen van de persoonsgerichte aanpak, daaronder ook verstaan de gegevens 
zoals in dit lid beschreven van gezinsleden van de cliënt voor zover noodzakelijk 
voor het vaststellen en uitvoeren van een persoonsgerichte aanpak; 

- verstrekkingen uit het bestand aan derden; 
- contacten met de cliënt over het vastleggen van zijn gegevens in het bestand en 

over het al dan niet verlenen van toestemming zoals bedoeld in artikel 10. 
3. In het bestand worden geen gegevens over ras, nationaliteit, etniciteit of geboorteland 

opgenomen.  
 
 
Artikel 8 Toegang tot het bestand en de bevoegdheid om gegevens vast te leggen in 
   het bestand 
 
1. Toegang tot het bestand hebben, voor zover noodzakelijk voor de taakuitoefening: 

- de verantwoordelijken; 
- de programmamanager van het Veiligheidshuis tevens beheerder van het 

bestand; 
- de procesregisseurs van het Veiligheidshuis, tevens voorzitters van de 

casusoverleggen; 
- de beroepskrachten van de partners die feitelijk deelnemen aan een  

casusoverleg, voor zover het gegevens betreft van cliënten die in het 
betreffende overleg (zullen) worden besproken; 

- de functionarissen van de partners voor zover zij rechtstreeks zijn betrokken bij 
de cliënt en bij het vaststellen en uitvoeren van een persoonsgerichte aanpak en 
het kennisnemen van de gegevens in het bestand noodzakelijk is voor het 
vaststellen en uitvoeren van deze aanpak; 

- de administratief ondersteuners van het Veiligheidshuis op aanwijzing van de 
programmamanager van het Veiligheidshuis. 

2.           Degenen die op grond van lid 1 toegang tot gegevens in het bestand hebben, zijn tevens 
bevoegd om gegevens in dit bestand vast te leggen of te wijzigen voor zover het 
gegevens betreft waarover zij zelf beschikken en waarvan het in verband met het 
vaststellen en uitvoeren van een persoonsgerichte aanpak noodzakelijk is dat de 
partners daarvan kennis nemen.  

3. Iedere partner van wie beroepskrachten op grond van dit artikel toegang hebben tot het 
bestand, treft een schriftelijke regeling waarin wordt vastgesteld: 

- welke medewerkers toegang hebben tot het bestand;  
- tot welke gegevens in het bestand deze medewerkers toegang hebben; 
- welke van deze medewerkers daarnaast bevoegd zijn om gegevens in het 

bestand vast te leggen of te wijzigen.  
4. De programmamanager van het Veiligheidshuis treft een regeling zoals omschreven in lid 

3 voor de medewerkers van het Veiligheidshuis.  
5.       Op basis van de schriftelijke regelingen zoals bedoeld in lid 3 en 4 kent de beheerder 

autorisaties toe die toegang geven tot het bestand.   
6. Derden die beroepsmatig rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de 

persoonsgerichte aanpak, hebben geen toegang tot het bestand. Indien zij kennis dienen 
te nemen van persoonsgegevens uit dit bestand in verband met de uitvoering van de 
persoonsgerichte aanpak, worden deze gegevens aan hen verstrekt door de 
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casusverantwoordelijke, conform de bepaling van artikel 11 lid 1. Indien deze derden 
beschikken over gegevens over de uitvoering van hun aandeel in de persoonsgerichte 
aanpak die in het bestand dienen te worden opgenomen, worden deze gegevens in het 
bestand vastgelegd door de casusverantwoordelijke.   

 
 
 

INFORMEREN CLIENT VRAGEN VAN TOESTEMMING 
 
Artikel 9 Informeren van de cliënt over de verwerking van zijn persoonsgegevens 

 
1. De beheerder draagt er zorg voor dat de cliënt,  voor zover zijn woon – of verblijfplaats bij 

het Veiligheidshuis bekend is, zo spoedig mogelijk (schriftelijk) wordt geïnformeerd over 
het vastleggen van zijn persoonsgegevens in het bestand, tenzij de betrokkene over deze 
specifieke verwerking al eerder is geïnformeerd. De informatie die aan de cliënt wordt 
verstrekt, betreft in ieder geval: 

- de verwerking van de persoonsgegevens van de cliënt; 
- het doel van deze verwerking;  
- de identiteit van de verantwoordelijke en van de partners en instellingen die 

rechtstreeks zijn betrokken bij het vaststellen en uitvoeren van de 
persoonsgerichte aanpak; 

- de rechten die de cliënt  ten aanzien van deze verwerking kan uitoefenen, zoals 
omschreven in de artikelen 18, 19 en 20 van dit reglement. 

