
Maart 2019

Disclaimer
De nieuwe Regeling Halt 2019 is nog niet vastgesteld. In dit handvat anticiperen wij op deze regeling, omdat er nieuwe wettelijke taken 
zijn opgesteld die naar verwachting ook zo worden vastgesteld. Indien dat onverhoopt niet het geval is, zal het handvat direct worden aangepast.

Principes voor 

gegevensverwerking

Deel A
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Inleiding

In de dagelijkse praktijk op ZSM worden persoonsgegevens 

verwerkt. De uitwisseling van gegevens is noodzakelijk om als 

ZSM partner individueel en als ZSM partners gezamenlijk goed de 

taken uit te voeren. 

Het is belangrijk dat deze gegevensverwerking zorgvuldig gebeurt, 

door rekening te houden met de algemene beginselen, rechten en 

plichten rond gegevensverwerking (inclusief verstrekking).

De laatste jaren is de beweging ontstaan van ‘denken en handelen 

in ketens’ naar ‘denken en handelen vanuit netwerken’. Justitiële 

partners zijn niet meer alleen onderdeel van de justitieketen maar 

moeten (steeds meer) samenwerken in een netwerk met partners 

uit de zorg en het sociaal domein. Vanuit het netwerk wordt 

gezocht naar een integrale maatwerkaanpak. Om deze integrale 

aanpak te realiseren, is het nodig dat de partners in de 

strafrechtketen daar waar nodig met partners buiten deze keten 

afstemmen over de casus. 

De netwerksamenwerking stelt daarmee ook eisen aan de 

gezamenlijke intentie om informatie te willen delen.

Professionals lopen aan tegen de vraag welke gegevens wel en 

niet - en onder welke condities - gedeeld mogen worden met 

elkaar. Onduidelijkheid hierover kan leiden tot het onnodig niet 

delen, juist onrechtmatig wel delen en/of onjuist verwerken van 

gegevens. 

Om meer houvast te geven is een handvat gegevensdeling 

ontwikkeld, bestaande uit drie onderdelen:
A. Algemene uitgangspunten bij het verwerken van gegevens. 
B. Praktische aandachtspunten voor gegevensverwerking in het 

ZSM-proces. Per processtap zijn de aandachtspunten 
benoemd.

C. Juridisch kader waarin het doel en de grondslag per 
verstrekkingsmoment is benoemd. 

Voorliggend document betreft onderdeel A. Het beschrijft  
uitgangspunten (leidende principes) hoe om te gaan met de 
verwerking van gegevens.  Het is niet mogelijk om een lijstje te 
maken van welke gegevens door iedere partner verstrekt mogen 
worden. Hiervoor geldt namelijk dat dit afhankelijk is van de 
context en situatie op het moment dat de casus zich voordoet. 
Daarom is ervoor gekozen om een document op te stellen met 
vragen die jou als professional helpen bij dilemma’s gericht op 
gegevensverwerking. 

Dit document is opgesteld in opdracht van én ondertekend  door 

de bestuurders die zitting nemen in de VVE ZSM.

Aandachtspunt bij het gebruik en de bestudering van het 
handvat (delen A, B en C): het handvat betreft een dynamisch 
document dat periodiek herzien en aangepast dient te worden 
op basis van de samenwerkingsafspraken op ZSM. 
Bijvoorbeeld wanneer er afspraken over de samenwerking met 
Veilig Thuis worden gemaakt, dient het handvat hierop herzien 
en geactualiseerd te worden.
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Leidende principes bij 
gegevensverwerking

Het juridisch kader, het beleidsmatig kader van jouw organisatie (de 

keuze van de organisatie over hoe de wet moet worden uitgelegd en 

toegepast) én de algemene principes ten aanzien van privacy betreffen 

één deel van het antwoord welke gegevens verwerkt mogen worden. 

Deze gaan in op wat juridisch gezien (wel en niet) mag. 

Het andere deel gaat over samenwerking, houding en cultuur. Op 

ZSM geven professionals individueel en gezamenlijk uitvoering aan hun 

taak. De uitspraak dat de som meer is dan de optelsom van individuen 

geldt hier. Zie ook het kader met de ambitie ZSM op de volgende 

pagina. 

Door gezamenlijk - ieder van uit zijn eigen perspectief, kennis, kunde en 

expertise - naar een casus te kijken ontstaat een rijk beeld én door de 

discussie met elkaar te voeren over de casus ontstaan mogelijke 

afdoeningsvarianten. Dit betekent dat er een intentie moet zijn om 

informatie samen te willen delen. 

Ten aanzien van gegevensverwerking kunnen kaders en richtlijnen 

helpend zijn. Welke gegevens mag ik in welke vorm met wie delen? 

Om antwoord op deze vraag te geven is een juridisch kader 

ontwikkeld waarin staat weergegeven wat de grondslagen voor 

informatieverstrekkingen op ZSM zijn (Onderdeel C van het handvat 

gegevensdeling).

Daarnaast hebben we de algemene principes van 

gegevensverwerking op een rijtje gezet. Vier belangrijke 

uitgangspunten als het gaat om het verwerken van gegevens zijn:

1. Niet meer dan noodzakelijk: deel need to know informatie, 

organiseer niet meer toegang tot gegevens dan nodig is en deel 

alleen informatie met die partners die de informatie 

daadwerkelijk nodig hebben. 

2. Pas het principe van doelbinding toe. Gegevens worden 

alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of een 

daarmee verenigbaar doel. 

3. Aandacht voor zorgvuldigheid en juistheid bij het verstrekken 

van gegevens (feiten delen en geen interpretaties, objectiviteit) 

en zorgvuldig vastleggen van gegevens conform de afspraken 

die zijn gemaakt.

4. Eigen verantwoordelijkheid. Je beslist zelf als ZSM-

professional welke informatie je wel en niet deelt (ook in verband 

met SKJ-registratie). Je  bent daarbij wel gebonden aan de 

juridische en beleidsmatige kaders die door jouw organisatie zijn 

bepaald.

De wil om samen te werken 
en vanuit die ambitie het 
delen van gegevens
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“Met ZSM corrigeren wij daders van veelvoorkomende misdrijven direct en zorgvuldig en doen wij recht aan de belangen en aan 

de positie van slachtoffers en samenleving.”

Zorgvuldig in de zin van betekenisvol

ZSM houdt rekening met de wensen van het slachtoffer en de omstandigheden van de verdachte. De interventie is licht waar het kan, 

zwaar waar het moet en moet de kans op herhaling zo klein mogelijk maken. Deze interventies kunnen binnen en buiten het strafrecht 

liggen.

Zorgvuldig is transparant en volgens de wet

ZSM wil recht doen aan de belangen en de positie van het slachtoffer en de verdachte door transparant en volgens de wet te werken. In 

dit kader is specifieke aandacht voor de rechtsbijstand van de verdachte van belang en een goede aansluiting met de rechtspraak ten 

behoeve van rechterlijke interventies.

Direct bereik je door nauwe samenwerking

OM, politie, de reclassering, de Raad voor de Kinderbescherming, Slachtofferhulp Nederland en Halt werken samen en gelijktijd ig aan 

een zaak. Zo kan de officier van justitie snel en met inachtneming van de adviezen van de partners, een afgewogen besluit nemen over 

de best passende afdoening.

Ambitie ZSM
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Organiseer reflectie

In termen van samenwerking verdient het aandacht om deze vragen én de 

principes zoals in dit document zijn beschreven gezamenlijk te 

doorleven. Hoe kan ik én hoe kunnen we samen als professionals handelen op 

basis van ons moreel kompas? Hoe kunnen we samenwerken op een manier dat 

gegevensverwerking dusdanig gebeurt waar het voor bedoeld is: ondersteunend 

aan de werkpraktijk, gebaseerd op de principes van gegevensverwerking? 

Wanneer dit samen doorleefd wordt, is het ook heel legitiem om ‘ja’ of ‘nee’ te 

zeggen tegen een verzoek voor informatie, je beperkter informatie verstrekt of 

juist meer informatie verstrekt dan je gevraagd wordt. Jij bent immers als 

professional van mening dat deze informatie bijvoorbeeld (niet) noodzakelijk is 

voor de taak.

Beleid rond gegevensverwerking is niet iets wat enkel geschreven wordt. Het 

moet bedacht, ingeregeld en duurzaam geborgd worden. Om het geen dode 

letter te laten, maar in te regelen in de werkpraktijk op ZSM en haar 

samenwerkingspartners, is aandacht voor het doorleven van de principes en 

dilemma’s zowel top-down als bottom up nodig. Top down met aandacht van 

leidinggevenden voor de vraagstukken die leven. Bottom-up om de werkbaarheid 

van het beleid in de werkpraktijk voortdurend te toetsen. Het dient uiteindelijk 

praktisch vertaald te worden tot werkbare afspraken. 

Dat betekent dat je als professional reflectie in je dagelijkse werk 

dient te organiseren gericht op het stellen van vragen als: 

• Waarom deel ik gegevens? 

• Klopt het dat de handelingen die ik uitvoer ten aanzien van 

gegevensverwerking (verstrekken, ontvangen, vastleggen) strikt 

noodzakelijk zijn? Dus: beperk ik me bij het delen van gegevens 

tot de need to know informatie? Deel ik niet teveel of te weinig?

• Deel ik alleen met organisaties gegevens die ook daadwerkelijk 

vanuit hun wettelijke  taak een bijdrage kunnen leveren? 

• Is er sprake van proportionaliteit ten aanzien van het doel van de 

gegevensdeling?

Organiseer hiertoe collegiale toetsing. Bijvoorbeeld door een casus 

anoniem te bespreken in een reflectiebijeenkomst op ZSM 

Wat te doen als je het niet zeker weet? Toets bij een collega, 

onderbouw je keuze, leg je overwegingen vast en leg vervolgens je 

vraag of dilemma voor aan een privacy expert binnen jouw 

organisatie en/of bepreek het met je leidinggevende. 

Respect en vertrouwen voor 
elkaar ten aanzien van het wel of 
niet delen van gegevens

Doorleef de principes

4



Pagina 6 van 8

Grondslagen voor gegevensverwerking

Eén van onderstaande grondslagen is nodig voor het verwerken van 
persoonsgegevens:

Het is een verplichting die voortvloeit uit de wet. (zie 
grondslagen voor verstrekken en ontvangst van 
gegevens in deel C)

Het verwerken is in het belang van de vitale 
belangen van de betrokkene of derden. Wanneer 
bijvoorbeeld veiligheid van personen in het geding 
is, kan afgestemd worden tussen een ZSM partner 
en Veilig Thuis 

De verwerking is nodig voor de vervulling van 
een taak in het algemeen belang of een taak van 
het openbaar gezag (zie grondslagen voor 
verstrekken en ontvangst van gegevens in deel C)

De verwerking heeft een gerechtvaardigd belang, 
tenzij het belang van de betrokkene prevaleert

Nb: Artikel 6 AVG geeft aan dat naast bovenstaande grondslagen er nog een grondslag relevant is. Dit betreft het uitvoeren van een 
overeenkomst waarbij de betrokkenen partij is of pre contractueel. Deze grondslag is in de context van ZSM minder toepasbaar en daarom hier 
niet uitgebreider toegelicht. 

Bron: artikel 6 AVG

De toestemming van de betrokkene. In het geval 
van ZSM de toestemming van een slachtoffer  aan 
SHN om bepaalde gegevens door SHN te delen 
met andere partners dan OM. 
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Principes voor verwerking van gegevens

Bron: artikel 5 AVG

Transparantie
De verwerking moet rechtmatig, behoorlijk en 

transparant plaatsvinden. Je kan als professional 
uitleggen met welk doel je gegevens bij een andere 

partner opvraagt danwel aan een andere partner 
verstrekt. Je informeert waar nodig de betrokkene wat je 

doet en je kunt desgevraagd uitleg geven. 

Doelbinding
Je verwerkt de gegevens die je ontvangt alleen 

voor dat specifieke doel en niet voor iets anders.

Minimale gegevensverwerking
Verwerk alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het 
bereiken van het doel; niet de gegevens die je eventueel in de 

toekomst (nog) nodig hebt. Verstrek gegevens over niet meer personen 
dan nodig, alleen need to know informatie, niet méér toegang 

organiseren tot gegevens dan nodig is en verstrek alleen aan partners 
die de informatie daadwerkelijk nodig hebben

Zorgvuldigheid en juistheid
Verwerk juiste en actuele gegevens. Heb 

aandacht voor objectiviteit: geen 
interpretaties maar feiten verstrekken. 

Vanzelfsprekend zijn de gegevens die je 
verwerkt vanuit ZSM juist. Scheid 

meningen en feiten

Verantwoording afleggen
De organisatie die de gegevens verwerkt is 
verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de 

gegevens die zij verwerkt. Beslis als 
professional binnen de kaders die je van jouw 

organisatie hebt meegekregen telkens zelf 
welke informatie je wel of niet deelt met andere 

partners (op ZSM en/of met partners die niet 
fysiek aanwezig zijn op ZSM)  

Vertrouwen
Je vertrouwt andere 

partners in hun 
deskundigheid en 
professionaliteit en 

vraagt geen gegevens 
om het deskundig 

oordeel van de ander te 
controleren 
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Meldplicht bij datalekken

Wat is een datalek?

Een datalek is de toegang tot of vernietiging of wijziging van persoonsgegevens, zonder dat 
dit de bedoeling van de verantwoordelijke organisatie was. Het gaat dus altijd om 
persoonsgegevens. Een datalek kan plotseling plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan het 
mailen van gegevens naar een verkeerd emailadres. 

Meld een datalek meteen bij de functionaris gegevensbescherming of manager van jouw 
organisatie én de leidinggevende ten aanzien van ZSM, zodat hij/zij de risico’s van het 
datalek kan inschatten en daarnaar kan handelen. 

Wat moet je doen bij een 
mogelijk datalek?

Waarom melden? Kans op reputatieschade, kans op een boete, kans op misbruik zoals ID 
fraude en om van datalekken te leren. 
De gegevensverantwoordelijke of verwerker van jouw organisatie is verantwoordelijk voor 
een juiste omgang van de gegevens. Organisaties zijn daarom verantwoordelijk voor een 
juiste en tijdige melding van datalekken. Zo niet, dan kunnen organisaties door de autoriteit 
worden aangesproken op deze fouten of zelfs boetes ontvangen. 

Gevolgen voor het niet 
melden van een datalek?

Bron: artikel 5 AVG

Let op: voor iedere organisatie is mogelijk een eigen procedure opgesteld hoe om te gaan met datalekken. Bovenstaande omschrijving 
betreft een algemene invulling. Voor de route binnen een organisatie die hiervoor is ingericht (waar je moet melden), verwijzen we 
naar de procedures per organisatie.
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De nieuwe Regeling Halt 2019 is nog niet vastgesteld. In dit handvat anticiperen wij op deze regeling, omdat er nieuwe wettelijke taken
zijn opgesteld die naar verwachting ook zo worden vastgesteld. Indien dat onverhoopt niet het geval is, zal het handvat direct worden aangepast.
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Vooraf (1/2)
Voorliggend document beschrijft de aandachtspunten wanneer 

het gaat over gegevensverwerking in het ZSM-proces. 

Dit document betreft een onderdeel van het handvat 

gegevensdeling ZSM. Dit handvat bestaat uit drie onderdelen:

A. Algemene uitgangspunten bij het verwerken van informatie. 

B. Praktische aandachtspunten voor gegevensverwerking in 

het ZSM-proces. Per processtap zijn de aandachtspunten 

benoemd.

C. Juridisch kader waarin het doel en de grondslag van de 

verstrekkingen beschreven is.

Voorliggend document betreft onderdeel B. 

Er is landelijk een geharmoniseerd ZSM-proces vastgesteld. 

Dat betekent niet dat op de tien ZSM-locaties in Nederland het 

proces exact hetzelfde is ingericht. De vertaling naar ‘hoe’ het 

proces is ingericht en georganiseerd, verschilt per locatie. Zo 

is er een verschil in aanwezigheid van partners (bijvoorbeeld 

fysieke aanwezigheid van vertegenwoordigers namens Veilig 

Thuis of gemeenten) en verschil in de wijze waarop informatie 

wordt gedeeld (mondeling, digitaal of in fysieke mappen). Het 

uitgangspunt voor voorliggend document betreft het 

geharmoniseerde ZSM proces.

Aandachtspunt bij het gebruik en de bestudering van het 
handvat (delen A, B en C): het handvat betreft een 
dynamisch document dat periodiek herzien en aangepast 
dient te worden op basis van de 
samenwerkingsafspraken op ZSM. Bijvoorbeeld wanneer 
er afspraken over de samenwerking met Veilig Thuis 
worden gemaakt, dient het handvat hierop herzien en 
geactualiseerd te worden.
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Vooraf (2/2)
Het ZSM-proces is een samenwerking van veel verschillende 

partners. Op de ZSM-locaties zijn in ieder geval Openbaar 

Ministerie (OM), politie, reclassering (3RO), Raad voor de 

Kinderbescherming (RvdK), Slachtofferhulp Nederland (SHN) 

en Halt* aanwezig.

Daarnaast kan in bepaalde casussen informatie verzameld 

worden bij Veilig Thuis, GGZ of Gecertificeerde Instelling (GI) 

Ook kan het netwerksamenwerkingsverband Zorg- en 

Veiligheidshuis** geraadpleegd worden. Namens deze drie 

genoemde partners én dit samenwerkingsverband  

vertegenwoordigers in principe niet op ZSM aanwezig.  

We maken in dit document onderscheid tussen de zes eerste 

genoemde partners die we in dit document aanduiden met de 

‘binnenschil’ en de vier laatstgenoemde 

partners/samenwerkingsverband die we aanduiden met 

‘buitenschil’. Dit onderscheid maken we aangezien het relevant 

is voor de vraag welke informatie aan welke partner verstrekt 

mag worden. 

*Halt is niet altijd fysiek aanwezig. 

** De zorg- en veiligheidshuizen zijn in ontwikkeling.

3RO

Gecertificeerde 
Instelling

Binnenschil

Buitenschil

netwerksamenwerkingsverband 
Zorg- en Veiligheidshuis
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Stap 1: Intake & Selectie 
instroom ZSM

Toelichting processtap

Deze processtap start na aanhouding van de verdachte met de 

verzameling van de relevante persoons- en zaaksinformatie door  

politie en OM. Er wordt gesproken over de bewijsbaarheid van 

de zaak, de nog benodigde activiteiten en onderzoek in de zaak 

en de snelheid waarin dit kan plaatsvinden. Ook bepalen Politie 

en OM of de zaak binnen de scope van ZSM valt.

Welke informatie wordt door welke partijen uitgewisseld? 

Politie verstrekt uit het eigen systeem de volgende persoons- en 

zaaksinformatie aan OM:

- status ZSM zaak

- naam en geboortedatum 

- maatschappelijke classificatie

- resttijd 

- indicaties: SKN/KVI/Jeugd/Adolescent/HG/Amazone /preselect

- organisatorische eenheid politie 

- BVH registratienummer

- aantal verdachten in deze zaak

- bijzonderheden en omstandigheden verdachten, slachtoffer, 

incident

- voortgang, benodigde activiteiten 

Betrokken partners

Aandachtspunten en uitgangspunten:

• Wanneer tijdens Intake & Selectie wordt bepaald dat een zaak ‘buiten scope 

ZSM’ is, dienen de gegevens van deze persoon niet op de verdachtenmonitor 

zichtbaar te zijn. 

