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AVG overweging 4

Verwerking van persoonsgegevens moet ten

dienste van de mens staan

Het recht op bescherming van persoonsgegevens 

heeft geen absolute gelding, maar moet worden 

beschouwd in relatie tot de functie ervan in de 

samenleving (…)
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Een paar kenmerken AVG

• accountability

• doelbinding

• data-minimalisatie

• juistheid

• grondslagen

• veiligheid

• governance
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Hiërarchie wetgeving

Internationaal recht gaat vóór nationale 

wetgeving én dus ook vóór beroepscodes

➢ Europees Verdrag Rechten van de Mens (EVRM)

Europees Hof Rechten van de Mens       

te Straatsburg (EHRM)

➢ Internationaal Verdrag Rechten van het Kind (IVRK)

➢ Alg. Verordening Gegevensbescherming (AVG)



Human Rights

• recht op zelfbeschikking

• recht op zorg

• recht op onderwijs

• recht op arbeid

• recht om gevrijwaard te zijn van de 

aantasting van de lichamelijke en 

geestelijke integriteit = hg/km

• recht om gevrijwaard te zijn van overlast
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Art. 3 IVRK

➢Internat. Verdrag Rechten van het Kind

Bij alle maatregelen betreffende kinderen, 

ongeacht of deze worden genomen door 

openbare of particuliere instellingen voor 

maatschappelijk welzijn of door rechterlijke 

instanties, bestuurlijke autoriteiten of 

wetgevende lichamen, vormen de belangen 

van het kind de eerste overweging
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‘KAMER 1 Dagelijkse werktas’

• - Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

- Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 

- Wet Politiegegevens / Aanwijzing verstrekking strafrecht.

gegevens

• ALGEMEEN uitgewerkt in: 

- Alg. verordening gegevensbescherming (AVG) (WBP)

• BASIS = Grondwet art.10 en 11: 

iedereen heeft recht op de bescherming van zijn 
persoonlijke levenssfeer en onaantastbaarheid lichaam



Wat is privacy?

• Geen wet bevat het woord privacy; wel: 

iedereen heeft recht op de bescherming van 
zijn persoonlijke levenssfeer! = 

privacy…en dan zeggen we:  

delen van informatie is schending van de  
privacy = dominante denklijn
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GANG

➢Wet publieke gezondheid: 

schatten verhouding tussen draaglast en 

draagkracht jeugdige én het gezin waartoe hij 

behoort 

➢Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

➢wettelijke bepalingen op basis waarvan 

gemeenten regie-verantwoordelijk zijn 

voor zorg aan sociaal kwetsbare burgers



Paradigmawijzigingen

➢Uit de eigen discipline: gegevens delen met 

degenen die betrokken zijn bij de zorg

➢Aandacht verschuiven naar een vroeger 

stadium, nl daar waar er zorgen zijn 

➢Niets doen is ook een keuze, waar men ook 

verantwoordelijk voor is !

11



Rijbanen; toestemming als vluchtstrook

• wettelijke plicht 

• overeenkomst

• publiekrechtelijke taak

• vitaal belang

• gerechtvaardigd belang

• toestemming

(metafoor mr S. Katus)

12



Eisen aan toestemming

• Betrokkene moet informatie ontvangen over 

te verwerken persoonsgegevens.

• Informatie moet zodanig zijn dat betrokkene 

info kan begrijpen en consequenties overzien

• betrokkene moet vrij zijn om nee te zeggen

• nee mag geen nadelige gevolgen hebben

• op elk moment toestemming weer intrekken
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Eisen aan toestemming

➢Risico’s:

• Voor je weet heb je een ongeldige 

toestemming

• professional legt eigen verantwoordelijkheid 

voor verwerken info op bordje van de cliënt = 

strijd met accountability!
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Autoriteit Persoonsgegevens
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PIJLERS ‘dagelijkse tas’

• verwerken gegevens met toestemming 

betrokkene

• recht te weten wat er waar vastligt en wat 

wordt uitgewisseld tussen wie =

‘transparantie-beginsel’

in dialoog
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‘JURIDISCH ZWITSERS ZAKMES’:

principes

➢ Subsidiariteit:

de minst ingrijpende maatregel

➢Proportionaliteit

is er een verhouding tussen de maatregel en 

het doel

➢Doelmatigheid

is de meest geschikte maatregel getroffen?
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‘KOFFERBAKTAS’

• Art 23 AVG: geen informatie vooraf, 

geen inzage, indien nodig ivm:     

- voorkoming strafbare feiten

- belang bescherming van betrokkene

- belang rechten en vrijheden van 

anderen 
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COMMUNICATIE
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Samenwerkingspartner

➢ Stichting Civil Care

www.civilcare.org

• Visiedocument:

Eerst samenwerken voor veiligheid, dan    

samenwerken voor risicogestuurde zorg 
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