2. Het verstrekken van de informatie zoals bedoeld in lid 1 en lid 2 kan uitsluitend 
achterwege blijven voor zover dit, naar het oordeel van de beheerder, noodzakelijk is in 
het belang van: 

- de veiligheid van de Staat; 
- de voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten; 
- gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en van andere 

openbare lichamen;    
- de bescherming van de cliënt of van de rechten en vrijheden van anderen. 

4.      Beslist de beheerder op grond van lid 3 dat de cliënt niet wordt geïnformeerd, dan draagt 
hij er zorg voor dat regelmatig, doch minimaal eens per maand, wordt bezien of de 
informatieverschaffing zoals omschreven in lid 2, met het oog op de belangen zoals 
omschreven in lid 3, al mogelijk is.  

5.     Over het al dan niet informeren van de cliënt maakt de beheerder een aantekening in het 
bestand.   

 
 
Artikel 10 Toestemming van de cliënt  voor de verstrekking van zijn persoonsgegevens 

door partners die een geheimhoudingsplicht hebben t.o.v. de cliënt    
 

1. De beroepskrachten van de partners die op grond van dit reglement persoonsgegevens 
van een cliënt verstrekken, bijvoorbeeld door deze gegevens in het bestand vast te leggen, 
of door het voeren van casusoverleg, en die uit hoofde van hun beroep of ambt een 
geheimhoudingsplicht in acht hebben te nemen ten opzichte van de cliënt, vragen hun 
cliënt vooraf om toestemming voor het vastleggen van zijn gegevens in het bestand en/of 
voor het  verstrekken van zijn persoonsgegevens in het  casusoverleg. Deze toestemming 
wordt pas gevraagd nadat de cliënt is geïnformeerd conform artikel 9 lid 1 van dit 
reglement.   

2. Krijgt een beroepskracht zoals bedoeld in lid 1 geen toestemming van de cliënt, of is het 
naar het oordeel van deze beroepskracht niet mogelijk gelet op het doel van de 
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gegevensverwerking, om toestemming te vragen, dan kan deze beroepskracht de 
noodzakelijke persoonsgegevens toch verstrekken, indien en voor zover hij tot het oordeel 
komt dat: 

- deze verstrekking noodzakelijk is gelet op de zeer ernstige schade die anders 
voor de cliënt of voor een lid van zijn gezinssysteem zal ontstaan; én 

- deze zeer ernstige schade alleen kan worden voorkomen door verstrekking van 
gegevens gericht op het (middels een persoonsgerichte aanpak) bieden van 
passende hulp die de cliënt of het lid van zijn gezinssysteem dringend behoeft 
gelet op de ernst van de situatie waarin hij zich bevindt; én 

- verstrekking van gegevens mogelijk is gelet op de wet – en regelgeving die op de 
betreffende beroepskracht en/of op de gegevensverstrekking van toepassing is. 

3. De verkregen toestemming of het met redenen omklede besluit om zonder toestemming 
toch gegevens te verstrekken, tekent de beroepskracht aan in zijn eigen cliëntdossier.     

 
 
Artikel 11 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden   
 
1. Uit het bestand worden geen persoonsgegevens verstrekt aan een derde tenzij: 

- deze derde beroepsmatig direct betrokken is bij de uitvoering van de    
persoonsgerichte aanpak, verstrekking van gegevens daarvoor noodzakelijk is én 
de partner die de gegevens heeft vastgelegd daarmee schriftelijk of digitaal 
heeft ingestemd; of 

- verstrekking noodzakelijk moet worden geacht op grond van de afweging zoals 
omschreven in artikel 10 lid 2; of 

- een wettelijke plicht tot verstrekking aan een derde noodzaakt. 
2.      Van een verstrekking aan een derde zoals bedoeld in lid 1 wordt een aantekening gemaakt 

in het bestand.  
 