• De informatie op de verdachtenmonitor is alleen zichtbaar voor die partners die 

deze informatie ook mogen ontvangen. Let op waar de verdachtenmonitor hangt 

en welke informatie daarmee voor wie zichtbaar is. 

3RO

Gecertificeerde 
Instelling

Voor de stap ‘selectie van zaken voor ZSM’ 
hebben Politie en OM gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 

netwerksamenwerkingsverband 
Zorg en Veiligheidshuis
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Stap 2: Verzamelen 
informatie en advies (1/3)

Toelichting processtap 

Deze processtap staat voor activiteiten van 3RO, SHN, de RvdK en 

Halt ten behoeve van de zaken die in behandeling zijn genomen via 

de ZSM-werkwijze. De partners verzamelen (context)informatie over 

de betrokkene. De genoemde partners ronden de stap af met een 

advies aan OM voor de afdoening of routering. 

Het vastleggen van het advies behoort tot deze processtap. 

Betrokken partners

3RO

Gecertificeerde 
Instelling

Niet altijd direct 
betrokken

Direct betrokken

netwerksamenwerkings
verband zorg- en
Veiligheidshuis

Uitgangspunten en aandachtspunten ten aanzien van betrokken partners:
 Bij meerderjarige verdachten (inclusief adolescenten) is 3RO altijd betrokken.
 Bij minderjarige verdachten is RvdK altijd betrokken. Ook bij adolescenten en/óf  wanneer het 

slachtoffer of een getuige in een zaak van een volwassenen minderjarig is, kan de RvdK op 
verzoek van OM of 3RO betrokken worden. 

 Wanneer sprake is van een slachtoffer of benadeelde partij wordt SHN worden. (Zie ook proces 
Individuele Beoordeling).

 Bij minderjarige verdachten kan Halt betrokken worden. Met ingang van 1 januari 2019 geldt de 
nieuwe Regeling Halt. Hiermee is de taak van Halt op ZSM ook juridisch geformaliseerd. Halt is 
betrokken bij de afstemming en advisering van minderjarige verdachten, waarbij de focus ligt op 
lichte feiten (OM richtlijn Jeugd - tot 40 uur). Ook kan Halt bevraagd worden ten aanzien van 
adolescenten. 

 Zorg- en Veiligheidshuis, GGZ, GI en Veilig Thuis zijn niet in ieder casus betrokken maar 
alleen bij een casus waar zij gezien hun taak hun bijdrage kunnen leveren. Bijvoorbeeld: Zorg –
en Veiligheidshuis bij een casus gericht op huiselijk geweld, kindermishandeling of Top x. GGZ bij 
een casus met verdachten met psychische problematiek. Of de GI bij een casus gericht op 
minderjarige verdachten waarbij sprake is van een afgerond of lopend traject bij de GI. 
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Stap 2: Verzamelen 
informatie en advies (2/3)

Welke informatie wordt uitgewisseld?
Met de volgende startinformatie gaan de partners aan de slag. Deze 
informatie wordt door politie verstrekt aan de betreffende partners. 
• Politie: verklaring aangever, getuige, verdachte, bevindingen, 

beslagname etc. (met andere woorden voortgang/inhoud onderzoek).
• OM: verklaring aangever, getuige, verdachte, bevindingen, 

beslagname etc. (met andere woorden voortgang/inhoud onderzoek).
• 3RO: Alleen bij meerderjarige verdachten: ZSM status, ZSM, Naam 

Verdachte, Resttijd, BVH nummer, Omschrijving Delict, Datum 
misdrijf, Plaats misdrijf, Aantal medeverdachten in zaak, Afhandeling 
omschrijving, Districtscode, PV verhoor, PV aangifte, Naam 
Verdachte, SKN nummer, BSN nummer, Geboortedatum, 
Geboorteplaats, Adres Verdachte, Telefoongegevens Verdachte, 
Aangever gegevens, Benadeelde gegevens.

• RvdK: Alleen bij minderjarige verdachten: Districtscode, naam 
Verdachte, Resttijd, BVH nummer, Omschrijving Delict, Datum 
misdrijf, Plaats misdrijf, Aantal medeverdachten in zaak, Afhandeling 
omschrijving, Datum zorgformulier, Preselect, PV verhoor, Naam 
Verdachte, SKN nummer, BSN nummer, Geboortedatum, 
Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoongegevens, BVH nummer, 
Omschrijving Delict), Halt OM of Halt Politie.

• SHN: Alleen als er sprake is van een slachtoffer of benadeelde partij : 
ZSM Status, Verdachte, Keno, Resttijd, BVH, MK, Pleegdatum, 
Pleegplaats, PV Aangifte
Aangever, Benadeelde, District, Afhandeling omschrijving, Parketnr, 
Afdoening, Zittingsdatum, VD (aantal verdachten), Indicaties 
(minderjarige, KvI, HG, VPT, BSN, SKN).

• Halt: Alleen bij minderjarige verdachten: ZSM status, ZSM status Halt 
+ opmerkingen, naam (minderjarige) verdachte, resttijd, BVH-
nummer, omschrijving Delict, Datum misdrijf, Plaats misdrijf, Aantal 
medeverdachten in zaak, Afhandeling omschrijving, Preselect. Indien 
de zaak naar Halt wordt verwezen ook de aangifte, pv verhoor, 

stukken schade, SKN nummer, Geboortedatum, geboorteplaats, 
adresgegevens, telefoongegevens van verdachte, ouders verdachte 
en slachtoffers. Daar waar meer informatie nodig is voor de uitvoering 
van de Halt-afdoening wordt dit apart opgevraagd bij politie of OM. 

Overige informatieverstrekkingen:
• OM raadpleegt informatie van het Zorg- en veiligheidshuis. Dit betref 

dat informatie (is de verdachte bekend bij het 
samenwerkingsverband?) en wat –informatie (welke informatie is 
bekend en kan gedeeld worden t.b.v. het strafadvies op ZSM)?. 

• Wat betreft Veilig Thuis geldt dat afhankelijk van de regionale 
afspraken OM, 3RO en/of RvdK wanneer de casus hiertoe aanleiding 
geeft, gegevens verwerkt (verstrekken en ontvangen) met Veilig 
Thuis. Hiervoor geldt - ongeacht welke van de genoemde partners het 
contact met Veilig Thuis legt - blijf nadenken over de noodzaak tot 
informatieverzameling, beperk je tot het doel en pas daarop de 
informatieverstrekking aan. 

• Wat betreft de Gecertificeerde Instelling geldt dat RvdK bij 
minderjarige verdachten wanneer de casus hiertoe aanleiding geeft  
(op eigen initiatief t.b.v. het advies aan OM en/of op verzoek van OM) 
gegevens kan verwerken (verstrekken en ontvangen) met de GI. 
Hiervoor geldt: blijf nadenken over de noodzaak tot 
informatieverzameling, beperk je tot het doel en pas daarop de 
informatieverstrekking aan. 

• Wat betreft de GGZ geldt dat wanneer het feit of de omstandigheden 
hiertoe aanleiding geven 3RO (indien verdachte bekend is bij 3RO én 
3RO aanleiding ziet om GGZ te raadplegen) of OM (in geval de 
informatie die OM van politie ontvangt aanleiding geeft voor OM om
GGZ raadplegen) gegevens kan verwerken (verstrekken en 
ontvangen) met de GGZ. Hiervoor geldt: blijf nadenken over de 
noodzaak tot informatieverzameling, beperk je tot het doel en pas 
daarop de informatieverstrekking aan. 6
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Stap 2: Verzamelen 
informatie en advies (3/3)

Aandachtspunten en uitgangspunten
 Wanneer tijdens het verzamelen van informatie t.b.v. het 

advies, contact wordt gelegd met andere partners is het 
voor een rechtmatige gegevensverwerking altijd van 
belang te bepalen of het in het kader van de taak 
noodzakelijk is om gegevens te verstrekken en indien dit 
zo is, ook uitsluitend die gegevens te verstrekken die 
nodig zijn binnen de taakstelling. Maak een zorgvuldige 
afweging bij het verwerken van gegevens. Benut de 
hulpvragen:
 Voor welk doel deel ik gegevens? 
 Klopt het dat de handelingen die ik uitvoer ten 

aanzien van gegevensverwerking (verstrekken, 
ontvangen, vastleggen) strikt noodzakelijk zijn? 
Beperk ik me bij het delen van gegevens tot de 
need to know informatie? (Bijvoorbeeld: vermelden 
dat er sprake is van een schuld in plaats van de 
hoogte van het schuldbedrag benoemen). 

 Deel ik alleen met organisaties gegevens die ook 
daadwerkelijk vanuit hun taak een bijdrage kunnen 
leveren? 

 Is het proportioneel om deze gegevens te delen?
 Vertrouwen we als partners elkaar op ieder zijn 

deskundigheid en professionaliteit ten aanzien van 
het omgaan met de verstrekte gegevens?

 Besef dat wanneer je informatie op ZSM verzamelt 
(bijvoorbeeld door telefonisch contact met het slachtoffer) 
andere partners deze informatie kunnen horen.

 Geef bij contact met een andere partner aan vanuit welke 
context (ZSM) je contact zoekt en gegevens verwerkt. 
Check daarbij altijd eerst bij de ZSM-partners of er 
bezwaren zijn tegen het kenbaar maken van bepaalde 
informatie. Het kan zijn dat er nog opsporingsbelangen 
zijn.

 Bij de verstrekking van gegevens is het van belang om 
aan te tekenen dat er voor zowel de verstrekking als de 
ontvangst een aparte juridische grondslag nodig is. Er is 
daarbij niet noodzakelijkerwijs sprake van een 
wederkerige relatie voor wat betreft de 
gegevensverstrekking. Het kan goed zijn dat partner 1 
aan partner 2 moet verstrekken, zonder daar ooit wat 
voor ‘terug te krijgen’.  (Bijvoorbeeld: 3RO verstrekt 
gegevens aan GGZ om informatie over een persoon te 
ontvangen, maar GGZ kan geen gegevens verstrekken 
over deze persoon aan 3RO). Zie onderstaande figuur. 

 Specifiek voor 3RO geldt het aandachtspunt dat –
conform het voor 3RO geldende  Privacyreglement en de 
interne kwaliteitstandaarden - voor een 
reclasseringsadvies de cliënt in de gelegenheid moet 
worden gesteld om te worden gehoord. Het inhoudelijk 
strafadvies dient aan de cliënt voor een reactie te worden 
voorgelegd. 

7
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Toelichting processtap 
Deze processtap is het proces waarin informatie over de zaak, 
de verdachte en het slachtoffer wordt gedeeld tussen RvdK, 
3RO, SHN, politie, OM, Halt.

De verschillende partners hebben informatie verzameld en op 
basis daarvan een advies geformuleerd aan het OM over de 
afdoening of routering. In deze processtap wordt de voortgang 
van de behandeling/formulering van een advies óf het advies dat 
is opgesteld gedeeld. 
In de praktijk vindt deze informatie-uitwisseling verschillend 
plaats. Een deel vindt plaats tijdens een bespreking waarbij 
meerdere partners aanwezig zijn; een deel vindt plaats in 
bilaterale afstemming tussen partners. 

Betrokken partners

Zie stap 2 ‘betrokken partners’ voor de aandachtspunten welke partners 
in welke gevallen betrokken zijn (Veilig Thuis bijvoorbeeld alleen in 
geval van huiselijk geweld, kindermishandeling). 

Stap 3: Delen en 
Afstemmen (1/3) 

3RO

Gecertificeerde 
Instelling

netwerksamenwerkingsverband 
Zorg- en Veiligheidshuis

8
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Welke informatie wordt door welke partijen uitgewisseld? 
• OM geeft de stand van zaken over feiten en omstandigheden 

weer. 
• Politie geeft een statusupdate en relevante contextinformatie 

over de verdachte. 
• 3RO, RvdK, SHN geven aan het OM een advies (en 

onderbouwing hiervan) ten aanzien van de afdoening of 
routering.

• Halt is betrokken bij de afstemming en advisering van 
minderjarige verdachten en desgevraagd adolescenten (18-
23 jaar) en levert een bijdrage in de vorm van 
contextinformatie en een Halt-haalbaarheidscheck. Halt kan 
direct afstemmen met verwijzers politie en OM en kan 
informatiebron zijn voor RvdK en 3RO (adolescenten). SHN 
levert indien van toepassing informatie aan Halt zodat 
wensen van slachtoffers direct worden meegenomen bij de 
uitvoering van een Halt(+)-straf.

• 3RO, RvdK en Halt verwerken een eventuele indicatie voor 
licht verstandelijke beperking (bijvoorbeeld gebaseerd op 
instrument SCIL) in hun advies.

• Informatie van Veilig Thuis, Zorg- en Veiligheidshuis, GI of 
GGZ wordt via de partner die informatie bij hen heeft 
opgevraagd, aangeboden aan OM (bijvoorbeeld informatie 
van GI via RvdK. RvdK verwerkt deze informatie in de 
onderbouwing van het advies aan OM). 

Stap 3: Delen en 
afstemmen (2/3) 

9
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Stap 3: Delen en 
Afstemmen (3/3) 
Uitgangspunten en aandachtspunten:

De gezamenlijke ambitie ZSM voorop, met aandacht voor zorgvuldigheid in 

het verstrekken van gegevens

Zoals in deel A verwoord is er een gezamenlijke ambitie ZSM vastgesteld. “Met 

ZSM corrigeren wij daders van veelvoorkomende misdrijven direct en zorgvuldig en 

doen wij recht aan de belangen en aan de positie van slachtoffers en 

samenleving.” Om deze ambitie te  realiseren is afstemming over gegevens tussen 

verschillende partners nodig. Bekijk vanuit de gezamenlijke ambitie en de eigen 

taakopvatting welke gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn. Kijk niet alleen naar 

wat er niet kan maar ook wat er wel kan en waar er ruimte is.

Zoals aangegeven in deel C kan vanuit juridisch oogpunt niet zondermeer alle 

informatie gedeeld worden. Waarop moet gelet worden? 

• De RvdK en 3RO moeten  bepalen in hoeverre het naast het OM relevant is dat 

(onderdelen) van het advies worden gedeeld met politie, SHN en Halt. Weeg 

hierbij de eerder genoemde vragen t.a.v. noodzakelijkheid en proportionaliteit 

af. 

• SHN kan – zie deel C - het advies uitsluitend delen met andere partners 

wanneer dit gebeurt op basis van toestemming van het slachtoffer. Dit laat 

onverlet dat de expertise van SHN betrokken kan worden in het proces als daar 

geen persoonsgegevens bij worden verwerkt. Zo kan SHN vanuit haar 

expertise adviseren binnen het ZSM traject zonder dat de identiteit van het 

slachtoffer bekend wordt.

• Wanneer op ZSM een breed  (meer dan twee partijen) afstemmingsoverleg 

plaatsvindt moet goed wordt  overwogen  worden welke partijen aanwezig 

dienen te zijn bij dit overleg.  Wanneer bijvoorbeeld een minderjarige wordt 

besproken is er geen noodzaak dat 3RO aanschuift, tenzij daar een specifieke 

reden voor is (bijvoorbeeld adolescenten). Omgekeerd geldt dat voor 

volwassen verdachten er geen noodzaak is dat de RvdK aanschuift tenzij daar 

een specifieke reden voor is. Zie paragraaf 3.4 en 4.4. van deel C. 

• Wanneer tijdens het afstemmingsoverleg bepaalde informatie wordt 

uitgewisseld die voor bepaalde partners niet noodzakelijk is, durf dan ook deze 

partners te verzoeken even het overleg te verlaten. Wanneer je een dilemma 

ervaart in de uitwisseling van gegevens, bespreek dit dan met de partners op 

ZSM.

Veiligheid voorop

Tot slot vragen we aandacht voor vitale belangen. In dit geval geldt de uitzondering 

en geldt zelfs een verplichting tot het delen van gegevens. Bijvoorbeeld 

afstemming tussen een ZSM partner en Veilig Thuis bij een delict gericht op 

huiselijk geweld, wanneer de veiligheid van een gezinslid in het geding is.

10
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Stap 4: Beslissingen 
genomen door OM

Toelichting processtap 
Het proces ‘Beslissing over afdoening en/of routering’ gaat in op 
de beslissing die de ZSM OvJ neemt over de wijze van 
afdoening van een zaak.

Welke informatie wordt door welke partijen uitgewisseld? 

In deze stap wordt geen informatie gedeeld tussen ZSM 
partners.
OM neemt afdoenings- of routeringsbeslissing:
• Dagvaarding (eventueel met gedragsaanwijzigng)
• Halt(+) 
• Sepot 
• Taakstraf OM/OM zitting
• Transactievoorstel
• Strafbeschikking

Betrokken partners

3RO

Gecertificeerde 
Instelling

netwerksamenwerkingsverband 
Zorg- en Veiligheidshuis
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Toelichting processtap 
Tijdens het proces ‘Verwerken Beslissing & Informeren’ wordt de 
routerings- c.q. afdoeningsbeslissing verwerkt en worden 
betrokkenen in de zaak geïnformeerd (verdachte, raadsman, 
ouders van een jeugdige verdachte, slachtoffer). Hierbij worden 
de relevante documenten, voor zover mogelijk, uitgereikt aan het 
slachtoffer en de verdachte (in persoon betekend). De verdachte 
wordt mondeling en/of schriftelijk geïnformeerd over de 
beslissing en het eventuele vervolg. Bij het verwerken van een 
beslissing worden ook de vervolgstappen in de zaak in gang 
gezet. 

Welke informatie wordt door welke partijen uitgewisseld? 

De genomen afdoenings- of routeringsbeslissing van OM aan de 
ZSM partners (binnenschil):
• Dagvaarding (eventueel met gedragsaanwijzigng)
• Halt Politie of Halt OM
• Sepot 
• Taakstraf OM / OM zitting
• Transactievoorstel
• Strafbeschikking

Betrokken partners

3RO

Gecertificeerde 
Instelling

Stap 5: 
Verwerken beslissing 

De beslissing van OM (zie stap 4) wordt in ieder geval via de 
(verdachten)monitor gecommuniceerd met 3RO, RvdK, Halt en SHN.  

Politie neemt via BOSZ kennis van de beslissing van OM.

Hoe de partners in de buitenschil worden geïnformeerd is afhankelijk van de 
regionale afspraken (door OM of via één van de partners uit de binnenschil)

Aandachtspunten en uitgangspunten:
• Neem als OM in ogenschouw dat uitsluitend die informatie wordt verstrekt 

die noodzakelijk is om de partijen op de juiste wijze te informeren over de 
afdoening. 

• Neem als andere ZSM partners (niet OM) in ogenschouw om zorgvuldig 
te zijn in de informatie aangaande de afdoenings- of routeringsbeslissing 
die wordt gedeeld. Deel alleen die informatie die de ontvangende partner 
nodig heeft voor de taakopvatting en verdere afhandeling nadat OM de 
beslissing heeft genomen (=> doelbinding). 

