
Toelichting Privacyreglement Gemeente Ridderkerk

Wijkteams Sociaal Domein

Inleiding

Het Privacyreglement Sociaal Domein gemeente Ridderkerk beschrijft hoe de gemeente Ridderkerk

en haar medewerkers in het Sociaal Domein behoren om te gaan met de persoonsgegevens van 

burgers. Deze toelichting geeft uitleg en achtergronden bij het Privacyreglement Sociaal Domein.

In het Privacyreglement zijn de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan de 

verwerking van persoonsgegevens nader uitgewerkt. In het Privacyreglement staat beschreven onder 

welke voorwaarden het verwerken van persoonsgegevens dient te gescheiden alsmede de rechten 

van degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt. 

Artikel 1 Definities

In dit artikel staat een omschrijving van alle begrippen die in het privacyreglement worden gebruikt.

Artikel 2 Reikwijdte

Dit artikel beschrijft de reikwijdte van de gegevensverwerking, zodat daarmee het kader waarbinnen 

de gegevens worden verwerkt wordt afgebakend. Het verwerken van gegevens binnen het Sociale 

Domein kan betrekking hebben op de signalering, de toeleiding, het maken van een 

probleemanalyse, de bespreking en het volgen van de zorg- en hulpverlening die aan kwetsbaren 

met een zorgvraag wordt geboden. De regels over de omgang met persoonsgegevens gelden voor 

iedere verwerking van persoonsgegevens van cliënten door leden sociaal domein van de wijkteams 

en werknemers van de BAR-organisatie, ongeacht of dit mondeling, schriftelijk via beeldmateriaal of 

digitaal gebeurt.

Indien een andere instantie dan de gemeente verantwoordelijk is voor de geboden zorg of hulp, dan 

is het privacyreglement niet van toepassing op de inhoud van de geboden hulpverlening. Dit 

betekent dat het (medisch) dossier dat de hulpverlener uit hoofde van de 

behandelingsovereenkomst dient bij te houden niet valt onder dit privacyreglement. Hierbij dient te 

worden opgemerkt dat hierop uiteraard de geldende wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet 

op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (art. 7:446 BW) wel van toepassing is. Indien de 

gemeente wel verantwoordelijk is voor de geboden zorg of hulp, dan is uiteraard dit 

privacyreglement wel van toepassing op de inhoud van de geboden hulpverlening. 

Artikel 3 Doel van de gegevensverwerking

De Wet bescherming persoonsgegevens vereist dat er een gerechtvaardigd doel is voor het 

verwerken van persoonsgegevens. In dit artikel staat het doel beschreven. Het artikel geeft daarmee 

antwoord op de vraag waarom de persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt. 



Artikel 4 Verwerking en aard persoonsgegevens

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens dient de grondslag voor het verwerken van 

gegevens te worden omschreven. Naast de wijze waarop gegevens worden verwerkt wordt in dit 

artikel ook omschreven om welke gegevens het kan gaan. Vuistregel daarbij is dat die gegevens 

worden vastgelegd die noodzakelijk en relevant zijn voor het bepalen van de zorgvraag. Dit dient te 

worden getoetst aan de eisen subsidiariteit, proportionaliteit en doelmatigheid. 

Artikel 5 Verantwoordelijkheden

De Wet bescherming persoonsgegevens noemt het orgaan of de persoon die de 

eindverantwoordelijkheid draagt voor de gegevensverwerking de verantwoordelijke. Dit is degene 

die deze regeling vaststelt en kan wijzigen of intrekken. In deze regeling is als verantwoordelijke 

aangewezen het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ridderkerk. De 

verantwoordelijke draagt, vooral ook naar buiten toe, de eindverantwoordelijkheid voor de 

gegevensverwerking. In dit artikel wordt deze eindverantwoordelijkheid beschreven.

Artikel 6 Toegang tot gegevens

Dit artikel beschrijft wie toegang heeft tot de gegevens die in een registratiesysteem worden 

opgenomen.  De verantwoordelijke en mogelijke partners treffen beiden een regeling waarin wordt 

vastgesteld wie van hun medewerkers toegang hebben tot het bestand, tot welke gegevens men 

toegang heeft en of er naast leesbevoegdheden ook schrijfbevoegdheden worden toegekend. Op 

basis van deze regeling kent de beheerder van het bestand autorisaties toe. 

Artikel 7 Recht op informatie

De Wet bescherming persoonsgegevens hanteert als uitgangspunt dat eenieder het recht heeft om 

te weten wat er waar van hem is vastgelegd en welke gegevens tussen wie worden uitgewisseld ( het 

“transparantiebeginsel”). Hoofdregel is dat de betrokkene zo spoedig als mogelijk wordt 

geïnformeerd over het uitwisselen van gegevens die hem betreffen. Als er sprake is van een 

gegronde reden kan het recht op informatie tijdelijk worden beperkt. De gegronde reden kan zijn 

gelegen in het belang van de bescherming van betrokkene of van de rechten en vrijheden van 

anderen. 

Uitgangspunt is dat de professional de betrokkene informeert over het voornemen tot 

gegevensuitwisseling en eventuele bezwaren daartegen zorgvuldig weegt. Weging van deze 

bezwaren kan ertoe leiden dat de bezwaren terzijde dienen te worden geschoven met het oog op het 

belang van de betrokkene. Zodra de noodzaak om het recht op informatie te beperken is geweken, 

zal betrokkene uiteraard alsnog moeten worden geïnformeerd.