 

CASUSOVERLEG 
 
 
Artikel 12 Aanmelding voor het casusoverleg  
 
1. Aanmelding van cliënten voor een casusoverleg in het Veiligheidshuis heeft tot doel het 

vaststellen en volgen van een persoons - en systeemgerichte aanpak.  
2. Aanmelding voor een casusoverleg is uitsluitend mogelijk voor cliënten:  

- die te maken hebben met complexe problematiek waaronder, voor wat betreft 
dit reglement wordt verstaan: problemen op meer leefgebieden,  waardoor de 
veiligheid wordt bedreigd of waardoor veiligheidsrisico’s ontstaan, waarbij een 
aanpak vanuit één van de vier ketens – bestuur, strafrecht, civielrecht of zorg – 
niet volstaat en waarvoor daarom een integrale aanpak noodzakelijk is vanuit 
twee of meer van deze ketens; 

- van wie wordt vermoed dat zij radicaliseren en een persoonsgerichte aanpak 
noodzakelijk wordt geacht in verband met de ernstige gevolgen die deze 
radicalisering mogelijkerwijs heeft.   

3. Aanmelding voor een casusoverleg geschiedt door: 
- het Openbaar Ministerie op basis van de triage in het ZSM Plus dat onder 

verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie wordt gehouden; 
- de HIT Weegploeg op basis van de triage die in deze weegploeg heeft 

plaatsgevonden; 



Veiligheidshuis RR algemeen privacyreglement versie update 2015 versie 2. Tekst mr. Lydia 
Janssen 
 

- de weegploeg radicalisering, op basis van beoordeling van meldingen en signalen 
die bij het VHRR binnenkomen; 

- de partners van het Veiligheidshuis. In geval van rechtstreekse aanmelding door 
een partner vindt de triage plaats door de procesregisseur die beslist of, en zo ja 
bij welk casusoverleg de cliënt wordt aangemeld. Betreft het een aanmelding 
voor het EPA casusoverleg dan vindt de triage plaats door de EPA weegploeg op 
basis van de criteria die gelden voor aanmelding voor het EPA casusoverleg. 

4. Bij de aanmelding zoals bedoeld in lid 1 verstrekt de aanmelder de persoonsgegevens 
van de cliënt die voor het vaststellen voor de persoonsgerichte aanpak noodzakelijk zijn. 
Indien de aanmelder ook persoonsgegevens verstrekt die afkomstig zijn van een andere 
partner, vermeldt hij ook van wie de persoonsgegevens afkomstig zijn. 

5. Indien de procesregisseur dan wel de weegploeg radicalisering of de weegploeg EPA in  
geval van een aanmelding door een partner, beslist dat een cliënt niet zal worden 
aangemeld voor een casusoverleg, worden de persoonsgegevens van de cliënt zo 
spoedig mogelijk uit het bestand verwijderd.  

 
 
Artikel 13  Casusoverleg 
 
1. Iedere partner die deelneemt aan het casusoverleg draagt er zorg voor dat: 

- de persoonsgegevens die hij in het casusoverleg verstrekt juist en volledig zijn; 
- hij geen voor het doel overbodige gegevens verstrekt en in dit verband alleen 

inhoudelijke gegevens verstrekt over een civielrechtelijk, een bestuursrechtelijk 
een strafrechtelijk of een zorgtraject voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn 
voor het doel van het casusoverleg; 

- hij ook anderszins zorgvuldig om gaat met de gegevens die hij verstrekt, 
uitwisselt en ontvangt. 

2. Partners die de cliënt zorg bieden, beperken zich bij het verstrekken van 
persoonsgegevens in het casusoverleg tot buitenkantinformatie.  

3. Is er naar het oordeel van de partners meer informatie nodig voor de probleemanalyse en 
of voor het vaststellen van de persoonsgerichte aanpak, dan de in lid 3 bedoelde 
buitenkantinformatie, dan verstrekken de partners die zorg bieden ook gegevens over de 
inhoud van de contacten met de cliënt voor zover noodzakelijk voor de probleemanalyse 
en het vaststellen van de individuele aanpak. 

4. De bespreking van een cliënt wordt afgesloten met het vaststellen en door de 
administratief ondersteuner in het bestand vastleggen van: 

- de persoonsgerichte aanpak voor de cliënt; 
- afspraken over de wijze waarop de persoonsgerichte aanpak voor de cliënt zal    

worden gerealiseerd; 
- de naam van de partner die als casusverantwoordelijke optreedt en de naam en 

de contactgegevens van de beroepskracht die deze taak namens de partner 
uitoefent.  