Netwerksamenwerkingsverband 
Zorg en Veiligheidshuis
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omdat er nieuwe wettelijke taken zijn opgesteld die naar verwachting 
ook zo worden vastgesteld. Indien dat onverhoopt niet het geval is, zal 
het handvat  direct worden aangepast. 

 

 

 

 

GEGEVENSVERSTREKKINGEN IN DE ZSM STRAFRECHTKETEN – DEEL C 



 
 
 

 1 

 

Inhoudsopgave 

1. Inleiding .................................................................................................................................. 2 
1.1. Relevante toepasselijke wetgeving .......................................................................................... 2 

1.1.1. Strafrechtelijke en bijzondere persoonsgegevens.............................................................. 3 
1.2. Opbouw rapport ...................................................................................................................... 4 

2. ZSM vanuit privacy perspectief ................................................................................................ 6 
2.1. Delen van gegevens binnen ZSM ............................................................................................ 6 
2.2. Uitwisselingen per processtap ................................................................................................. 6 
2.3. Uitwisselingen naast ZSM ....................................................................................................... 8 

3. ZSM Jeugd ............................................................................................................................... 9 
3.1. Stap 1 .................................................................................................................................... 9 
3.2. Stap 2a (informeren en bevragen) .......................................................................................... 11 
3.3. Stap 2b (terugkoppelen) ........................................................................................................ 20 
3.4. Stap 3 .................................................................................................................................. 28 
3.5. Stap 4 .................................................................................................................................. 30 
3.6. Stap 5 .................................................................................................................................. 30 

4. ZSM Volwassenen .................................................................................................................. 30 
4.1. Stap 1 .................................................................................................................................. 31 
4.2. Stap 2a (informeren en bevragen) .......................................................................................... 32 
4.3. Stap 2b (terugkoppelen) ........................................................................................................ 41 
4.4. Stap 3 .................................................................................................................................. 47 
4.5. Stap 4 .................................................................................................................................. 51 
4.6. Stap 5 .................................................................................................................................. 51 

5. Algemene Aandachtspunten Privacy binnen ZSM ................................................................... 52 

6. Bijlage – begrippenlijst Avg .................................................................................................... 55 
 
  



 
 
 

 2 

 

1. INLEIDING 
 
Ten behoeve van het opstellen van praktische factsheets voor de ZSM-professionals, dient dit juridisch 
kader als interne verantwoording en uitleg. In dit juridisch kader zijn voor de (mogelijke) verstrekkingen 
binnen het ZSM-proces het doel, de grondslagen en voor zover mogelijk de feitelijke gegevens in kaart 
gebracht. Tevens wordt een aanzet gedaan om de persoonsgegevens die bij die verstrekkingen gemoeid 
zijn in kaart te brengen, waarbij de principes van noodzakelijkheid en proportionaliteit de belangrijkste 
uitgangspunten vormen.  
  
1.1. Relevante toepasselijke wetgeving 
Op de verwerking van persoonsgegevens binnen het ZSM-proces zijn verschillende wetten van toepassing. 
De meest relevante wetten zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet 
AVG (UAVG), de Wet politiegegevens (Wpg), de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en het 
Wetboek van Strafvordering (WvSv).1 Daarnaast zijn de diverse materiewetten relevant die een grondslag 
bieden voor de verwerking van persoonsgegevens (o.a. de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke 
ondersteuning en de Reclasseringsregeling 1995) in de context van ZSM.  
 
Op verwerkingen door de politie is de Wpg en hieraan gelieerde wetgeving van toepassing en op 
verwerkingen door het OM de Wjsg en gelieerde wetgeving. De AVG en UAVG zijn niet van toepassing op 
verwerkingen door politie en justitie voor zover het gaat over de opsporing en vervolging van strafbare feiten.  
Op de gegevensverwerkingen door de andere partijen in het ZSM-proces is de AVG van toepassing, in 
samenhang met de relevante materiewetten die op deze organisaties van toepassing zijn.  
 
De AVG2 vereist dat persoonsgegevens slechts mogen worden verwerkt als hiervoor een welbepaald en 
duidelijk doel is geformuleerd. Daarnaast is de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig als het kan 
worden gebaseerd op één van de grondslagen als genoemd in artikel 6 AVG. Persoonsgegevens kunnen 
volgens artikel 6 AVG worden verwerkt indien: 

a) de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is verkregen; 
b) dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst; 
c) dit noodzakelijk is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting; 
d) dit noodzakelijk is ter vrijwaring van de vitale belangen van de betrokkene; 
e) dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak in algemeen belang of voor het uitoefenen van het 

openbaar gezag; 
f) dit noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, die niet 
worden overstemd door de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. 

 
Ten aanzien van grondslag (a) geldt dat deze vrij, specifiek en geïnformeerd moet zijn. Dit betekent dat 
toestemming ook moet kunnen worden geweigerd, zonder dat hier negatieve consequenties aan zijn 
verbonden. Betrokkenen dienen daarnaast over alle informatie te beschikken om een goede keuze te 
kunnen maken. De organisatie in kwestie moet aantonen dat het toestemming heeft gekregen. Tenslotte 
moet toestemming altijd ingetrokken kunnen worden.  
 
Ten aanzien van de grondslag (e) geldt dat deze taak van algemeen belang of het openbaar gezag bij wet 
moet zijn vastgelegd, waaronder ook het doel van de verwerking van persoonsgegevens in dit kader. Ook 

                                                 
1 Kort na het afronden van deze rapportage is het wetsvoorstel Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en 
strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen (34889) 
aangenomen door de Eerste Kamer. In deze rapportage worden nog de artikelen uit de originele Wpg en Wjsg gehanteerd. 
2 Voor meer informatie over begrippen in de AVG, wordt verwezen naar de bijlage – begrippenlijst AVG. 
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moet in die wet zijn bepaald welke organisatie is belast met deze taak of aan wie het gezag is opgedragen. 
Dit hoeven niet per definitie publiekrechtelijke partijen te zijn.  
 
Ten aanzien van grondslag (f) geldt dat deze niet kan worden gebruikt door overheidsinstanties voor de 
uitvoering van de publieke taken. 
  
1.1.1. Strafrechtelijke en bijzondere persoonsgegevens 
   
Het is aannemelijk dat de betrokken partijen, niet zijnde de politie of het OM, in het kader van ZSM naast 
‘gewone’ persoonsgegevens (zoals contactgegevens van het slachtoffer) in veel gevallen ook strafrechtelijke 
gegevens (strafbare feit waar het slachtoffer mee te maken heeft gehad,) en mogelijk ook bijzondere 
persoonsgegevens (zijnde onder andere gegevens over de gezondheid van de verdachte ) verwerken. Deze 
gegevens mogen uitsluitend worden verwerkt wanneer daarvoor een uitzonderingsrond bestaat in de AVG, 
dan wel de UAVG. Hieronder wordt kort uiteengezet op welke uitzonderingsgronden de verschillende 
partijen binnen de keten zich over het algemeen kunnen baseren om deze gegevens te mogen verwerken. 
Het is van belang om voorafgaand aan de verwerking vast te stellen op basis van welke wettelijke 
uitzonderingsgrond de strafrechtelijke en/of bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt.  
 
Voordat in wordt gegaan op de uitzonderingsgronden voor de andere partijen, wordt met betrekking tot 
politie en OM graag nog gewezen op het volgende. Politie en OM mogen op grond van art. 5 Wpg en art. 
39c lid 3 Wjsg bijzondere persoonsgegevens verwerken, uitsluitend wanneer dit plaatsvindt in aanvulling op 
de verwerking op andere politiegegevens (politie) / strafvorderljke gegevens (OM) en voor zover dit voor het 
doel onvermijdelijk is.  
 
Strafrechtelijke persoonsgegevens 
Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard mogen slechts verwerkt worden als hier een uitzondering voor 
voorzien is in artikel 32 – 33 van de UAVG, in navolging van artikel 10 AVG.  
 
In artikel 32 UAVG zijn de algemene uitzonderingsgronden vastgelegd. Strafrechtelijke persoonsgegevens 
mogen worden verwerkt, wanneer: 

• de betrokkene hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven; of 
• dit noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere 

natuurlijke persoon en de betrokkene niet in staat is om toestemming te geven; of 
• de persoonsgegevens kennelijk openbaar zijn gemaakt; of 
• de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een 

rechtsvordering, of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid; of 
• de verwerking noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang als bedoeld in artikel 

(a) of (b) UAVG; of 
• als de verwerking noodzakelijk is met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of 

statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89(1) AVG en is voldaan aan de voorwaarden 
bedoeld in artikel 24 (b t/m d) UAVG. 

 
In artikel 33 UAVG zijn voorts de specifieke uitzonderingsgronden opgenomen op basis waarvan 
strafrechtelijke gegevens verwerkt mogen worden. Gelet op de verwerkingen die plaatsvinden in het kader 
van ZSM, wordt hieronder ingegaan op de uitzonderingsgrond die voor veel ZSM-partijen een uitzondering 
kan bieden bij het verwerken van strafrechtelijke gegevens.  
 
In artikel 33 lid 1 sub a UAVG is verder opgenomen dat: “Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard mogen 
worden verwerkt, indien de verwerking geschiedt door organen die krachtens de wet zijn belast met de 
toepassing van het strafrecht, dan wel door verwerkingsverantwoordelijken die deze hebben verkregen 
krachtens de Wet politiegegevens of de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.”   
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Dit betekent dat partijen / instanties de strafrechtelijke gegevens die zij rechtmatig van politie of het OM 
hebben ontvangen op basis van deze grondslag ook daadwerkelijk kunnen verwerken voor het doeleinde 
waarvoor deze zijn verkregen. Deze bepaling dient – mede gelet op de geheimhoudingsplicht die voortvloeit 
uit art. 52 Wjsg – zeer strikt gelezen te worden, wat betekent dat de partijen die gegevens van de politie of 
het OM ontvangen deze ook echt uitsluitend mogen verwerken voor de doeleinden waarvoor zij de gegevens 
hebben verkregen. Hierbij dienen zij te allen tijde de geheimhoudingsplicht uit art. 52 Wjsg in acht te nemen. 
 
Naast deze uitzondering op het verbod om strafrechtelijke gegevens te verwerken, is in dit verband nog van 
belang op te merken dat in art. 33 lid 1 sub c UAVG is bepaald dat persoonsgegevens van strafrechtelijke 
aard mogen worden verwerkt, indien deze verwerking noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van 
gegevens over gezondheid met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene.3 Het is 
belangrijk om hierbij te beseffen dat deze noodzakelijkheidstoets ook zeer strikt moet worden uitgelegd. Er 
moet bijvoorbeeld sprake zijn van een delict waarbij de  gezondheidsgegevens direct van belang zijn, 
hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij een zedenzaak 
 
Hierboven is de uitzonderingsgrond benoemd op basis waarvan de ZSM-partners strafrechtelijke gegevens 
mogen verwerken wanneer zij deze ontvangen van politie en/of het OM. Indien onderling tussen de ZSM-
partners, waar dit juridisch mogelijk is, ook strafrechtelijke gegevens uitgewisseld worden, dient voorafgaand 
aan de verwerking van deze gegevens door de partners te worden vastgesteld op basis van welke 
uitzonderingsgrond zij strafrechtelijke gegevens verwerken.  

 
Bijzondere persoonsgegevens 
Naast strafrechtelijke gegevens zullen er in sommige situaties ook bijzondere persoonsgegevens worden 
uitgewisseld. In de praktijk gaat het dan meestal om gezondheidsgegevens, maar mogelijk ook gegevens 
over religie of levensovertuiging, zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 AVG. Er rust een algemeen 
verwerkingsverbod op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, maar er zijn in artikel 9 lid 2 AVG 
en artikelen 22 t/m 30 UAVG een aantal uitzonderingen opgesomd. 
 
De meest relevante uitzondering in het kader van het ZSM-proces is de uitzondering op het verbod om 
gezondheidsgegevens te verwerken, indien dit geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen 
voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover de verwerking noodzakelijk is met het 
oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene (artikelen 9(2)(h) AVG juncto artikel 30(3)(a) 
UAVG). 
 
Voor 3RO is daarnaast nog een specifieke uitzonderingsgrond opgenomen op basis waarvan zij 
gezondheidsgegevens mogen verwerken. Op grond van art. 30 lid 2 sub b UAVG mogen 
gezondheidsgegevens worden verwerkt indien de verwerking, gelet op artikel 9 lid 2 sub g AVG, geschiedt 
door een reclasseringsinstelling en de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de aan de 
reclassering opgedragen wettelijke taken. 
 
Hierboven zijn slechts een aantal mogelijke uitzonderingsgronden gegeven waar de partners in het ZSM-
proces zich op zouden kunnen beroepen wanneer zij gezondheidsgegevens verwerken. Het blijft daarnaast 
altijd van belang om voorafgaand vast te stellen welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt en op 
basis van welke uitzonderingsgrond(en) dat gebeurt.  
 
1.2. Opbouw rapport 
Dit rapport beschrijft de gegevensuitwisselingen in het kader van ZSM. Het doel van het ZSM proces is het 
nemen van – al dan niet strafrechtelijke – afdoenings- of vervolgingsbeslissingen op een zo kort mogelijke 

                                                 
3 Artikel 33 lid 1 sub c UAVG. 
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termijn met – waar mogelijk – een aansluitende executie. Deze beslissingen dienen betekenisvol te zijn voor, 
en effect te hebben op, de verdachte, het slachtoffer en de samenleving. Voor het opstellen van dit rapport is 
uitgegaan van het geharmoniseerde ZSM werkproces. Dat betekent dat uitsluitend de 
verstrekkingsmomenten zijn uitgewerkt die zijn opgenomen in het geharmoniseerde ZSM-werkproces.4 Per 
processtap worden de uitwisselingen en hun mogelijke juridische grondslagen getoetst. Het gaat om de 
volgende stappen: 
 

• Stap 1. Intake en selectie 
• Stap 2. Informatie verzamelen en adviseren 
• Stap 3. Delen en afstemmen 
• Stap 4. Beslissen over afdoening 
• Stap 5. Afdoening 

 
De nadruk ligt op de eerste drie processtappen nu hier de gegevensdeling5 primair plaatsvindt.  
 
In het rapport worden de twee ZSM stromen (jeugd en volwassenen) beschreven vanuit het perspectief van 
de informatieverstrekking. 
 
 
 
 
  

                                                 
4 Het kan zijn dat per ZSM-regio verschilt op welke wijze het ZSM-proces in de praktijk is ingericht en welke partijen deelnemen aan de 
ZSM-tafel. Het kan dus zo zijn dat het juridisch kader niet helemaal overeenkomt met de praktijksituatie van een betreffende ZSM-regio. 
Daarnaast dient in ogenschouw te worden genomen dat er verschil kan bestaan tussen de wijze waarop de landelijke organisaties zijn 
ingericht en de wijze waarop de lokale organisaties zijn ingericht. 
5 Waar in dit rapport gesproken wordt van gegevensdeling wordt gedoeld op informatieuitwisseling tussen partijen. 
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2. ZSM VANUIT PRIVACY PERSPECTIEF 
 
 
2.1. Delen van gegevens binnen ZSM 
Binnen ZSM werken partijen met elkaar samen om tot een optimale afdoeningsbeslissing te komen. Ten 
behoeve van dit ZSM-proces worden gegevens uitgewisseld tussen verschillende partijen. Deze uitwisseling 
kan verschillende vormen aannemen: bevragen, ontvangen, antwoorden (terug-verstrekken) en afstemmen.  
 
Wanneer een partij, die gegevens heeft ontvangen, op haar beurt terugkoppelt of verstrekt, dan is er sprake 
van een nieuw verstrekkings- en ontvangstmoment. In de context van een (casus-) overleg kunnen er dus 
tussen twee partijen vier gegevensuitwisselingen plaatsvinden die een juridische grondslag behoeven. Dit 
kan zelfs zijn tijdens één enkel gesprek met vastlegging van de resultaten.  
 
Schematisch ziet dit er als volgt uit: 
 

 
 
 
Indien ook bijzondere en/of strafrechtelijke gegevens uitgewisseld worden, dient – naast de juridische 
grondslag – ook altijd per uitwisselingsmoment te worden bepaald op basis van welke wettelijke 
uitzonderingsgrond in de AVG, UAVG de bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens verwerkt 
mogen worden. Zie voor meer informatie over de verwerking van bijzondere en strafrechtelijke 
persoonsgegevens 1.1. ‘relevante toepasselijke wetgeving’.  
 
 
Nota bene: géén wederkerigheid bij gegevensverstrekking 
Bij de verstrekking van gegevens is het van belang om aan te tekenen dat er voor zowel de verstrekking als 
de ontvangst een aparte juridische grondslag, en in het geval van de verwerking van bijzondere en 
strafrechtelijke persoonsgegevens: ook een wettelijke uitzonderingsgrond, nodig is. Er is daarbij niet 
noodzakelijkerwijs sprake van een wederkerige relatie voor wat betreft de gegevensverstrekking. Het kan 
goed zijn dat partner 1 aan partner 2 moet verstrekken, zonder daar ooit wat voor ‘terug te krijgen’.  
 
 
2.2. Uitwisselingen per processtap 
Onderstaand zijn de verstrekkingen van gegevens binnen ZSM vanuit privacy perspectief beschreven. 
Hierbij is er een onderscheid qua betrokken partijen tussen ‘jeugd’ en ‘volwassenen’. 
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In stap 1 (intake en selectie) overleggen politie en justitie of iemand in aanmerking komt voor ZSM. In stap 2 
wordt ten behoeve van ZSM informatie aangeleverd bij de relevante partijen (stap 2a) en gevraagd om een 
terugkoppeling en advies omtrent de afdoening (stap 2b). In stap 3 wordt door OM met de overige 
ketenpartners overlegt over het te volgen traject.  
 
Per zaak wordt bekeken welke partners nodig zijn. Binnen het ZSM-proces worden persoonsgegevens 
verstrekt vanuit de politie en het OM aan de andere partijen die over het algemeen deelnemen aan het ZSM-
proces. In het geharmoniseerde werkproces en in de werkbeschrijving ZSM is het zo dat de politie veelal de 
partij is die de gegevens verstrekt (zij zetten de gegevens in de verdachtenmonitor). Gezien de centrale rol 
van het OM binnen het ZSM proces ligt het meer voor hand om als uitgangspunt te nemen dat het formeel 
gezien het OM is die de partijen bevraagt en daartoe persoonsgegevens uitwisselt. Voor de juridische 
beoordeling maakt dit evenwel niet heel veel uit nu zowel politie als OM bevoegd zijn de gegevens te 
verstrekken. Gelet op het voorgaande, wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de verstrekkingen tussen het OM 
met Slachtofferhulp Nederland (SHN), Halt, Raad van de Kinderbescherming (RvdK), de 
Reclasseringsorganisaties (3RO), Veilig Thuis, GGZ instellingen en Gecertificeerde Instellingen (GIs). 
 
Hierbij wordt in eerste instantie onderscheid gemaakt tussen jeugdzaken, adolescentenzaken en zaken ten 
aanzien van volwassen. 6 
 
Jeugdzaken 
Bij jeugdzaken dwz  afdoening conform jeugdstrafrecht wordt de RvdK om advies en informatie gevraagd. 
Deze bevraagt andere instanties zoals GI’s, Veilig Thuis en 3RO waar relevant. Indien er een slachtoffer in 
beeld is vindt er ook gegevensuitwisseling plaats met SHN. Het OM raadpleegt daarnaast zelf het 
Veiligheidshuis (door middel van haar toegang tot GCOS). 
 