Artikel 8 Recht op inzage

De Wet bescherming persoonsgegevens kent een aantal rechten toe aan de betrokkene. Deze 

betrokkene kan zijn rechten uitoefenen ten aanzien van alle persoonsgegevens die in een bestand 

zijn opgenomen voor zover deze gegevens op hem betrekking hebben. Het gaat hierbij om de 

volgende rechten:

- het recht op informatie zie art. 7;



- het recht op inzage, art. 8;

- het recht op correctie van feitelijke onjuistheden en het toevoegen van een eigen verklaring, 

art. 9;

- het recht op vernietiging art. 10; en

- het recht van verzet, art. 11.

Een betrokkene kan verzoeken hem mede te delen of er gegevens over hem in het bestand zijn 

opgenomen. Is dit het geval, dan dient de betrokkene in principe inzage te krijgen in of een volledig 

afschrift te krijgen van alle gegevens die over hem in het bestand zijn opgenomen. 

Het recht op inzage kan alleen worden beperkt in bijzondere gevallen, zoals genoemd in het vijfde lid 

van dit artikel. Dit maakt het mogelijk om in een bijzonder geval bepaalde gegevens niet ter inzage te 

geven in verband met privacybelangen of de veiligheid van anderen.

Artikel 9 Recht op correctie

Blijkt uit het recht op inzage en informatie dat het bestand informatie bevat die feitelijk onjuist of 

overbodig is, dan kan de betrokkene de verantwoordelijke verzoeken om deze informatie te 

corrigeren of weg te halen. De verantwoordelijke dient binnen vier weken op dit verzoek te reageren. 

Een eventuele afwijzing van het verzoek moet zorgvuldig worden gemotiveerd.

Artikel 10 Recht op vernietiging

De betrokkene kan de verantwoordelijke verzoeken (een deel) van zijn gegevens uit het bestand te 

verwijderen. In principe moet de verantwoordelijke binnen drie maanden aan een dergelijk verzoek 

voldoen. Maar het verzoek kan (gedeeltelijk) worden geweigerd als het bewaren van de gegevens 

van “aanmerkelijk belang” kan zijn voor een ander dan de betrokkene. Tevens kan het verzoek 

worden geweigerd indien dit strijd oplevert met een wettelijke verplichting. 

Artikel 11 Recht van verzet

Het recht van verzet houdt in dat de betrokkene het recht heeft verzet aan te tekenen (bezwaar te 

maken) tegen bepaalde vormen van gebruik van zijn gegevens door de verantwoordelijke. Er zijn 

twee vormen van verzet mogelijk:

- betrokkene kan in enkele gevallen verzet aantekenen in verband met bijzondere persoonlijke 

omstandigheden;

- betrokkene kan verzet aantekenen tegen het gebruik van gegevens voor direct-

marketingdoeleinden. De verantwoordelijke dient in een dergelijk geval dat gebruik dan 

altijd direct te beëindigen.

Artikel 12 Vaststellen identiteit

Het is van belang dat de identiteit van de betrokkene die een van de rechten zoals bedoeld in de 

artikelen 7 tot en met 11 van dit privacyreglement wilt uitoefenen,  wordt vastgesteld zodat zeker is 

dat dit ook de persoon is van wie de gegevens worden verwerkt en deze rechten mag uitoefenen.



Artikel 13 Minderjarigen/ persoon die onder curatele is gesteld

Als de betrokkene de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, komen de rechten, zoals beschreven 

in dit privacyreglement, toe aan de wettelijk vertegenwoordiger en afhankelijk van de leeftijd ook 

aan de minderjarige zelf. De wettelijk vertegenwoordiger is diegene die het wettelijk gezag over de 

minderjarige heeft.

Is een betrokkene of een cliënt nog geen 12 jaar oud dan oefent of oefenen de wettelijke 

vertegenwoordiger(s) de rechten van betrokkene uit. Is een betrokkene of cliënt al wel 12 maar nog 

geen 16 jaar oud, dan oefenen de wettelijk vertegenwoordiger(s) en de betrokken jeugdige de 

rechten van betrokkene beiden uit. Vanaf 16 jaar oefent de jeugdige betrokkene of cliënt zijn rechten 

zelfstandig uit.

Mocht een jeugdige betrokkene van 16 jaar of ouder door bijvoorbeeld een geestelijke beperking of 

psychiatrische stoornis niet in staat zijn om zijn rechten zelfstandig uit te oefenen of de gevolgen 

daarvan te overzien en is hij onder curatele gesteld, dan worden zijn rechten uitgeoefend door de 

wettelijk vertegenwoordiger(s).

Artikel 14 Bewaartermijn

De bewaartermijn is vastgesteld op de duur waarvan het noodzakelijk is dat de gegevens, gelet op 

het doel waarvoor zij worden verwerkt, worden bewaard. 

Artikel 15 Beveiliging

De gegevens die in registratiesystemen worden bijgehouden dienen afdoende beveiligd te worden, 

zodat derden geen inzage kunnen krijgen en de vertrouwelijkheid is geborgd.

Artikel 16 Geheimhoudingsverplichting

In dit artikel wordt uitdrukkelijk bepaald dat ieder die kennis neemt van persoonsgegevens van 

betrokkenen een geheimhoudingsplicht heeft. Deze bepaling zorgt er voor dat beroepskrachten die 

geen beroepsgeheim hebben de gegevens van betrokkenen waarvan zij kennis nemen geheim 

houden, tenzij de wet of deze regeling verstrekking van deze gegevens mogelijk maakt. 

Artikel 17 Klachtenprocedure

Indien de betrokkene het niet eens is met de wijze waarop zijn gegevens in het registratiesysteem is 

verwerkt, kan hij een klacht indienen bij de verantwoordelijke.

Indien de betrokkene van mening is dat de gegevensverwerking door de verantwoordelijke niet is 

gebeurd zoals voorgeschreven door de Wet bescherming persoonsgegevens, kan hij een klacht 

hierover indienen bij het College bescherming persoonsgegevens. 
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