   
 

Artikel 14 Volgen van de uitvoering van de aanpak 
  
1. De casusverantwoordelijke of de partner die rechtstreeks bij het uitvoeren van de 

persoonsgerichte aanpak betrokken is, legt gegevens over de voortgang van de 
persoonsgerichte aanpak vast in het bestand, voor zover noodzakelijk voor het volgen van 
de aanpak. 

2. Indien de uitvoering van de persoonsgerichte aanpak daartoe aanleiding geeft, wordt de 
cliënt opnieuw besproken in het casusoverleg om te bezien op welke wijze de stagnaties in 
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de uitvoering van de aanpak kunnen worden weggenomen en om zonodig de eerder 
vastgestelde aanpak te wijzigen. 

 
 
 
Artikel 15 Afsluiten van de verwerking van persoonsgegevens van een cliënt 
  
1. Zijn de doelen van de persoonsgerichte aanpak bereikt, dan draagt de beheerder er zorg 

voor dat wordt aangetekend in het bestand dat de persoonsgerichte aanpak is afgesloten 
en dat geen nieuwe gegevensverwerking meer plaats vindt. Gevolg hiervan is dat ook 
indien de zorg van een of meer partners of andere instellingen aan de cliënt wordt 
voortgezet, gegevens over de voortgang van deze zorg niet langer worden vastgelegd in 
het bestand. 

2. De cliënt  wordt zo spoedig mogelijk na het afsluiten van de aanpak schriftelijk 
geïnformeerd over deze afsluiting. Hij wordt dan tevens geïnformeerd over de 
bewaartermijn zoals omschreven in artikel 16.  

 
 
Artikel 16 Bewaartermijn 
 
1. De persoonsgegevens van een cliënt die zijn vastgelegd in het bestand, worden vijf jaar 

bewaard, te rekenen vanaf het eerste jaar waarin geen nieuwe gegevens meer over hem 
zijn vastgelegd. Na deze bewaartermijn worden de persoonsgegevens van de cliënt uit het 
bestand verwijderd en vernietigd. 

2. Indien een cliënt is aangemeld door een partner, zoals bedoeld in artikel 12 lid 3, en de 
procesmanager beslist dat de cliënt niet zal worden aangemeld voor een casusoverleg, 
worden de persoonsgegevens van deze cliënt zo spoedig mogelijk uit het bestand 
verwijderd en vernietigd.  

3.  Worden er in de bewaartermijn van vijf jaar zoals bedoeld in lid 1 nieuwe 
persoonsgegevens van de cliënt vastgelegd in het bestand, dan geldt voor alle 
persoonsgegevens van de cliënt in het bestand een bewaartermijn van vijf jaar te rekenen 
vanaf het eerste jaar waarin opnieuw geen nieuwe gegevens over hem worden vastgelegd.  

4. De persoonsgegevens zoals bedoeld in lid 1 en 2 kunnen worden gebruikt ten behoeve van 
onderzoek, evaluatie en verantwoording voor zover deze gegevens zijn ontdaan van 
identificerende kenmerken. 

5. Voor de doeleinden zoals omschreven in lid 4 kunnen de gegevens langer dan vijf jaar 
worden bewaard, onder de voorwaarde dat zij worden ontdaan van hun identificerende 
kenmerken.  

 
 
Artikel 17 Geheimhouding 
 

Een ieder die op grond van dit reglement kennis neemt van persoonsgegevens van een     
betrokkene, of aan wie deze gegevens zijn verstrekt, is verplicht tot geheimhouding 
daarvan, tenzij een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht of 
zijn taak daartoe noodzaakt. 
 
 
  RECHTEN VAN BETROKKENEN 

 
 
Artikel 18 Recht op informatie en inzage 
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1. 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. 

2. De verantwoordelijke deelt de betrokkene binnen vier weken mee of persoonsgegevens 
van hem worden verwerkt. 

3. Indien dit het geval is bevat de mededeling een volledig overzicht van de 
persoonsgegevens die zijn opgenomen in het bestand waarin persoonsgegevens van de 
betrokkene 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 verstrekking(en).  