Daarnaast geldt dat als het om een zaak gaat waar mogelijk een Halt-maatregel wordt opgelegd, Halt 
aanschuift.   
 

 
 
Volwassenen 
Indien de verdachte een volwassene is dan wordt naast de politie en het OM alleen 3RO betrokken.  
Daar waar getwijfeld wordt over de afdoening (zorg of strafrechtelijk) met het oog op de geestestoestand van 
de verdachte, dan worden de GGZ-instellingen betrokken. 
 
Indien er een slachtoffer in beeld is vindt er ook gegevensuitwisseling plaats met SHN. 
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Adolescenten7 
Wanneer er sprake is van adolescente verdachten, kunnen op verzoek van 3RO ook Halt en de RvdK 
betrokken worden bij de advisering aan het OM omtrent het eventueel toepassen van het adolescentenrecht 
in de betreffende zaak.  
 
Nota bene:  
De RvdK kan ook betrokken worden bij de advisering in het volwassenentraject wanneer het slachtoffer of 
een getuige minderjarig is, of als het kind van de meerderjarige door de zaak wordt beïnvloedt. Met andere 
woorden, wanneer er een kind ‘in beeld’ is in de zaak, dan kan de RvdK betrokken worden. Omdat het hier 
gaat om een speciale uitzondering op het volwassenen traject is hiervoor geen aparte figuur of bespreking 
opgenomen. 
 
2.3. Uitwisselingen naast ZSM 
Wanneer er sprake is van een ZSM traject kunnen er naast de gegevensuitwisselingen ten behoeve van 
ZSM nog tal van andere uitwisselingen zijn die weliswaar betrekking hebben op dezelfde persoon of situatie, 
maar niet plaatsvinden ten behoeve van ZSM. Denk bijvoorbeeld aan een situatie van huiselijk geweld of 
kindermishandeling: de verdachte kan ingebracht worden in het ZSM traject, maar er kan tegelijkertijd ook 
door politie een zorgmelding worden gedaan bij Veilig Thuis of contact worden gezocht met de Raad voor de 
Kinderbescherming voor diens jeugdbeschermings taken..  
 
De uitwisselingen naast ZSM worden in deze rapportage niet besproken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Dit betreft de categorie van jongeren van  16 tot  23  jaar waarop het adolescenten strafrecht kan worden toegepast.   
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3. ZSM JEUGD 
 

 
 
3.1. Stap 1 
In het kader van het ZSM-proces, wisselen de politie en het OM gegevens uit ten behoeve van de snelle 
afdoening van het strafproces. In de intakefase wordt door het OM en politie gekeken wat voor zaak het is 
en welke vervolgstappen genomen worden: behandelen binnen ZSM of doorverwijzen naar regulier 
straftraject, veiligheidshuis of Halt.   
 
Het proces start na aanhouding van de verdachte met de verzameling van de relevante persoons- en 
zaaksinformatie door politie en het OM. Er wordt gesproken over de bewijsbaarheid van de zaak, de nog 
benodigde activiteiten en onderzoek in de zaak en de snelheid waarin dit kan plaatsvinden. 
 
In deze fase delen alleen politie en OM gegevens. Gegevens dienen door de politie aan het OM te worden 
verstrekt voor zover zij deze behoeven in verband met hun gezag of zeggenschap over de politie. De politie 
mag gegevens verwerken die nodig zijn voor het uitvoeren van hun taken in ondergeschiktheid aan het 
bevoegd gezag. Dit kunnen ook tenuitvoerleggingsgegevens betreffen voor één van de in de Wpg en Wjsg 
voorziene doeleinden zijn. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Verstrekking 1 
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
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Politie OM Aanmelding aangehouden verdachte  
- status ZSM zaak: blauw 
- naam en geboortedatum  
- maatschappelijke klasse (betreft de 
kwalificatie van het strafbare feit)  
- resttijd  
- indicaties: 
SKN/KVI/Jeugd/Adolescent/HG/Amazone 
(indicaties worden uitsluitend verstrekt 
indien de verdachte in één van de 
betreffende doelgroepen valt)  
- organisatorische eenheid politie  
- BVH registratienummer 
- aantal verdachten in deze zaak 
- score preselect (rood/oranje/groen) 
- bijzonderheden en omstandigheden 
verdachten, slachtoffer, incident 
- voortgang, benodigde activiteiten  
 
(“Informatieverzameling 0.1”) 

Doel: Doel:  
Voorbereiden 
afdoeningsbeslissing 
(opsporing en vervolging 
strafbaar feit) 
 
 

Voorbereiden 
afdoeningsbeslissing 
(opsporing en vervolging 
strafbaar feit) 
 

 

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
Artikel 16(1)(b) onder 1 en 2 
Wpg gegevens aan het OM 
voor zover zij deze behoeven 
in verband met het gezag of 
zeggenschap over de politie of 
voor de uitvoering van andere 
taken die hen bij of krachtens 
de wet zijn opgedragen.8 
 
 
 

De taak van het Openbaar 
Ministerie is de strafrechtelijke 
handhaving van de rechtsorde 
(het opsporen en vervolgen 
van strafbare feiten). 
Ontvangst van politiegegevens 
door het OM kan worden 
gebaseerd op het gezag of de 
zeggenschap die het OM heeft 
over de politie in navolging van 
artikel 3 Politiewet, juncto 
artikel 148(2) WvSv en ter 
uitvoering van de taken die 
hen bij of krachtens de wet zijn 
opgedragen in 
overeenstemming met artikel 
124 Wet op de Rechterlijke 
Organisatie.  
 

 

Definitieve werkbeschrijving harmonisatie ZSM: processtappen 1,2,3 en 4  
 
 
  

                                                 
8 Onder het Wetsvoorstel wijziging Wpg en Wjsg ter implementatie van de richtlijn: art. 16 lid(1)(a) onder 1 en 2) 
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3.2. Stap 2a (informeren en bevragen) 
In de stap informatie verzamelen en adviseren wordt door OM aan verschillende partners informatie 
gevraagd om zo een goed besluit te nemen over de afdoening.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Het Veiligheidshuis betreft geen juridische entiteit, maar is een samenwerkingsverband van 
publiekrechtelijke partijen zoals politie, 3RO en gemeenten en private partijen zoals GGZ-
instellingen voor de aanpak van ketenoverstijgende problematiek. Dit betekent dat de 
deelnemende partijen hun eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden behouden.  

 
Hierna is per verstrekkingsmoment in kaart gebracht ten behoeve van welk doel en op basis van welke 
grondslag gegevens uitgewisseld worden. Dit betreft zowel het doel en de grondslag voor de verstrekking 
van de gegevens als het doel en de grondslag voor de ontvangst van de gegevens. Indien bekend, is ook in 
kaart gebracht welke informatie gedeeld wordt. Hoewel het zo kan zijn dat partijen op hoofdlijnen een 
grondslag kunnen hebben voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld omdat hun wettelijke 
taak zorgdragen voor het goed opgroeien van het kind is of adviseren over personen die verdacht worden 
van een strafbaar feit), betekent dit nog niet dat persoonsgegevens ook altijd uitgewisseld mogen worden. 
Het is voor een rechtmatige gegevensverwerking altijd van belang te bepalen of het in het kader van de taak 
noodzakelijk is om gegevens te verstrekken en indien dit zo is, ook uitsluitend die gegevens te verstrekken 
die nodig zijn binnen de taakstelling. Wat noodzakelijk is, is afhankelijk van de omstandigheden van het 
geval. Het is altijd aan de betreffende professional om binnen de kaders van de wet te bepalen welke 
verstrekking noodzakelijk is binnen een concreet geval.  
 
Er worden naast ‘gewone’ persoonsgegevens in veel gevallen ook strafrechtelijke gegevens en mogelijk ook 
bijzondere persoonsgegevens verstrekt. Deze gegevens mogen alleen verwerkt worden indien daarvoor een 

                                                 
9 In het geharmoniseerde werkproces en in de werkbeschrijving ZSM is het de politie die verstrekt (zij zetten de gegevens in de 
verdachtenmonitor). Voor de juridische beoordeling maakt dit evenwel niet heel veel uit nu zowel politie als OM bevoegd zijn de 
gegevens te verstrekken. Gezien de centrale rol van het OM binnen ZSM is het logischer om als uitgangspunt te nemen dat het formeel 
gezien het OM is dat de partijen bevraagt en daartoe persoonsgegevens uitwisselt. 
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uitzondering is opgenomen in de AVG, dan wel de UAVG. Zie voor deze uitzonderingsgronden 1.1. 
‘relevante toepasselijke wetgeving’. Het is voor de ZSM-partners van belang om te bepalen op basis van 
welke uitzonderingsgrond(en) zij strafrechtelijke en/of bijzondere persoonsgegevens mogen verwerken. 
 
Verstrekking 1 
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
OM RvdK Uit informatieverzameling 0.1 

Districtscode 
Naam Verdachte  
Resttijd 
BVH nummer 
Omschrijving Delict 
Datum misdrijf 
Plaats misdrijf 
Aantal medeverdachten in zaak 
Afhandeling omschrijving 
ZSM status RvdK + opmerkingen 
Datum zorgformulier 
Score Preselect (rood/oranje/groen) 
PV verhoor 
Naam Verdachte, SKN nummer, BSN 
nummer, Geboortedatum, Geboorteplaats, 
Adresgegevens  
Telefoongegevens, BVH nummer, 
Omschrijving Delict t.b.v. Raadsonderzoek 
Halt OM 
Halt Politie 
(de gegevens Halt OM / Halt politie worden 
aan de RvdK verstrekt t.b.v. de toezichtsrol, 
deze gegevens zien dus niet op ZSM) 

Doel: Doel:  

Verstrekking aan de RvdK zodat 
deze advies kan uitbrengen over 
de verdachte en informeren t.b.v. 
van de toezichtsrol 

Uitvoeren taken RvdK en 
uitbrengen van advies over de 
verdachte 

 

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
Het verstrekken van 
strafvorderlijke gegevens mag 
voor zover dit noodzakelijk is met 
het oog op een zwaarwegend 
algemeen belang aan personen of 
instanties als bedoeld in artikel 
39f(1)(f) Wjsg, t.b.v. het verlenen 
van hulp aan slachtoffers en 
anderen die bij een strafbaar feit 
betrokken zijn.  
 
In de Aanwijzing verstrekking van 
strafvorderlijke gegevens voor 
buiten de strafrechtspleging 
gelegen doeleinden wordt in 
artikel 3(f)(V) RvdK expliciet 
genoemd als één van die 
instanties waaraan strafvorderlijke 
gegevens verstrekt morgen 
worden.10  
 
In art. 494 WvSv is voorts nog 
expliciet opgenomen dat de OvJ 

Artikel 1:238 BW e.v. bepaalt de 
instelling van de RvdK. Op grond 
van dit artikel vloeien de taken, 
het verlenen van 
kinderbescherming, en 
bevoegdheden van de RvdK voort 
uit de wet, met als voornaamste 
wet het Internationale Verdrag 
van de Rechten van het Kind. 
 
Artikel 1:240 BW bepaalt voorts 
dat degene die op grond van een 
wettelijk voorschrift of op grond 
van zijn ambt of beroep tot 
geheimhouding is verplicht, 
zonder toestemming van degene 
die het betreft, aan de RvdK 
inlichtingen kan verstrekken, 
indien dit noodzakelijk kan worden 
geacht voor de uitoefening van de 
taken van de Raad.  
 
De grondslag voor ontvangst door 

 

                                                 
10. De aanwijzing Wjsg is per 1 juli 2018 komen te vervallen. De nieuwe aanwijzing is te vinden op: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041090/2018-07-01.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041090/2018-07-01
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inlichtingen inwint bij de RvdK 
over de persoonlijkheid en 
levensomstandigheden van de 
verdachte11 en daarnaast de 
RvdK onverwijld informeert 
wanneer een jeugdige verdachte 
in voorlopige hechtenis zit of 
opgenomen is in een inrichting.  
 
In artikel 8a Wjsg is vastgelegd 
dat het OM in de gevallen waarin 
het ingevolge artikel 39e of 39f 
Wjsg bevoegd is strafvorderlijke 
gegevens te verstrekken tevens – 
indien dit noodzakelijk is het met 
het oog op een zwaarwegend 
algemeen belang12 – justitiële 
gegevens kan verstrekken.  
 

de RvdK kan dan ook worden 
gevonden in artikel 6 lid 1 sub e 
AVG, het is noodzakelijk voor de 
vervulling van de taak van 
algemeen belang die de RvdK 
vervult. 

Definitieve werkbeschrijving harmonisatie ZSM: processtap 3 
 
 
Verstrekking 2 
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
OM Halt 

 
 

Aangifte 
Verhoor  
Stukken omtrent de aangerichte schade  
Volledig dossier: indien sprake is van 
openlijke geweldpleging conform art. 141 
WvSr e/o complexe zaken waarbij meerdere 
jongeren betrokken zijn die naar Halt 
verwezen worden of meerdere personen 
verantwoordelijk zijn voor ontstane schade  
Volledig dossier: wanneer verdachte ontkent 
de ontstane schade te hebben veroorzaakt en 
het dossier daaromtrent een ander beeld laat 
zien. 
Volledig dossier: sextingzaak. 
 
 
Bovenstaande gegevens worden verstrekt 
wanneer sprake is van een Halt-afdoening.  
 
.  
 

Doel: Doel:  

Ten behoeve van de coordinatie 
en uitvoering van een Halt-
afdoening en het inwinnen van 
advies over de haalbaarheid van 

Coordinatie en uitvoering Halt-
afdoening, in het kader 
afdoeningstrajecten voor 
jeugdigen de advisering aan 

 

                                                 
11 De OvJ wint geen advies in bij de RvdK wanneer hij aanstonds onvoorwaardelijk van vervolging afziet of de zaak voor de 
kantonrechter vervolgt (art. 494 WvSv). 
12 Onder het criterium ‘zwaarwegend algemeen belang’ dient te worden verstaan het belang van de nationale veiligheid, de openbare 
veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de 
gezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Een gegevensverwerking is vanuit het 
oogpunt van een zwaarwegend algemeen belang gerechtvaardigd indien de verwerking voor de samenleving van meer dan gewone 
betekenis is. Bij een zwaarwegend algemeen belang kan gedacht worden aan de aanpak van jeugdcriminaliteit of het informeren van de 
leiding van de school over het feit dat een aldaar werkzame leraar wordt verdacht van het plegen van ontuchtige handelingen. Bij de 
beoordeling of er sprake is van een zwaarwegend algemeen belang dient een belangenafweging te worden gemaakt, waarbij het 
belang dat gediend wordt met de verstrekking van de gegevens afgewogen wordt tegen het belang van de persoonlijke levenssfeer van 
de degene op wie de gegevens betrekking hebben. Hierbij dienen de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit te worden 
meegenomen. Voorafgaand aan de gegevensverstrekking dient dan ook beoordeeld te worden of sprake is van een zwaarwegend 
algemeen belang.  
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een Halt-afdoening e/o ophalen 
van contextinformatie  
 

ketenpartners in de 
strafrechtketen omtrent de 
mogelijkheden van een Halt-
afdoening e/o bijdragen aan het 
afdoeningsadvies door het 
leveren van contextinformatie.   

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
De verstrekking van 
strafvorderlijke gegevens van het 
OM aan Halt kan zijn grondslag 
vinden in artikel 39e(1)(g) Wjsg. 
Op grond van dit artikel mogen 
strafvorderlijke gegevens – voor 
zover dit noodzakelijk is met het 
oog op een zwaarwegend 
algemeen belang – aan instanties 
worden verstrekt die belast zijn 
met de tenuitvoerlegging van 
rechterlijke beslissingen of 
handelingen, beslissingen van de 
officier van justitie dan wel van 
vrijheidsbenemende straffen of 
maatregelen.  
 
In artikel 8a Wjsg is voorts 
vastgelegd dat het OM in de 
gevallen waarin het ingevolge 
artikel 39e of 39f Wjsg bevoegd is 
strafvorderlijke gegevens te 
verstrekken tevens – indien dit 
noodzakelijk is het met het oog op 
een zwaarwegend algemeen 
belang – justitiële gegevens kan 
verstrekken.  
 
Gelet op het voorgaande, kan het 
OM dan ook gegevens 
verstrekken aan Halt t.b.v. een 
Halt-afdoening of t.b.v. de 
advisering door Halt aan de 
ketenpartners in de 
strafrechtketen omtrent een 
(eventuele) Halt-afdoening.  
 
 
 

Ingevolge artikelen 2 en 3 van de 
Regeling Halt kan een 
rechtspersoon worden 
aangewezen door Onze Minister 
als Halt-bureau. Indien een 
rechtspersoon door Onze Minister 
wordt aangewezen als Halt-
bureau betekent dit blijkens artikel 
7 sub a en b Regeling Halt 2019 
dat deze tenminste voorziet in een 
landelijke coördinatie en 
uitvoering van Halt-afdoeningen. 
De landelijke coördinatie omvat 
tevens, in het kader van 
afdoeningstrajecten voor 
jeugdigen, de advisering door Halt 
aan de ketenpartners in de 
strafrechtketen omtrent een Halt-
afdoening.. Conform art. 48g lid 2 
Wet Justitie-subsidies is de 
regeling Halt opgesteld. 
 
Een Halt-afdoening is een project 
zoals bedoeld in artikel 77e lid 1 
WvSr. De verdachte is niet 
verplicht aan het project deel te 
nemen op grond van artikel 77e 
lid 2 WvSr en instemming van de 
verdachte is dus vereist. De 
officier van justitie geeft 
vervolgens op grond van artikel 
77e(3) WvSr algemene 
aanwijzingen omtrent de 
afdoening van het gepleegde 
strafbare feit. Deze algemene 
aanwijzingen zijn te kwalificeren 
als Aanwijzing Halt-Afdoening 
zoals bedoeld in artikel 1(g) 
Regeling Halt.   
 
Het ontvangen van de gegevens 
door Halt is noodzakelijk voor de 
vervulling van een taak van 
algemeen belang conform artikel 
6 lid 1 sub e AVG, die bij wet aan 
Halt is toebedeeld (Regeling Halt 
jo artikel 77e WvSr). Zodra de 
verdachte aangeeft niet in te 
stemmen met een Halt-afdoening 
vervalt voor Halt de noodzaak om 
de gegevens te verwerken. 
 
Op basis van bovengenoemde 
grondslag kan Halt uitsluitend 
gegevens ontvangen t.b.v. de 
taken van Halt; landelijke 
coördinatie en de uitvoering van 
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Halt-afdoeningen en in het kader 
van afdoeningstrajecten voor 
jeugdigen advisering aan 
ketenpartners in de 
strafrechtketen omtrent de 
mogelijkheden van een Halt-
afdoening e/o bijdragen aan het 
afdoeningsadvies door het 
leveren van contextinformatie.  
 
Op dit moment wordt door het 
Ministerie van Justitie en 
Veiligheid en Halt gewerkt aan de 
nieuwe Halt-regeling. Deze 
nieuwe regeling treedt per 1 
januari 2019 in werking. In de 
nieuwe Regeling wordt de taak 
van Halt op ZSM; in het kader van 
afdoeningstrajecten voor 
jeugdigen, de advisering door Halt 
aan ketenpartners in de 
strafrechtketen omtrent een Halt-
afdoening geformaliseerd. .  

Definitieve werkbeschrijving harmonisatie ZSM: NIET IN WERKBESCHRIJVING 
 
Verstrekking 3  
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
OM 
 
 
 

Veiligheidshuis 
 
 

 

N.v.t 
 
Zoals aangegeven bij grondslag verstrekking, 
is in dit geval geen sprake van een juridische 
verstrekking. Dat betekent dan ook dat het 
OM geen informatie verstrekt aan het 
Veiligheidshuis. Het OM raadpleegt in haar 
eigen GCOS omgeving, GCOS teneinde te 
controleren of een verdachte bekend is 
binnen het VHH. Zie voor meer informatie 
grondslag verstrekking. 
 
De partijen in het Veiligheidshuis beoordelen 
in een eerder stadium welke informatie zij 
beschikbaar stellen in GCOS. Hiertoe dienen 
zij zelf te overwegen op basis van welke 
grondslag dit plaatsvindt. Zie hiervoor 
verstrekking 3b: Veiligheidshuis – OM. 

Doel: Doel:  

Controleren of verdachte bekend 
is binnen het Veiligheidshuis (OM 
controleert dit middels GCOS) 
t.b.v. voorbereiden en nemen van 
afdoeningsbeslissing  
 
 

N.v.t.   

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
Omdat het OM in haar eigen 
GCOS omgeving de DAT 
informatie raadpleegt, is er 
juridisch geen sprake van een 
verstrekking. Dit omdat de overige 
partijen binnen het VHH deze 
gegevens niet ontvangen of in 
kunnen zien. 

N.v.t.  
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Definitieve werkbeschrijving harmonisatie ZSM: processtap 7 
 
 
 
 
Verstrekking 4 
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
OM SHN Uit informatieverzameling 0.1: 

ZSM Status  
SHN Status plus opmerkingen  
Verdachte 
Keno 
Resttijd 
BVH 
MK 
Pleegdatum 
Pleegplaats 
PV Aangifte 
Aangever 
Benadeelde 
Benadeelde bedrijf 
District 
Afhandeling omschrijving 
Parketnr 
Afdoening 
Zittingsdatum 
VD (aantal verdachten)  
Indien van toepassing: indicaties 
(minderjarige, KvI, HG, VPT, BSN, SKN) 
 

Doel: Doel:  

SHN in staat stellen binnen de 
context van ZSM de belangen van 
slachtoffers van strafbare feiten of 
verkeersongevallen te behartigen. 
 

Het doel van SHN is het 
behartigen van belangen van 
slachtoffers van strafbare feiten 
en verkeersongevallen.  

 

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
De grondslag voor het 
verstrekken van strafvorderlijke 
gegevens door het OM aan SHN 
kan gevonden worden in artikel 
39f(f) Wjsg. Op grond van dit 
artikel mogen strafvorderlijke 
gegevens voor zover dit 
noodzakelijk is met het oog op 
een zwaarwegend algemeen 
belang aan personen of instanties 
worden verstrekt voor het 
verlenen van hulp aan slachtoffers 
en anderen die bij een strafbaar 
feit betrokken zijn.  
 
In de Aanwijzing verstrekking van 
strafvorderlijke gegevens voor 
buiten de strafrechtspleging 
gelegen doeleinden wordt in 
artikel 3(f)(II) SHN expliciet 
genoemd als één van die 
instanties waaraan strafvorderlijke 
gegevens verstrekt morgen 

SHN is de aangewezen 
organisatie voor slachtofferhulp. 
Volgens artikelen 1(e)(2, 3 en 4) 
van het Besluit slachtoffers van 
strafbare feiten juncto artikelen 6 
en 7 van de Wet Justitie-subsidies 
en artikel 1 van de Regeling 
Aanwijzing Slachtofferhulp wordt 
SHN aangewezen als de 
organisatie voor slachtofferhulp.  
 
In artikel 3 van het Besluit is 
vastgelegd welke taken een 
slachtofferhulporganisatie moet 
voldoen. Ingevolge artikel 3(1)(e) 
omvat deze taak mede het geven 
van advies over het risico en het 
voorkomen van secundaire en 
herhaalde victimisatie (tenzij 
anderszins verstrekt door andere 
openbare of particuliere 
organisaties). 
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worden. 13 
 
Daarnaast is in artikel 51c(2) Wjsg 
van Wetsvoorstel wijziging Wpg 
en Wjsg bepaald dat (wanneer 
deze wet is aangenomen) tevens 
tenuitvoerleggingsgegevens aan 
personen of instanties kunnen 
worden verstrekt indien dit 
noodzakelijk is met het oog op 
een zwaarwegend algemeen 
belang. Eén van de doelen 
waarvoor deze gegevens kunnen 
worden verstrekt is blijkens sub e 
van artikel 51c(2) Wjsg het 
verlenen van hulp aan 
slachtoffers, een taak die wordt 
uitgevoerd door SHN.  
 
In artikel 8a Wjsg is voorts 
vastgelegd dat het OM in de 
gevallen waarin het ingevolge 
artikel 39e of 39f Wjsg bevoegd is 
strafvorderlijke gegevens te 
verstrekken tevens – indien dit 
noodzakelijk is het met het oog op 
een zwaarwegend algemeen 
belang – justitiële gegevens kan 
verstrekken. Het OM moet per 
geval besluiten of het verstrekken 
van gegevens aan SHN – mede 
gelet op de wens van het 
slachtoffer – noodzakelijk is met 
het oog op een dergelijk 
zwaarwegend algemeen belang. 
 
 

In artikel 2 lid 4 van het Besluit is 
neergelegd dat de 
beschikbaarheid van 
slachtofferhulp, zoals bedoeld in 
artikel 3 niet afhankelijk is van het 
doen van aangifte door het 
slachtoffer van een strafbaar feit.  
 
Uit artikel 51aa(2) WvSv volgt nog 
dat de taak voor een ‘instelling 
voor slachtofferhulp’ om het 
slachtoffer informatie, advies en 
ondersteuning te geven. In de 
Nota van Toelichting bij het 
Besluit wordt SHN in dit verband 
expliciet genoemd.  
 
Op basis van het bovenstaande 
kan worden gesteld dat SHN de 
verwerking van 
persoonsgegevens, ongeacht het 
feit of het slachtoffer aangifte 
heeft gedaan, kan baseren op 
artikel 6 lid 1 sub e AVG omdat 
het verwerken van 
persoonsgegevens noodzakelijk is 
voor de vervulling van een taak 
van algemeen belang. 

Definitieve werkbeschrijving harmonisatie ZSM: processtap 3 
 
Verstrekking 5 
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
RvdK GI Naam Verdachte  

Delict 
 
Het is niet bekend welke informatie exact 
verstrekt wordt aan de GI’s. 

Doel: Doel:  

Als een minderjarige verdachte in 
begeleiding is bij een GI en er een 
melding inverzekeringstelling 
binnenkomt bij de RvdK, dan 
benadert de RvdK de betreffende 
GI als informant. De GI ontvangt 
deze informatie om te bepalen 
welke informatie de RvdK nodig 
heeft.14 

Informeren over verdachte ten 
behoeve van het advies aan het 
OM. 

 

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  

                                                 
13 De aanwijzing Wjsg is per 1 juli 2018 komen te vervallen. De nieuwe aanwijzing is te vinden op: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041090/2018-07-01. 
14 Protocol Strafzaken 2016 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041090/2018-07-01
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Artikel 1:238 BW e.v. bepaalt de 
instelling van de RvdK. Op grond 
van dit artikel vloeien de taken, 
het verlenen van 
kinderbescherming, en 
bevoegdheden van de RvdK voort 
uit de wet, met als voornaamste 
wet het Internationale Verdrag 
van de Rechten van het Kind. 
 
In navolging van artikel 1:238 en 
1:238(1) BW, kan de RvdK op 
verzoek of uit eigen beweging 
autoriteiten en instellingen van 
advies voorzien wanneer dit 
noodzakelijk is in het kader van 
de taken van de RvdK. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat 
uitsluitend die gegevens mogen 
worden verstrekt die nodig zijn om 
uitvoering te geven aan 
voornoemde taak. 
 
Indien niet sprake is van de 
situaties zoals hierboven 
beschreven, kan de 
gegevensverstrekking vanuit de 
RvdK naar een GI niet worden 
gebaseerd op artikel 6(1)(e) AVG.  
 
Gelet op de taken en de rol van 
de RvdK, zal de RvdK 
verwerkingen niet kunnen 
baseren op de toestemming van 
de betrokkene, omdat deze in de 
praktijk niet vrij gegeven zal zijn.  
 
 

De grondslag voor de ontvangst 
door de GI is artikel 6(1)(e) AVG. 
Het moet dan wel gaan om 
gegevens die de GI nodig heeft 
om haar eigen taken goed uit te 
kunnen voeren. 
 
In het geval van de 
inverzekeringstelling treedt de GI 
op in de hoedanigheid van 
informant en kan toestemming 
(van de ouders indien de 
minderjarige onder de 16 is, van 
de minderjarige zelf als deze 
boven de 16 is) ook een relevante 
grondslag zijn. Hierbij moet wel 
ten strengste rekening worden 
gehouden met de vrijheid van de 
toestemming. Gelet op de taken 
en de rol van een GI zal de 
verwerking mogelijk niet op de 
toestemming van de betrokkene 
gebaseerd kunnen worden, omdat 
deze in de praktijk niet snel vrij 
gegeven zal zijn. 

 

Definitieve werkbeschrijving harmonisatie ZSM: NIET IN WERKBESCHRIJVING 
 
Verstrekking 6 
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
RvdK Veilig Thuis Naam Verdachte  

Delict / situatieschets (vermoeden 
kindermishandeling of huiselijk geweld) 
 
 

Doel: Doel:  

Indien vermoeden van huiselijk 
geweld of kindermishandeling 
(ongeacht het feit waarvan de 
minderjarige wordt verdacht), 
informatie inwinnen over 
gezinssituatie verdachte t.b.v. het 
geven van advies aan het OM 

 

Uitbrengen advies over 
gezinssituatie verdachte t.b.v. 
advies RvdK aan OM 

 

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
Artikel 1:238 BW e.v. bepaalt de 
instelling van de RvdK. Op grond 
van dit artikel vloeien de taken, 
het verlenen van 

Artikel 4.1.1. e.v. Wmo 2015 jo. 
Artikel 6 lid 1 sub e AVG. 

Het is wel van belang dat Veilig 
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kinderbescherming, en 
bevoegdheden van de RvdK voort 
uit de wet, met als voornaamste 
wet het Internationale Verdrag 
van de Rechten van het Kind. 
 
In navolging van artikel 1:238 en 
1:238(1) BW, kan de RvdK op 
verzoek of uit eigen beweging 
autoriteiten en instellingen van 
advies voorzien wanneer dit 
noodzakelijk is in het kader van 
de taken van de RvdK. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat 
uitsluitend die gegevens mogen 
worden verstrekt die nodig zijn om 
uitvoering te geven aan 
voornoemde taak. 
 
Indien niet sprake is van de 
situaties zoals hierboven 
beschreven, kan de 
gegevensverstrekking vanuit de 
RvdK naar Veilig Thuis niet 
worden gebaseerd op artikel 
6(1)(e) AVG.  
 
Gelet op de taken en de rol van 
de RvdK, zal de RvdK 
verwerkingen niet kunnen 
baseren op de toestemming van 
de betrokkene, omdat deze in de 
praktijk niet vrij gegeven zal zijn.  
 
 

Thuis uitsluitend die gegevens 
ontvangt die als noodzakelijk 
aangemerkt kunnen worden 
binnen de uitvoering van de taken 
van Veilig Thuis. 

 

 
Verstrekking 715 
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
RvdK 3RO Er wordt contact opgenomen met 3RO 

teneinde te controleren of er informatie over 
de gezinssituatie/ouders van de minderjarige 
verdachte bekend is, zodat dit eventueel 
meegenomen kan worden in het advies aan 
het OM. 
 
Om het bovenstaande te kunnen uitvoeren, 
lijkt het nodig dat vanuit RvdK de naam van 
de verdachte verstrekt dient te worden en 
mogelijk informatie m.b.t. het delict.  
 
Het is niet bekend welke informatie exact 
verstrekt wordt. 
 

Doel: Doel:  

Informatie inwinnen over 
gezinssituatie/de ouders van 
verdachte t.b.v. het geven van 
advies aan het OM. 

Uitbrengen van advies over de 
ouders van minderjarige 
verdachte 

 

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  

                                                 
15 Vanuit de praktijk is aangegeven dat deze verstrekking geen onderdeel uitmaakt van het ZSM-proces. Niettemin is dit wel uitgewerkt, 
omdat vanuit Justitie en Veiligheid is aangegeven dat deze verstrekking wel onderdeel kan zijn van het ZSM-proces en derhalve is deze 
stap dan ook uitgewerkt.   
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Artikel 1:238 BW e.v. bepaalt de 
instelling van de RvdK. Op grond 
van dit artikel vloeien de taken, 
het verlenen van 
kinderbescherming, en 
bevoegdheden van de RvdK voort 
uit de wet, met als voornaamste 
wet het Internationale Verdrag 
van de Rechten van het Kind. 
 
In navolging van artikel 1:238 en 
1:238(1) BW, kan de RvdK op 
verzoek of uit eigen beweging 
autoriteiten en instellingen van 
advies voorzien wanneer dit 
noodzakelijk is in het kader van 
de taken van de RvdK. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat 
uitsluitend die gegevens mogen 
worden verstrekt die nodig zijn om 
uitvoering te geven aan 
voornoemde taak. 
 
Indien niet sprake is van de 
situaties zoals hierboven 
beschreven, kan de 
gegevensverstrekking vanuit de 
RvdK naar 3RO niet worden 
gebaseerd op artikel 6(1)(e) AVG.  
 
Gelet op de taken en de rol van 
de RvdK, zal de RvdK 
verwerkingen niet kunnen 
baseren op de toestemming van 
de betrokkene, omdat deze in de 
praktijk niet vrij gegeven zal zijn.  

De 3RO hebben tot doel het doen 
van onderzoek naar en het geven 
van voorlichting en advies over 
personen die worden verdacht 
van een strafbaar feit of zijn 
veroordeeld wegens een strafbaar 
feit t.b.v. te nemen beslissingen 
inzake de vervolging, afdoening, 
berechting of tenuitvoerlegging 
van straffen of maatregelen. 
Artikel 8, 9 Reclasseringsregeling.  
 
In artikel 1:240 BW is daarnaast 
nog vastgelegd dat degene die op 
grond van een wettelijk voorschrift 
of op grond van zijn ambt of 
beroep tot geheimhouding is 
verplicht, zonder toestemming van 
degene die het betreft, aan de 
RvdK inlichtingen kan 
verstrekken, indien dit 
noodzakelijk kan worden geacht 
voor de uitoefening van de taken 
van de RvdK.  
 
Gelet op het voorgaande, kan 
beargumenteerd worden dat de 
ontvangst van de gegevens van 
de RvdK gebaseerd kan worden 
op artikel 6(1)(e) AVG, de taak 
van algemeen belang.  
 
Het is wel van belang dat 3RO 
uitsluitend die gegevens ontvangt 
die zij nodig hebben voor de 
uitvoering van voornoemde taak. 

 

 
 
3.3. Stap 2b (terugkoppelen) 
In de stap informatie verzamelen en adviseren wordt door OM aan verschillende partners informatie 
gevraagd om zo een goed besluit te nemen over de afdoening.16 
 
 
 

                                                 
16 In het geharmoniseerde werkproces en in de werkbeschrijving ZSM is het de politie die verstrekt (zij zetten de gegevens in de 
verdachtenmonitor). Voor de juridische beoordeling maakt dit evenwel niet heel veel uit nu zowel politie als OM bevoegd zijn de 
gegevens te verstrekken. Gezien de centrale rol van het OM binnen ZSM is het logischer om als uitgangspunt te nemen dat het formeel 
gezien het OM is dat de partijen bevraagt en daartoe persoonsgegevens uitwisselt. 
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Het Veiligheidshuis 
betreft geen juridische 
entiteit, maar is een 

samenwerkingsverband van publiekrechtelijke partijen zoals politie, 3RO en gemeenten en private 
partijen zoals GGZ-instellingen voor de aanpak van ketenoverstijgende problematiek.   Dit betekent 
dat de deelnemende partijen hun eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden behouden.  

 
Hierna is per verstrekkingsmoment in kaart gebracht ten behoeve van welk doel en op basis van welke 
grondslag gegevens uitgewisseld worden. Dit betreft zowel het doel en de grondslag voor de verstrekking 
van de gegevens als het doel en de grondslag voor de ontvangst van de gegevens. Indien bekend, is ook in 
kaart gebracht welke informatie gedeeld wordt. Hoewel het zo kan zijn dat partijen op hoofdlijnen een 
grondslag kunnen hebben voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld omdat hun wettelijke 
taak zorgdragen voor het goed opgroeien van het kind is of adviseren over personen die verdacht worden 
van een strafbaar feit), betekent dit nog niet dat persoonsgegevens ook altijd uitgewisseld mogen worden. 
Het is voor een rechtmatige gegevensverwerking altijd van belang te bepalen of het in het kader van de taak 
noodzakelijk is om gegevens te verstrekken en indien dit zo is, ook uitsluitend die gegevens te verstrekken 
die nodig zijn binnen de taakstelling. Wat noodzakelijk is, is afhankelijk van de omstandigheden van het 
geval. Het is altijd aan de betreffende professional om binnen de kaders van de wet te bepalen welke 
verstrekking noodzakelijk is binnen een concreet geval. 
 
Er worden naast ‘gewone’ persoonsgegevens in veel gevallen ook strafrechtelijke gegevens en mogelijk ook 
bijzondere persoonsgegevens verstrekt. Deze gegevens mogen alleen verwerkt worden indien daarvoor een 
uitzondering is opgenomen in de AVG, dan wel de UAVG. Zie voor deze uitzonderingsgronden 1.1. 
‘relevante toepasselijke wetgeving’. Het is voor de ZSM-partners van belang vast te stellen op basis van 
welke uitzonderingsgrond(en) zij strafrechtelijke en/of bijzondere persoonsgegevens mogen verwerken. 
 
Verstrekking 1b 
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
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RvdK OM Adviesrapport (uitkomst van het preselect van 
het Landelijk Instrumentarium 
Jeugdstrafrecht, informatie uit de dossiers van 
de RvdK, zoals eerdere bemoeienis met het 
gezin, rapportages straf/civiel, 
beschermingsmaatregelen, informatie 
casusregie)17 

Doel: Doel:  

Uitbrengen van advies over de 
verdachte 

Het nemen van de juiste 
routerings- of 
afdoeningsbeslissing 

 

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
De grondslag voor de verstrekking 
van gegevens door de RvdK aan 
het OM is artikel 6(1)(e) AVG, 
vervulling van een taak van 
algemeen belang. De verstrekking 
moet dan wel plaatsvinden voor 
de ondersteuning van 1) een 
tenuitvoerlegging van een 
taakstraf of om aanwijzingen te 
geven aan het OM over de 
tenuitvoerlegging van een 
taakstraf, of 2) het verstrekken 
van inlichtingen en advies aan het 
OM omtrent de persoonlijkheid en 
levensomstandigheden van de 
verdachte.  
 