4. Het informatierecht zoals in dit artikel omschreven kan worden geweigerd in het belang 
van: 

- de veiligheid van de Staat; 
- het voorkomen, opsporen en vervolgen van strafbare feiten; 
- gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en van andere 

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

behoeve van de hier boven bedoelde belangen; 
- de bescherming van de betrokkene, of van de rechten en vrijheden van anderen, 

waaronder de partners; 
5.  De verantwoordelijke deelt de betrokkene zijn afwijzing op het verzoek binnen vier weken      

schriftelijk en met vermelding van de motieven voor de afwijzing mede. 
 

 
Artikel 19 Correctierecht   
 
1. Nadat de betrokkene op grond van artikel 18 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 de verwerking. 

2. Is de betrokkene het niet eens met een oordeel over hem dat in het bestand is verwerkt, 
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 
partners en derden die op grond van dit reglement kennis hebben genomen van deze 
persoonsgegevens. 

  
 
Artikel 20 Recht van verzet 
 
1. De betrokkene die heeft vastgesteld dat op grond van dit reglement 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 het verzet binnen vier weken na ontvangst daarvan. 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. Acht de 
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verantwoordelijke het verzet gerechtvaardigd, dan beëindigt hij terstond de verwerking. 
Acht de verantwoordelijke het verzoek niet gerechtvaardigd, dan deelt hij dit de 
betrokkene zijn afwijzing schriftelijk en met vermelding van de redenen daarvan mede.  

 
 
Artikel 21 Uitoefenen van rechten door de (wettelijk) vertegenwoordiger 
 
1. Is de betrokkene nog geen 12 jaar oud, dan oefent zijn wettelijk vertegenwoordiger de  

rechten zoals omschreven in de artikelen 18 tot en met 20 namens hem uit. 
2. is de betrokkene al wel 12 maar nog geen 16 jaar oud, dan oefenen de betrokkene en zijn 

wettelijk vertegenwoordiger de rechten zoals omschreven in de artikelen 18 tot en met 20  
beiden uit.  

3. In geval van wilsonbekwaamheid van een betrokkene van 16 jaar of ouder, worden zijn 
rechten zoals omschreven in de artikelen 18 tot en met 20 uitgeoefend door zijn wettelijk 
vertegenwoordiger. Heeft een meerderjarige wilsonbekwame betrokkene geen wettelijk 
vertegenwoordiger, dan oefent de echtgenoot of de levensgezel deze rechten uit. Heeft de 
betrokkene geen echtgenoot of levensgezel, of wenst de echtgenoot dan wel levensgezel 
deze rechten niet uit te oefenen, dan kan een ouder, een broer of een zus, of een 
meerderjarig kind van de betrokkene zijn rechten uitoefenen.    

4. De bepalingen en de leeftijdsgrenzen van lid 1, 2 en 3 zijn ook van toepassing bij het 
informeren van de cliënt en van zijn wettelijk vertegenwoordiger zoals bedoeld in artikel 9 
en bij het vragen van toestemming zoals bedoeld in artikel 10.    

 
 
Artikel 22 Uitoefening van taken van de verantwoordelijke door de beheerder 
 

Op basis van een schriftelijk mandaatbesluit van de verantwoordelijken, zoals 
opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Rotterdam – Rijnmond, 
mandateren de verantwoordelijken hun taken zoals omschreven in de artikelen18, 19 en 
20 aan de beheerder.   

 
   SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 23 Naam, inwerkingtreding, looptijd, evaluatie 
 
1. Dit reglement kan worden aangehaald als Algemeen Privacyreglement Veiligheidshuis 

Rotterdam – Rijnmond. 
2. Dit reglement en de aanvullende casusreglementen maken deel uit van de 

Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Rotterdam – Rijnmond. De datum van 
inwerkingtreding en de duur van het reglement zijn daarom gekoppeld aan de datum van 
inwerkingtreding en de duur van deze Samenwerkingsovereenkomst. Deze in 2015 
geactualiseerde versie van het reglement treedt in werking op 1 januari 2016.   

3. Dit reglement kan gedurende de duur van het reglement worden ingetrokken of gewijzigd 
door een gezamenlijk besluit van de in de aanhef genoemde partners 

4. Minimaal eens per jaar evalueren de partners de werking van dit reglement. Indien de 
evaluatie, dan wel recente wets – of  beleidswijzigingen daar aanleiding toe geven, 
wijzigen zij de tekst van dit reglement door een gezamenlijk besluit zoals bedoeld in lid 3.   

 
 

Rotterdam, [datum vaststelling]     2016 
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