Artikel 124 van de Wet op de 
Rechterlijke Organisatie en artikel 
39b Wjsg, dat stelt dat het OM 
deze gegevens behoeft voor de 
uitvoering van andere hun bij of 
krachtens de wet opgedragen 
taken. Het gaat dan om die 
informatie die noodzakelijk is om 
een verdere vervolgingsbeslissing 
in het kader van ZSM te kunnen 
nemen. 
 

 

Definitieve werkbeschrijving harmonisatie ZSM: processtap 10 
 
Verstrekking 2b: 
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
Halt OM Minderjarige eerder bij Halt geweest: Ja/Nee 

Strafbaar feit waarvoor minderjarige bij Halt is 
geweest 
Resultaat eerdere Halt-verwijzing(en) 
Bijzonderheden eerdere Halt-verwijzing)en) 
Scil afgenomen: ja/nee, score. 
Input Halt nieuwe zaak 
Contra-indicatie Halt (+) 

Doel: Doel:  

Rapporteren en adviseren over 
een (eventueel op te leggen) Halt 
afdoening e/o leveren van 
contextinformatie 

Informatie inwinnen t.b.v. 
afdoeningsbeslissing en inzicht 
verkrijgen in uitgevoerde Halt-
afdoeningen 

 

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
Ingevolge artikelen 2 en 3 van de 
Regeling Halt kan een 
rechtspersoon worden 
aangewezen door Onze Minister 
als Halt-bureau. Indien een 
rechtspersoon door Onze Minister 
wordt aangewezen als Halt-
bureau betekent dit blijkens artikel 
7 sub a en b Regeling Halt 2019 
dat deze tenminste voorziet in een 
landelijke coördinatie en 
uitvoering van Halt-afdoeningen 

Indien het OM persoonsgegevens 
ontvangt van Halt kan dit worden 
gebaseerd op artikel 124 in de 
Wet op de Rechterlijke 
Organisatie en artikel 39b Wjsg, 
dat stelt dat het OM deze 
gegevens behoeft voor de 
uitvoering van andere hun bij of 
krachtens de wet opgedragen 
taken. Het gaat dan om die 
informatie die noodzakelijk is om 
een verdere vervolgingsbeslissing 

 

                                                 
17 Staatscourant Jaargang 2018, nr. 29497, 30 mei 2018 
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en dat de landelijke coordinatie 
ook omvat, in het kader van 
afdoeningstrajecten voor 
jeugdigen, de advisering door Halt 
aan de ketenpartners in de 
strafrechtketen omtrent een Halt-
afdoening. Conform art. 48g lid 2 
Wet Justitie-subsidies is de 
regeling Halt opgesteld.  
 
     
 
Op dit moment wordt door het 
Ministerie van Justitie en 
Veiligheid en Halt gewerkt aan 
een nieuwe Halt-regeling. Deze  
nieuwe Regeling treedt per 1 
januari 2019 in werking (zie ook 
pag. 15).  

in het kader van ZSM te kunnen 
nemen. 
 

Definitieve werkbeschrijving harmonisatie ZSM: NIET IN WERKBESCHRIJVING 
 
Verstrekking 3b: 
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
Veiligheidshuis OM WAT informatie 

 

Doel: Doel:  

Informeren over verdachte t.b.v. 
afdoeningsbeslissing OM 

OM informeren over eventuele 
aandachtspunten in het kader van 
een ZSM afdoening. 
 

 

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
De partijen in het Veiligheidshuis 
kunnen in het scherm dat door 
OM geraadpleegd wordt in GCOS 
voor de ZSM beslissing relevante 
informatie opnemen. 

Wat deze informatie is en wie 
vanuit het VHH de verstrekkende 
partij is, is afhankelijk van de 
omstandigheden van het geval. 
Partijen in het VHH zullen voor 
zichzelf en in gezamenlijkheid 
moeten beslissen welke 
informatie zij op dit scherm voor 
het OM ter beschikking stellen. 
Hierbij dienen de partijen ieder 
voor zich te beoordelen of een 
juridische grondslag, zoals 
bedoeld in artikel 6 lid 1 AVG, 
bestaat om deze gegevens 
beschikbaar te stellen in GCOS 
en daarnaast of het noodzakelijk 
is deze gegevens hierin op te 
nemen. 

 

Indien het OM persoonsgegevens 
ontvangt van het VHH kan dit 
doorgaans worden gebaseerd op 
artikel 124 in de Wet op de 
Rechterlijke Organisatie en artikel 
39b Wjsg, dat stelt dat het OM 
deze gegevens behoeft voor de 
uitvoering van andere hun bij of 
krachtens de wet opgedragen 
taken.  Het gaat dan om die 
informatie die noodzakelijk is om 
een verdere vervolgingsbeslissing 
in het kader van ZSM te kunnen 
nemen. 

 

Definitieve werkbeschrijving harmonisatie ZSM: processtap 7 
 
Verstrekking 4b 
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Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
SHN OM Informatie over de gevolgen van het strafbare 

feit voor het slachtoffer, de schade die het 
slachtoffer heeft opgelopen en de wensen die 
het slachtoffer heeft, bijvoorbeeld 
herstelgesprek of mediation. Daarnaast kan 
informatie verstrekt worden over de straf die 
het slachtoffer gewenst acht voor verdachte. 
 
 

Doel: Doel:  

Het adviseren over de schade en 
wensen van het slachtoffer t.b.v. 
de afdoeningsbeslissing 

Het nemen van de juiste 
routerings- of 
afdoeningsbeslissing.  
 

 

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
 
 De verstrekking is noodzakelijk 
voor de vervulling van een taak 
van algemeen belang of van een 
taak in het kader van de 
uitoefening van het openbaar 
gezag dat aan de 
verwerkingsverantwoordelijke is 
opgedragen (art. 6 lid 1 sub e 
AVG). 6  
 
 
SHN is op basis van artikel 1(e)(2, 
3 en 4) van het Besluit 
slachtoffers van strafbare feiten 
(‘Besluit’) juncto artikelen 6 en 7 
van de Wet Justitie-subsidies en 
artikel 1 van de Regeling 
Aanwijzing Slachtofferhulp de 
aangewezen organisatie voor het 
verlenen van (emotionele , 
juridische en practische) 
slachtofferhulp.  
Voorts bevat artikel 51aa lid 2 Sv 
de taak voor een ‘instelling voor 
slachtofferhulp’ om het slachtoffer 
informatie, advies en 
ondersteuning te geven. In de 
Nota van Toelichting bij het 
Besluit wordt SHN in dit verband 
expliciet genoemd.  
 
Ingevolge artikel 3(1)(e) van het 
Besluit omvat deze taak mede het 
geven van advies over het risico 
en het voorkomen van secundaire 
en herhaalde victimisatie, 
intimidatie en vergelding (tenzij 
anderszins verstrekt door andere 
openbare of particuliere 
organisaties).  Het  adviseren van 
het OM ten aanzien van 
herhaalde victimisatie, intimidatie 
en vergelding valt derhalve ook 
onder de taak van algemeen 
belang van SHN en SHN kan 
daarom het OM  informeren over 

Artikel 124 van de Wet op de 
Rechterlijke Organisatie en artikel 
39b Wjsg, dat stelt dat het OM 
deze gegevens behoeft voor de 
uitvoering van andere hun bij of 
krachtens de wet opgedragen 
taken.  Het gaat dan om die 
informatie die noodzakelijk is om 
een verdere vervolgingsbeslissing 
in het kader van ZSM te kunnen 
nemen. 
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het nemen van beschermende 
maatregelen gericht op de 
bejegening van het slachtoffer.  
 
In artikel 2 lid 4 van het Besluit is 
neergelegd dat de 
beschikbaarheid van 
slachtofferhulp, zoals bedoeld in 
artikel 3 niet afhankelijk is van het 
doen van aangifte door het 
slachtoffer van een strafbaar feit.  
 
 
 
Verstrekking 5b 
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
GI RvdK Uitsluitend wanneer verdachte bekend is bij 

de GI, wordt de RvdK geïnformeerd DAT de 
verdachte bekend is bij de gecertificeerde 
instelling. 

Doel: Doel:  

Informeren over de positie van de 
verdachte t.b.v. het advies van de 
RvdK aan OM 

Informatie ophalen over verdachte 
t.b.v. advies aan het OM 

 

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
De medewerkers van de GI 
hebben een beroepsgeheim op 
grond van artikel 7.3.11 
Jeugdwet. In beginsel mogen de 
medewerkers van GI niet zonder 
toestemming van de jeugdige 
en/of zijn ouders gegevens aan 
derden verstrekken. Indien 
verstrekking plaatsvindt, 
geschiedt deze slechts voor zover 
daardoor de persoonlijke 
levenssfeer van de betrokkene(n) 
niet wordt geschaad.18 
 
In artikel 1:240 BW is 
daarentegen vastgelegd dat 
degene die op grond van een 
wettelijk voorschrift of op grond 
van zijn ambt of beroep tot 
geheimhouding is verplicht, 
zonder toestemming van degene 
die het betreft, aan de RvdK 
inlichtingen kan verstrekken, 
indien dit noodzakelijk kan worden 
geacht voor de uitoefening van de 
taken van de RvdK.  
 
Indien de verstrekking van 
inlichtingen aan de RvdK 
noodzakelijk is in het kader van 
ZSM, zou de verstrekking van GI 
aan de RvdK gebaseerd kunnen 
worden op deze wettelijke 
grondslag. Indien dit niet 

Artikel 1:238 BW e.v. bepaalt de 
instelling van de RvdK. Op grond 
van dit artikel vloeien de taken, 
het verlenen van 
kinderbescherming, en 
bevoegdheden van de RvdK voort 
uit de wet, met als voornaamste 
wet het Internationale Verdrag 
van de Rechten van het Kind. 
 
Artikel 1:240 BW bepaalt voorts 
dat degene die op grond van een 
wettelijk voorschrift of op grond 
van zijn ambt of beroep tot 
geheimhouding is verplicht, 
zonder toestemming van degene 
die het betreft, aan de RvdK 
inlichtingen kan verstrekken, 
indien dit noodzakelijk kan worden 
geacht voor de uitoefening van de 
taken van de Raad.  
 
De grondslag voor ontvangst door 
de RvdK kan dan ook worden 
gevonden in artikel 6 lid 1 sub e 
AVG, het is noodzakelijk voor de 
vervulling van de taak van 
algemeen belang die de RvdK 
vervult. Het is daarbij wel van 
belang dat de RvdK uitsluitend die 
gegevens ontvangt die nodig zijn 
binnen de uitvoering van deze 
taak van algemeen belang. 

 

                                                 
18 Gegevensuitwisseling in het zorg- en veiligheidsdomein: een handvat voor Veiligheidshuizen 
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noodzakelijk wordt geacht, is er 
geen andere specifieke wettelijke 
grondslag op grond waarvan GI 
gegevens aan de RvdK mogen 
verstrekken. 
 
In die gevallen, waarin geen 
sprake is van een wettelijke 
grondslag, kan de verstrekking 
niet gebaseerd worden op artikel 
6(1)(e) AVG. Gelet op de taken en 
de rol van een GI zal de 
verwerking doorgaans niet 
kunnen worden gebaseerd op de 
toestemming van de betrokkene, 
omdat deze in de praktijk niet vrij 
gegeven zal zijn. 
 
Definitieve werkbeschrijving harmonisatie ZSM: NIET IN WERKBESCHRIJVING 
 
Verstrekking 6b 
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
Veilig Thuis RvdK Het is niet bekend welke informatie vanuit 

Veilig Thuis aan de RvdK wordt verstrekt. Het 
lijkt aannemelijk dat indien verdachte bekend 
is bij Veilig Thuis relevante informatie wordt 
verstrekt die bekend is bij Veilig Thuis over de 
minderjarige en zijn gezinsleden. Het is echter 
altijd aan de professional in casu om te 
beoordelen welke informatie exact wordt 
verstrekt.  
 

Doel: Doel:  

Informeren RvdK over bekendheid 
verdachte in context Veilig Thuis 

Informatie ophalen over verdachte 
t.b.v. advies aan het OM 

 

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
Artikel 6 lid 1 sub e AVG jo. artikel 
4.1.1 lid 2 onder e WMO 
 
Het is wel van belang dat Veilig 
Thuis uitsluitend die gegevens 
verstrekt aan de RvdK die 
noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van de taken van Veilig 
Thuis. 

Artikel 1:238 BW e.v. bepaalt de 
instelling van de RvdK. Op grond 
van dit artikel vloeien de taken, 
het verlenen van 
kinderbescherming, en 
bevoegdheden van de RvdK voort 
uit de wet, met als voornaamste 
wet het Internationale Verdrag 
van de Rechten van het Kind. 
De grondslag voor ontvangst door 
de RvdK kan dan ook worden 
gevonden in artikel 6 lid 1 sub e 
AVG, het is noodzakelijk voor de 
vervulling van de taak van 
algemeen belang die de RvdK 
vervult. Hierbij mogen uitsluitend 
die gegevens worden ontvangen 
die de RvdK nodig heeft voor de 
uitoefening van de taken.  

 

Definitieve werkbeschrijving harmonisatie ZSM: NIET IN WERKBESCHRIJVING 
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Verstrekking 7b19 
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
3RO RvdK Het is niet bekend welke informatie vanuit 

3RO aan de RvdK wordt verstrekt. Het lijkt 
aannemelijk dat indien informatie bekend is bij 
3RO over de ouders van de minderjarige 
verdachte, relevante informatie hierover wordt 
verstrekt aan de RvdK. Het is echter altijd aan 
de professional in casu om te beoordelen 
welke informatie exact wordt verstrekt.  
 

Doel: Doel:  

Informeren RvdK over 
gezinssituatie/ouders van de 
minderjarige verdachte t.b.v. het 
advies aan het OM. 

Informatie ophalen over 
gezinssituatie/ouders minderjarige 
verdachte t.b.v. advies aan het 
OM 

 

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
De 3RO hebben tot doel het doen 
van onderzoek naar en het geven 
van voorlichting en advies over 
personen die worden verdacht 
van een strafbaar feit of zijn 
veroordeeld wegens een strafbaar 
feit t.b.v. te nemen beslissingen 
inzake de vervolging, afdoening, 
berechting of tenuitvoerlegging 
van straffen of maatregelen. 
Artikel 8, 9 Reclasseringsregeling. 
 
In artikel 1:240 BW is daarnaast 
nog vastgelegd dat degene die op 
grond van een wettelijk voorschrift 
of op grond van zijn ambt of 
beroep tot geheimhouding is 
verplicht, zonder toestemming van 
degene die het betreft, aan de 
RvdK inlichtingen kan 
verstrekken, indien dit 
noodzakelijk kan worden geacht 
voor de uitoefening van de taken 
van de RvdK.  
 
Gelet op het voorgaande, kan dan 
ook beargumenteerd worden dat 
de verstrekking van de gegevens 
aan de RvdK gebaseerd kan 
worden op artikel 6 lid 1 sub e 
AVG. 
 
Het is wel van belang dat 3RO 
uitsluitend die gegevens verstrekt 
aan de RvdK die noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van 
voornoemde taak.. 

Artikel 1:238 BW e.v. bepaalt de 
instelling van de RvdK. Op grond 
van dit artikel vloeien de taken, 
het verlenen van 
kinderbescherming, en 
bevoegdheden van de RvdK voort 
uit de wet, met als voornaamste 
wet het Internationale Verdrag 
van de Rechten van het Kind. 
 
Artikel 1:240 BW bepaalt voorts 
dat degene die op grond van een 
wettelijk voorschrift of op grond 
van zijn ambt of beroep tot 
geheimhouding is verplicht, 
zonder toestemming van degene 
die het betreft, aan de RvdK 
inlichtingen kan verstrekken, 
indien dit noodzakelijk kan worden 
geacht voor de uitoefening van de 
taken van de Raad.  
 
De grondslag voor ontvangst door 
de RvdK kan dan ook worden 
gevonden in artikel 6 lid 1 sub e 
AVG, het is noodzakelijk voor de 
vervulling van de taak van 
algemeen belang die de RvdK 
vervult.  
 
Hierbij mogen uitsluitend die 
gegevens worden ontvangen die 
de RvdK nodig heeft voor de 
uitoefening van de taken.  
 

 

Definitieve werkbeschrijving harmonisatie ZSM: NIET IN WERKBESCHRIJVING 
 

 

                                                 
19 Vanuit de praktijk is aangegeven dat deze verstrekking geen onderdeel uitmaakt van het ZSM-proces. Niettemin is dit wel uitgewerkt, 
omdat vanuit Justitie en Veiligheid is aangegeven dat deze verstrekking wel onderdeel kan zijn van het ZSM-proces en derhalve is deze 
stap dan ook uitgewerkt.   
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3.4. Stap 3 
‘Delen & Afstemmen’ is het proces waarin informatie over de zaak, de verdachte en het slachtoffer wordt 
gedeeld tussen de RvdK, Halt, SHN, politie en OM. Op basis van de informatie en advies van het ZSM-team, 
neemt de ZSM-officier een routeringsbeslissing c.q. afdoeningsbeslissing in de zaak mede gebaseerd op het 
LIJ.   
 
 

 
 
3.4.1. Beschikbare informatie 
De tijdens het afstemmingsoverleg beschikbare informatie is ‘informatieverzameling 0.5’. Deze informatie 
bevat de ZSM startinformatie (informatieverzameling 0.1), een (gehele) uitdraai BVI-IB (voor zover 
noodzakelijk), justitiële informatie, DAT & WAT informatie van het veiligheidshuis en de adviezen van de 
RvdK en SHN. Het gaat hier dus om een potentieel omvangrijke en gevoelige gegevensverwerking.  
 
De adviezen van de RvdK en SHN zijn enkel beschikbaar voor het OM. Tijdens het overleg kan – een 
onderdeel van – het advies , afhankelijk van de concrete inrichting en samenhang, mogelijk wel (mondeling) 
worden gedeeld met één of meer van de de overige ketenpartners. Hierbij dient het onderstaande in 
ogenschouw te worden genomen. 
 
 
Inzage in adviezen RvdK en SHN 
De RvdK moet bepalen in hoeverre het naast het OM relevant is dat (onderdelen) van het advies worden 
gedeeld met politie, SHN en Halt, waarbij zij onder meer rekening moeten houden met het bestaan van een 
grondslag om gegevens te delen met deze partners en voorts of het noodzakelijk is om deze (onderdelen) 
van het advies te delen. SHN kan het advies uitsluitend delen met de andere partners wanneer dit gebeurt 
op basis van toestemming van het slachtoffer. 
 
Eventuele partners uit de buitenschil hebben geen inzicht in de verdachtenmonitor en mogen alleen (direct) 
gegevens ontvangen van de RvdK daar wij zij een grondslag hebben op grond van hun taken (bijvoorbeeld 
Veilig Thuis). 
 
3.4.2. Aanwezigheid partijen bij het afstemmingsoverleg 
Naast het verstrekken van informatie in bi- of multilaterale afstemming, kunnen gegevens ook mondeling 
worden gedeeld tijdens een gezamenlijk afstemmingsoverleg. De vraag die dit oproept is of het mondeling 
verstrekken van persoonsgegevens een verwerking van persoonsgegevens is waarop de AVG van 
toepassing is. Het mondeling verstrekken van persoonsgegevens is een verwerking in de zin van de AVG. 
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Aanwezige partijen  
Het is belangrijk dat voorafgaand aan het afstemmingsoverleg goed wordt overwogen welke partijen 
aanwezig dienen te zijn bij het afstemmingsoverleg. In zaken met minderjarige verdachten zal naast OM, en 
in sommige gevallen politie, in elk geval de RvdK deelnemen aan het afstemmingsoverleg (zie figuur 
bovenaan). In zaken met een slachtoffer neemt SHN deel aan het afstemmingsoverleg. 
Wanneer een minderjarige wordt besproken is er geen noodzaak dat 3RO aanschuift, tenzij daar een 
specifieke reden voor is. Voor volwassenen geldt dat er geen noodzaak is dat de RvdK aanschuift tenzij daar 
een specifieke reden voor is. Wanneer geen noodzaak is voor deze partijen om aan te sluiten bestaat er ook 
geen grondslag voor de verwerking op grond van de AVG (anders dan wellicht de toestemming van de 
verdachte, maar van een rechtsgeldige toestemming zal niet snel sprake kunnen zijn). 
 
 
Aanwezigheid SHN 
SHN adviseert het OM over de routerings- of afdoeningsbeslissing vanuit het perspectief van het slachtoffer. 
Vanuit slachtoffer perspectief vindt SHN het noodzakelijk dat SHN bij het afstemmingsoverleg aanwezig is 
als een of meer slachtoffers betrokken is/zijn bij de zaak. Uit de ZSM-praktijk blijkt immers dat het goed en 
verrijkend is dat de expertise en informatie van alle ZSM-partners wordt betrokken en dat gezamenlijk wordt 
gekeken naar een zaak. Juist dan ontstaan vernieuwende inzichten, een totaal overzicht  en leidt 
afstemming en overleg tot maatwerk en een betekenisvolle afdoening; de betrokkenen staan daadwerkelijk 
centraal. De tijdens het afstemmingsoverleg verkregen informatie is mede bepalend voor de formulering van 
de wensen van het slachtoffer. Een advies gebaseerd op de concrete wensen van het slachtoffer draagt bij 
aan de betekenisvolle afdoening waar ZSM voor staat”.   
  
Voor wat betreft de gegevens die SHN mondeling wil delen met andere partijen dan het OM geldt dat dit 
alleen kan met de toestemming van de betrokkene. Bij het verkrijgen van de toestemming moeten de 
relevante categorieën ontvangers worden genoemd (politie, OM, 3RO, Halt) richting de betrokkene. Zo 
verstrekt SHN, als er toestemming is van slachtoffer, informatie over de schade en wensen van het 
slachtoffer aan Halt. Dit om te voorkomen dat het slachtoffer door twee verschillende instanties benaderd 
wordt. In zijn algemeenheid kan de expertise van SHN betrokken worden als daarbij geen 
persoonsgegevens worden verwerkt. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk indien SHN het slachtoffer nog niet 
gesproken heeft.  
 
 
Aanwezigheid Halt 
Bij minderjarige verdachten en adolescenten kan Halt betrokken worden. Medio februari 2019 treedt met 
terugwerkende kracht v.a. 1 januari 2019 de nieuwe Regeling Halt in werking waarin de opgave van Halt op 
ZSM ook juridisch geformaliseerd is. In dit Handvat is hier reeds op geanticipeerd.  
 
Halt levert op ZSM een bijdrage aan de advisering van jeugdigen, ten behoeve van te nemen beslissingen 
inzake de afdoening. Dit omvat ook het aanleveren van context-informatie over recidiverende (Halt-) 
jongeren en adolescenten. Dit betekent dat Halt aanwezig is bij het afstemmingsoverleg daar waar het gaat 
om minderjarige verdachten met de focus op de lichte zaken. Halt is niet aanwezig bij het 
afstemmingsoverleg daar waar wordt gesproken over meerderjarige verdachten, uitgezonderd daar waar het 
gaat om adolescenten (18-23 jaar) waarbij wordt verzocht om contextinformatie.  
 
Aanwezigheid buitenschilpartijen 
De buitenschilpartijen (Veilig Thuis, GI’s) zijn op grond van het geharmoniseerd werkproces niet betrokken 
bij het overleg. In zoverre er tijdens het afstemmingsoverleg relevante informatie naar bovenkomt over een 
verdachte die voor één of meer van de buitenschilpartijen relevant is, dienen de kernpartners op basis van 
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het concrete doel voor de verstrekking te beoordelen of verstrekking noodzakelijk is en een grondslag 
bestaat om deze gegevens te verstrekken.  
 
Aanwezigheid politie 
De input van politie op ZSM is van belang als het gaat om de omstandigheden en aanvullende 
achtergrondgegevens met betrekking tot het slachtoffer, de verdachte en de zaak om te komen tot een 
integraal besluit met de ketenpartners en dan ook een betekenisvolle interventie te bereiken voor verdachte, 
slachtoffer en de maatschappij. Er bestaat voor politie echter geen noodzaak om altijd standaard deel te 
nemen aan het afstemmingsoverleg op ZSM. Het is dan ook van belang dat voorafgaand aan het 
afstemmingsoverleg goed overwogen wordt of de noodzaak bestaat om politie deel te laten nemen aan dat 
specifieke afstemmingsoverleg of dat het meer voor de hand ligt dat afstemming tussen politie en het OM 
bilateraal plaats vindt.  
 
Graag wordt nog opgemerkt dat politie tijdig op de hoogte moet zijn van de keuzes die gemaakt worden en 
de voortgang met betrekking tot de verdachte op ZSM. Dit ziet onder meer met betrekking tot het ophouden 
voor verhoor, uitreiken dagvaarding, inverzekeringstelling, voorgeleiding et cetera. Het is dan ook van belang 
dat het OM de politie goed op de hoogte houdt van het verloop van een specifieke zaak. 
 
3.5. Stap 4 
In deze stap neemt de ZSM-officier, op basis van de informatie en advisering van het ZSM-team, een 
routeringsbeslissing c.q. afdoeningsbeslissing in de zaak. In deze stap wordt geen informatie uitgewisseld 
tussen de ZSM-partners en eventuele buitenschilpartijen.  
 
3.6. Stap 5 
Tijdens de stap ‘afdoening’ wordt de routerings- c.q. afdoeningsbeslissing verwerkt en worden de 
betrokkenen in de zaak geïnformeerd.20 Het OM informeert de verdachte, de raadsman, de ouders van de 
minderjarige verdachte en eventueel het slachtoffer. Hierbij worden, voor zover mogelijk, ook de relevante 
documenten aan de verdachte (in persoon betekend) en/of wordt verdachte mondeling geïnformeerd over de 
beslissing en het eventuele vervolg. Bij het verwerken van een beslissing worden ook de vervolgstappen in 
de zaak in gang gezet.  
 
De ZSM-partners SHN en RvdK worden, middels de verdachtenmonitor, geïnformeerd over de uiteindelijke 
beslissing van het OM en de vervolgprocessen, alsmede de tijdsplanning daarvan. Halt wordt geïnformeerd 
indien sprake is van een Halt-afdoening. Op dit moment wordt Halt veelal per e-mail, mondeling of via 
digitale werkmappen van de afdoening op de hoogte gebracht. Zodra Halt in alle regio’s is aangesloten op 
de verdachtenmonitor, zal Halt middels de verdachtenmonitor geïnformeerd worden. De verbalisanten die 
direct betrokken zijn bij de zaak worden, via BOSZ, ook in kennis gesteld van de beslissing van het OM en 
de mogelijke vervolgstappen en tijdsplanning. 
 
Voor de juridische grondslagen wordt verwezen naar de uitwerking van de verwerkingen in voorgaande 
hoofdstukken. Graag wordt opgemerkt dat door het OM goed in ogenschouw moet worden genomen dat 
uitsluitend die informatie wordt verstrekt die noodzakelijk is om de partijen op juiste wijze te informeren over 
de afdoening. 
 
 

4. ZSM VOLWASSENEN  
 
                                                 
20 De juridische afdoeningsmodaliteiten betreffen onderzoek & rapportage RvdK, onderzoek Reclassering, voorbereiden OM zitting, 
voorbereiden ZM zitting (SSR/ PRO/ PRG), vervolg slachtofferzorg, vervolg beslagproces, vervolg executie bijv. door CJIB. Hier zijn ter 
info alle juridische afdoeningsmodaliteiten genoemd en is geen onderscheid gemaakt naar jeugdigen en volwassenen. 
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4.1. Stap 1 
In het kader van het ZSM-proces, wisselen de politie en het OM gegevens uit ten behoeve van de snelle 
afdoening van het strafproces. In de intakefase wordt door het OM en politie gekeken wat voor zaak het is 
en welke vervolgstappen genomen worden: behandelen binnen ZSM of doorverwijzen naar regulier 
straftraject of zorg- en veiligheidshuis.   
 
Het proces start na aanhouding van de verdachte met de verzameling van de relevante persoons- en 
zaaksinformatie door politie en het OM. Er wordt gesproken over de bewijsbaarheid van de zaak, de nog 
benodigde activiteiten en onderzoek in de zaak en de snelheid waarin dit kan plaatsvinden. 
 
In deze fase delen alleen politie en OM gegevens. Gegevens mogen door de politie aan het OM worden 
verstrekt voor zover zij deze behoeven in verband met hun gezag of zeggenschap over de politie. De politie 
mag gegevens verwerken die nodig zijn voor het uitvoeren van hun taken in ondergeschiktheid aan het 
bevoegd gezag dit kunnen ook tenuitvoerleggingsgegevens betreffen voor één van de bij de Wpg of Wjsg 
voorziene doeleinden zijn. 
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Verstrekking 1 
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
Politie OM Aanmelding aangehouden verdachte  

- status ZSM zaak: blauw 
- naam en geboortedatum  
- maatschappelijke klasse (betreft de 
kwalificatie van het strafbare feit)  
- resttijd  
- indicaties: 
SKN/KVI/Jeugd/Adolescent/HG/Amazone 
(indicaties worden uitsluitend verstrekt indien 
de verdachte in één van de betreffende 
doelgroepen valt)  
- organisatorische eenheid politie  
- BVH registratienummer 
- aantal verdachten in deze zaak 
- bijzonderheden en omstandigheden 
verdachten, slachtoffer, incident 
- voortgang, benodigde activiteiten  
 
(“Informatieverzameling 0.1”) 

Doel: Doel:  

Voorbereiden 
afdoeningsbeslissing (opsporing 
en vervolging strafbaar feit) 
 
 

Voorbereiden 
afdoeningsbeslissing (opsporing 
en vervolging strafbaar feit) 
 

 

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
Artikel 16(1)(b) onder 1 en 2 Wpg 
gegevens aan het OM voor zover 
zij deze behoeven in verband met 
het gezag of zeggenschap over 
de politie of voor de uitvoering van 
andere taken die hen bij of 
krachtens de wet zijn 
opgedragen.21 
 
 
 

De taak van het Openbaar 
Ministerie is de strafrechtelijke 
handhaving van de rechtsorde 
(het opsporen en vervolgen van 
strafbare feiten). Ontvangst van 
politiegegevens door het OM kan 
worden gebaseerd op het gezag 
of de zeggenschap die het OM 
heeft over de politie in navolging 
van artikel 3 Politiewet, juncto 
artikel 148(2) WvSv en ter 
uitvoering van de taken die hen bij 
of krachtens de wet zijn 
opgedragen in overeenstemming 
met artikel 124 Wet op de 
Rechterlijke Organisatie.  
 

 

Definitieve werkbeschrijving harmonisatie ZSM: processtappen 1,2,3 en 4  

 
 
4.2. Stap 2a (informeren en bevragen) 
In de stap informatie verzamelen en adviseren wordt door OM aan verschillende partners informatie 
gevraagd om zo een goed besluit te nemen over de afdoening.22 

 
 

                                                 
21 Onder het Wetsvoorstel wijziging Wpg en Wjsg ter implementatie van de richtlijn: art. 16 lid(1)(a) onder 1 en 2) 
22 In het geharmoniseerde werkproces en in de werkbeschrijving ZSM is het de politie die verstrekt (zij zetten de gegevens in de 
verdachtenmonitor). Voor de juridische beoordeling maakt dit evenwel niet heel veel uit nu zowel politie als OM bevoegd zijn de 
gegevens te verstrekken. Gezien de centrale rol van het OM binnen ZSM is het logischer om als uitgangspunt te nemen dat het formeel 
gezien het OM is dat de partijen bevraagt en daartoe persoonsgegevens uitwisselt. 
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Het Veiligheidshuis betreft geen juridische entiteit, maar is een samenwerkingsverband van 
publiekrechtelijke partijen zoals politie, 3RO en gemeenten en private partijen zoals GGZ-instellingen 
voor de aanpak van ketenoverstijgende problematiek. Dit betekent dat de deelnemende partijen hun 
eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden behouden. 

 
Hierna is per verstrekkingsmoment in kaart gebracht ten behoeve van welk doel en op basis van welke 
grondslag gegevens uitgewisseld worden. Dit betreft zowel het doel en de grondslag voor de verstrekking 
van de gegevens als het doel en de grondslag voor de ontvangst van de gegevens. Indien bekend, is ook in 
kaart gebracht welke informatie gedeeld wordt. Hoewel het zo kan zijn dat partijen op hoofdlijnen een 
grondslag kunnen hebben voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld omdat hun wettelijke 
taak zorgdragen voor het goed opgroeien van het kind is of adviseren over personen die verdacht worden 
van een strafbaar feit), betekent dit nog niet dat persoonsgegevens ook altijd uitgewisseld mogen worden. 
Het is voor een rechtmatige gegevensverwerking altijd van belang te bepalen of het in het kader van de taak 
noodzakelijk is om gegevens te verstrekken en indien dit zo is, ook uitsluitend die gegevens te verstrekken 
die nodig zijn binnen de taakstelling. Wat noodzakelijk is, is afhankelijk van de omstandigheden van het 
geval. Het is altijd aan de betreffende professional om binnen de kaders van de wet te bepalen welke 
verstrekking noodzakelijk is binnen een concreet geval. 
 
Er worden naast ‘gewone’ persoonsgegevens in veel gevallen ook strafrechtelijke gegevens en mogelijk ook 
bijzondere persoonsgegevens verstrekt. Deze gegevens mogen alleen verwerkt worden indien daarvoor een 
uitzondering is opgenomen in de AVG, dan wel de UAVG. Zie voor deze uitzonderingsgronden 1.1. 
‘relevante toepasselijke wetgeving’. Het is voor de ZSM-partners van belang vast te stellen op basis van 
welke uitzonderingsgrond(en) zij strafrechtelijke en/of bijzondere persoonsgegevens mogen verwerken. 
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Verstrekking 2 
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie23 
OM 3RO Uit informatieverzameling 0.1 

ZSM status 
ZSM status 3RO + opmerkingen 
Naam Verdachte 
Resttijd 
BVH nummer 
Omschrijving Delict 
Datum misdrijf 
Plaats misdrijf 
Aantal medeverdachten in zaak 
Afhandeling omschrijving 
Districtscode 
PV verhoor 
PV aangifte 
Naam Verdachte 
SKN nummer 
BSN nummer 
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Adres Verdachte 
Telefoongegevens Verdachte 
Aangever gegevens 
Benadeelde gegevens 

Doel: Doel:  

3RO voorzien van de benodigde 
informatie om een advies uit te 
brengen over routering of 
afdoening. 
 

Uitoefening taken 3RO en 
adviseren aan OM over 
verdachte. 

 

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
De grondslag voor het 
verstrekken van strafvorderlijke 
gegevens aan 3RO kan gevonden 
worden in artikel 39e(1)(g) Wjsg. 
Op grond van dit artikel mogen 
strafvorderlijke gegevens – voor 
zover dit noodzakelijk is met het 
oog op een zwaarwegend 
algemeen belang – aan personen 
of instanties worden verstrekt 
waar zij belast zijn met de 
tenuitvoerlegging van rechterlijke 
beslissingen of handelingen, 
beslissingen van de officier van 
justitie dan wel van 
vrijheidsbenemende straffen of 
maatregelen.  
 
In artikel 8a Wjsg is voorts 
vastgelegd dat het OM in de 
gevallen waarin het ingevolge 
artikel 39e of 39f Wjsg bevoegd is 
strafvorderlijke gegevens te 
verstrekken tevens – indien dit 
noodzakelijk is het met het oog op 
een zwaarwegend algemeen 
belang – justitiële gegevens kan 
verstrekken.  
 

De 3RO hebben tot doel het doen 
van onderzoek naar en het geven 
van voorlichting en advies over 
personen die worden verdacht 
van een strafbaar feit of zijn 
veroordeeld wegens een strafbaar 
feit t.b.v. te nemen beslissingen 
inzake de vervolging, afdoening, 
berechting of tenuitvoerlegging 
van straffen of maatregelen. 3RO 
is daarnaast belast met het 
houden van toezicht op de 
tenuitvoerlegging van straffen.  
 
De adviestaak van 3RO komt 
voorts expliciet terug in art. 147 
WvSv waar is vastgelegd dat het 
OM de medewerking van 3RO 
kan inroepen t.b.v. het belang van 
het onderzoek in strafzaken. 
Daarnaast wordt 3RO ingevolge 
artikel 59(5) WvSv van een 
inverzekeringstelling op de hoogte 
gebracht. 
 
De ontvangst van de gegevens 
van de gegevens van het OM kan 
daarom gebaseerd worden op 
artikel 6(1)(e) AVG, omdat het is 

 

                                                 
23 Dit is geen limitatieve opsomming 
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noodzakelijk voor de vervulling 
van de taak van algemeen belang 
van 3RO. 
 

Definitieve werkbeschrijving harmonisatie ZSM: processtap 3 

 
 
 
Verstrekking 2 
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
OM SHN Uit informatieverzameling 0.1: 

ZSM Status  
SHN Status plus opmerkingen  
Verdachte 
Keno 
Resttijd 
BVH 
MK 
Pleegdatum 
Pleegplaats 
PV Aangifte 
Aangever 
Benadeelde 
Benadeelde bedrijf 
District 
Afhandeling omschrijving 
Parketnr 
Afdoening 
Zittingsdatum 
VD (aantal verdachten)  
Indien van toepassing: indicaties 
(minderjarige, KvI, HG, VPT, BSN, SKN) 
 
 

Doel: Doel:  

SHN in staat stellen binnen de 
context van ZSM de belangen van 
slachtoffers van strafbare feiten of 
verkeersongevallen te behartigen. 
 

Het doel van SHN is het 
behartigen van belangen van 
slachtoffers van strafbare feiten 
en verkeersongevallen.  

 

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
De grondslag voor het 
verstrekken van strafvorderlijke 
gegevens door het OM aan SHN 
kan gevonden worden in artikel 
39f(f) Wjsg. Op grond van dit 
artikel mogen strafvorderlijke 
gegevens voor zover dit 
noodzakelijk is met het oog op 
een zwaarwegend algemeen 
belang aan personen of instanties 
worden verstrekt voor het 
verlenen van hulp aan slachtoffers 
en anderen die bij een strafbaar 
feit betrokken zijn. 
 
In de Aanwijzing verstrekking van 
strafvorderlijke gegevens voor 
buiten de strafrechtspleging 
gelegen doeleinden wordt in 
artikel 3(f)(II) SHN expliciet 
genoemd als één van die 

SHN is de aangewezen 
organisatie voor slachtofferhulp. 
Volgens artikelen 1(e)(2, 3 en 4) 
van het Besluit slachtoffers van 
strafbare feiten juncto artikelen 6 
en 7 van de Wet Justitie-subsidies 
en artikel 1 van de Regeling 
Aanwijzing Slachtofferhulp wordt 
SHN aangewezen als de 
organisatie voor slachtofferhulp.  
 
In artikel 3 van het Besluit is 
vastgelegd welke taken een 
slachtofferhulporganisatie moet 
voldoen. Ingevolge artikel 3(1)(e) 
omvat deze taak mede het geven 
van advies over het risico en het 
voorkomen van secundaire en 
herhaalde victimisatie (tenzij 
anderszins verstrekt door andere 
openbare of particuliere 
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instanties waaraan strafvorderlijke 
gegevens verstrekt morgen 
worden. 24 
  
Daarnaast is in artikel 51c(2) Wjsg 
van het Wetsvoorstel wijziging 
Wpg en Wjsg bepaald dat 
(wanneer deze wet is 
aangenomen) tevens 
tenuitvoerleggingsgegevens aan 
personen of instanties kunnen 
worden verstrekt indien dit 
noodzakelijk is met het oog op 
een zwaarwegend algemeen 
belang. Eén van de doelen 
waarvoor deze gegevens kunnen 
worden verstrekt is blijkens sub e 
van artikel 51c(2) Wjsg het 
verlenen van hulp aan 
slachtoffers, een taak die wordt 
uitgevoerd door SHN.  
 
In artikel 8a Wjsg is voorts 
vastgelegd dat het OM in de 
gevallen waarin het ingevolge 
artikel 39e of 39f Wjsg bevoegd is 
strafvorderlijke gegevens te 
verstrekken tevens – indien dit 
noodzakelijk is het met het oog op 
een zwaarwegend algemeen 
belang – justitiële gegevens kan 
verstrekken. Het OM moet per 
geval besluiten of het verstrekken 
van gegevens aan SHN, mede 
gelet op de wensen van het 
slachtoffer, noodzakelijk is met 
het oog op een dergelijk 
zwaarwegend algemeen belang. 
 

organisaties). 
 
In artikel 2 lid 4 van het Besluit is 
neergelegd dat de 
beschikbaarheid van 
slachtofferhulp, zoals bedoeld in 
artikel 3 niet afhankelijk is van het 
doen van aangifte door het 
slachtoffer van een strafbaar feit.  
 
Uit artikel 51aa(2) WvSv volgt nog 
dat de taak voor een ‘instelling 
voor slachtofferhulp’ om het 
slachtoffer informatie, advies en 
ondersteuning te geven. In de 
Nota van Toelichting bij het 
Besluit wordt SHN in dit verband 
expliciet genoemd.  
 
Op basis van het bovenstaande 
kan worden gesteld dat SHN de 
verwerking van 
persoonsgegevens, ongeacht het 
feit of het slachtoffer aangifte 
heeft gedaan, kan baseren op 
artikel 6 lid 1 sub e AVG omdat 
het verwerken van 
persoonsgegevens noodzakelijk is 
voor de vervulling van een taak 
van algemeen belang. 

 
Verstrekking 3  
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
OM Veiligheidshuis 

 
 

N.v.t 
 
Zoals aangegeven bij grondslag verstrekking, 
is in dit geval geen sprake van een juridische 
verstrekking. Dat betekent dan ook dat het 
OM geen informatie verstrekt aan het 
Veiligheidshuis. Het OM raadpleegt in haar 
eigen GCOS omgeving GCOS teneinde te 
controleren of een verdachte bekend is 
binnen het VHH. Zie voor meer informatie 
grondslag verstrekking. 
 
De partijen in het Veiligheidshuis beoordelen 
in een eerder stadium welke informatie zij 
beschikbaar stellen in GCOS. Hiertoe dienen 
zij zelf te overwegen op basis van welke 
grondslag dit plaatsvindt. Zie hiervoor 
verstrekking 3b: Veiligheidshuis – OM. 

                                                 
24 De aanwijzing Wjsg is per 1 juli 2018 komen te vervallen. De nieuwe aanwijzing is te vinden op: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041090/2018-07-01. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041090/2018-07-01
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Doel: Doel:  

Controleren of verdachte bekend 
is binnen het Veiligheidshuis (OM 
controleert dit middels GCOS) 
t.b.v. voorbereiden en nemen van 
afdoeningsbeslissing  
 

N.v.t.  

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
Omdat het OM in haar eigen 
GCOS omgeving de DAT 
informatie raadpleegt, is er 
juridisch geen sprake van een 
verstrekking. Dit omdat de overige 
partijen binnen het VHH deze 
gegevens niet ontvangen of in 
kunnen zien. 
 

N.v.t.  

Definitieve werkbeschrijving harmonisatie ZSM: processtap 7 
 
 
 
 
 
Verstrekking 4 
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
3RO GGZ-instellingen Naam Verdachte  

Delict / situatieschets 
 
Het is niet exact bekend welke gegevens 
vanuit 3RO verstrekt worden aan GGZ. 
 

Doel: Doel:  

Rol 3RO bekendmaken bij GGZ-
instellingen in relatie tot verdachte 
en inwinnen informatie t.b.v. het 
advies aan het OM omtrent de 
afdoening. 

Informeren  over verdachte t.b.v. 
uitbrengen advies 3RO aan het 
OM 

 

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
De 3RO hebben tot doel het doen 
van onderzoek naar en het geven 
van voorlichting en advies over 
personen die worden verdacht 
van een strafbaar feit of zijn 
veroordeeld wegens een strafbaar 
feit t.b.v. te nemen beslissingen 
inzake de vervolging, afdoening, 
berechting of tenuitvoerlegging 
van straffen of maatregelen. 3RO 
is daarnaast belast met het 
houden van toezicht op de 
tenuitvoerlegging van straffen. 
Artikelen 8 en 9 
Reclasseringsregeling. 
 
De verstrekking van de gegevens 
aan de GGZ-instellingen kan 
gebaseerd worden op artikel 6 lid 
1 sub e AVG, omdat verstrekking 
noodzakelijk is voor de vervulling 
van de taak van algemeen belang 
van 3RO.  

Artikel 6 lid 1 sub e AVG ten 
behoeve van de goede 
uitoefening van de taak van 
algemeen belang die aan de GGZ 
is toebedeeld (o.a. wgbo, wbopz).  
 
Het is van belang dat GGZ 
uitsluitend die gegevens ontvangt 
die als noodzakelijk kunnen 
worden aangemerkt binnen de 
taak van de GGZ-instellingen. 
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Het is wel van belang dat 3RO 
uitsluitend de gegevens verstrekt 
wat noodzakelijk is binnen de 
taakuitoefening van 3RO. 
Definitieve werkbeschrijving harmonisatie ZSM: NIET IN WERKBESCHRIJVING 
 
Verstrekking 5 
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
3RO Veilig Thuis Indien in de ZSM-melding sprake is van een 

verdachte van huiselijk geweld of 
kindermishandeling, neemt 3RO contact op 
met Veilig Thuis.  
 
Het is niet bekend welke informatie 3RO exact 
verstrekt aan Veilig Thuis, maar het lijkt 
aannemelijk dat de naam van verdachte wordt 
verstrekt en een beschrijving van de situatie. 
Het is altijd aan de professional in casu te 
beoordelen welke informatie noodzakelijk 
wordt geacht om te verstrekken aan Veilig 
Thuis ten behoeve van het inwinnen van 
informatie voor het advies aan het OM.. 
 
 
 

Doel: Doel:  

Indien sprake van huiselijk geweld 
of kindermishandeling, inwinnen 
advies over gezinssituatie 
verdachte t.b.v. advisering aan 
OM.  

Informeren over gezinssituatie 
verdachte t.b.v. uitbrengen advies 
3RO aan het OM  

 

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
De 3RO hebben tot doel het doen 
van onderzoek naar en het geven 
van voorlichting en advies over 
personen die worden verdacht 
van een strafbaar feit of zijn 
veroordeeld wegens een strafbaar 
feit t.b.v. te nemen beslissingen 
inzake de vervolging, afdoening, 
berechting of tenuitvoerlegging 
van straffen of maatregelen. 3RO 
is daarnaast belast met het 
houden van toezicht op de 
tenuitvoerlegging van straffen. 
Artikelen 8 en 9 
Reclasseringsregeling. 
 
De verstrekking van de gegevens 
aan Veilig Thuis kan,gelet op het 
voorgaande, gebaseerd worden 
op artikel 6 lid 1 sub e AVG, 
omdat het noodzakelijk is voor de 
vervulling van de taak van 
algemeen belang van 3RO.  
 
Het is wel van belang dat 3RO 
uitsluitend die gegevens verstrekt 
die als noodzakelijk, voor het 
inwinnen van informatie t.b.v. het 
advies aan het OM,  kunnen 
worden aangemerkt binnen de 

Art. 6 lid 1 sub e AVG jo. artikel 
4.1.1. e.v. Wmo 2015  

Het is van belang dat Veilig Thuis 
uitsluitend die gegevens ontvangt 
die als noodzakelijk kunnen 
worden aangemerkt binnen de 
taak van Veilig Thuis. 
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taakuitoefening van 3RO. 
Definitieve werkbeschrijving harmonisatie ZSM: NIET IN WERKBESCHRIJVING 
 
Verstrekking 625 
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
3RO RvdK Indien een specifieke zaak daartoe aanleiding 

geeft (HG of KiMi), neemt 3RO contact op met 
RvdK teneinde na te gaan of informatie 
bekend is over de kinderen van een verdachte 
t.b.v. het uitbrengen van advies aan het OM.  
 
Het is niet bekend welke informatie exact 
wordt verstrekt vanuit 3RO aan de RvdK, 
maar het lijkt aannemelijk dat vanuit 3RO de 
naam van de verdachte verstrekt dient te 
worden en een beschrijving van de situatie. 
Het is echter altijd aan de professional in casu 
om te beoordelen welke informatie exact 
verstrekt dient te worden. 
 

Doel: Doel:  

Indien een specifieke zaak 
daartoe aanleiding geeft, 
informatie inwinnen over 
eventuele minderjarige kinderen 
van verdachte t.b.v. het geven 
van advies aan het OM 

 

Uitbrengen van advies ver de 
eventuele minderjarige kinderen 
van verdachte 

 

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
De 3RO hebben tot doel het doen 
van onderzoek naar en het geven 
van voorlichting en advies over 
personen die worden verdacht 
van een strafbaar feit of zijn 
veroordeeld wegens een strafbaar 
feit t.b.v. te nemen beslissingen 
inzake de vervolging, afdoening, 
berechting of tenuitvoerlegging 
van straffen of maatregelen. 3RO 
is daarnaast belast met het 
houden van toezicht op de 
tenuitvoerlegging van straffen. 
Artikelen 8 en 9 
Reclasseringsregeling. 
 
In artikel 1:240 BW is daarnaast 
vastgelegd dat degene die op 
grond van een wettelijk voorschrift 
of op grond van zijn ambt of 
beroep tot geheimhouding is 
verplicht, zonder toestemming van 
degene die het betreft, aan de 
RvdK inlichtingen kan 
verstrekken, indien dit 
noodzakelijk kan worden geacht 
voor de uitoefening van de taken 
van de RvdK.  

Artikel 1:238 BW e.v. bepaalt de 
instelling van de RvdK. Op grond 
van dit artikel vloeien de taken, 
het verlenen van 
kinderbescherming, en 
bevoegdheden van de RvdK voort 
uit de wet, met als voornaamste 
wet het Internationale Verdrag 
van de Rechten van het Kind. 
 
Artikel 1:240 BW bepaalt voorts 
dat degene die op grond van een 
wettelijk voorschrift of op grond 
van zijn ambt of beroep tot 
geheimhouding is verplicht, 
zonder toestemming van degene 
die het betreft, aan de RvdK 
inlichtingen kan verstrekken, 
indien dit noodzakelijk kan worden 
geacht voor de uitoefening van de 
taken van de Raad.  
 
De grondslag voor ontvangst door 
de RvdK kan dan ook worden 
gevonden in artikel 6 lid 1 sub e 
AVG, het is noodzakelijk voor de 
vervulling van de taak van 
algemeen belang die de RvdK 

 

                                                 
25 Vanuit de praktijk is aangegeven dat deze verstrekking geen onderdeel uitmaakt van het ZSM-proces. Niettemin is dit wel uitgewerkt, 
omdat vanuit Justitie en Veiligheid is aangegeven dat deze verstrekking wel onderdeel kan zijn van het ZSM-proces en derhalve is deze 
stap dan ook uitgewerkt.  b 



 
 
 

 40 

 
Gelet op het voorgaande, kan dan 
ook beargumenteerd worden dat 
de verstrekking van de gegevens 
aan de RvdK gebaseerd kan 
worden op artikel 6 lid 1 sub e 
AVG. 
 
Het is wel van belang dat 3RO 
uitsluitend die gegevens verstrekt 
aan de RvdK die noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van 
voornoemde taken. 

vervult.  
 
Hierbij mogen uitsluitend die 
gegevens worden ontvangen die 
de RvdK nodig heeft voor de 
uitoefening van de taken.  
 

Definitieve werkbeschrijving harmonisatie ZSM: NIET IN WERKBESCHRIJVING 
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4.3. Stap 2b (terugkoppelen) 
In de stap informatie verzamelen en adviseren wordt door OM aan verschillende partners informatie 
gevraagd om zo een goed besluit te nemen over de afdoening.26 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Veiligheidshuis betreft geen juridische entiteit, maar is een samenwerkingsverband van 
publiekrechtelijke partijen zoals politie, 3RO en gemeenten en private partijen zoals GGZ-instellingen 
voor de aanpak van ketenoverstijgende problematiek. Dit betekent dat de deelnemende partijen hun 
eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden behouden.  

 
 
Hierna is per verstrekkingsmoment in kaart gebracht ten behoeve van welk doel en op basis van welke 
grondslag gegevens uitgewisseld worden. Dit betreft zowel het doel en de grondslag voor de verstrekking 
van de gegevens als het doel en de grondslag voor de ontvangst van de gegevens. Indien bekend, is ook in 
kaart gebracht welke informatie gedeeld wordt. Hoewel het zo kan zijn dat partijen op hoofdlijnen een 
grondslag kunnen hebben voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld omdat hun wettelijke 
taak zorgdragen voor het goed opgroeien van het kind is of adviseren over personen die verdacht worden 
van een strafbaar feit), betekent dit nog niet dat persoonsgegevens ook altijd uitgewisseld mogen worden. 
Het is voor een rechtmatige gegevensverwerking altijd van belang te bepalen of het in het kader van de taak 
noodzakelijk is om gegevens te verstrekken en indien dit zo is, ook uitsluitend die gegevens te verstrekken 
die nodig zijn binnen de taakstelling. Wat noodzakelijk is, is afhankelijk van de omstandigheden van het 
geval. Het is altijd aan de betreffende professional om binnen de kaders van de wet te bepalen welke 
verstrekking noodzakelijk is binnen een concreet geval. 
 
Er worden naast ‘gewone’ persoonsgegevens in veel gevallen ook strafrechtelijke gegevens en mogelijk ook 
bijzondere persoonsgegevens verstrekt. Deze gegevens mogen alleen verwerkt worden indien daarvoor een 
uitzondering is opgenomen in de AVG, dan wel de UAVG. Zie voor deze uitzonderingsgronden 1.1. 
‘relevante toepasselijke wetgeving’. Het is voor de ZSM-partners van belang vast te stellen op basis van 
welke uitzonderingsgrond(en) zij strafrechtelijke en/of bijzondere persoonsgegevens mogen verwerken. 
 
 

                                                 
26 In het geharmoniseerde werkproces en in de werkbeschrijving ZSM is het de politie die verstrekt (zij zetten de gegevens in de 
verdachtenmonitor). Voor de juridische beoordeling maakt dit evenwel niet heel veel uit nu zowel politie als OM bevoegd zijn de 
gegevens te verstrekken. Gezien de centrale rol van het OM binnen ZSM is het logischer om als uitgangspunt te nemen dat het formeel 
gezien het OM is dat de partijen bevraagt en daartoe persoonsgegevens uitwisselt. 
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Verstrekking 1b 
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
3RO OM Adviesrapport bevat onder meer: 

- Delict scenario 
- Risicofactoren voor de verdachte 
- Beschermende factoren voor de 

verdachte 
- Overwegingen m.b.t. samenhang 

naar de context en de persoon en 
het advies voor een plan van aanpak 

Doel: Doel:  

Advies uitbrengen aan OM over 
verdachte. 

Het nemen van de juiste 
routerings- of 
afdoeningsbeslissing 

 

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
De 3RO hebben tot doel het doen 
van onderzoek naar en het geven 
van voorlichting en advies over 
personen die worden verdacht 
van een strafbaar feit of zijn 
veroordeeld wegens een strafbaar 
feit t.b.v. te nemen beslissingen 
inzake de vervolging, afdoening, 
berechting of tenuitvoerlegging 
van straffen of maatregelen. 3RO 
is daarnaast belast met het 
houden van toezicht op de 
tenuitvoerlegging van straffen. 
Artikel 8 en 9 
Reclasseringsregeling.  
 
De adviestaak van 3RO is 
daarnaast nog expliciet terug te 
vinden in artikel 147 WvSv. 
 
Gelet hierop, kan de verstrekking 
van de gegevens aan het OM 
gebaseerd worden op artikel 
6(1)(e) AVG, omdat het 
noodzakelijk is voor de vervulling 
van de taak van algemeen belang 
van 3RO. 
 

Artikel 124 van de Wet op de 
Rechterlijke Organisatie en artikel 
39b Wjsg, dat stelt dat het OM 
deze gegevens behoeft voor de 
uitvoering van andere hun bij of 
krachtens de wet opgedragen 
taken. Het gaat dan om die 
informatie die noodzakelijk is om 
een verdere vervolgingsbeslissing 
in het kader van ZSM te kunnen 
nemen. 

 

 

Definitieve werkbeschrijving harmonisatie ZSM: processtap 10 

 
Verstrekking 2b 
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
SHN OM Informatie over de gevolgen van het strafbare 

feit voor het slachtoffer, de schade die het 
slachtoffer heeft opgelopen en de wensen die 
het slachtoffer heeft, bijvoorbeeld 
herstelgesprek of mediation. Daarnaast kan 
informatie verstrekt worden over de straf die 
het slachtoffer gewenst acht voor verdachte. 

Doel: Doel:  

Het adviseren over de schade en 
de wensen van het slachtoffer 
t.b.v. de afdoeningsbeslissing 
 
 

Het nemen van de juiste 
routerings- of 
afdoeningsbeslissing.  
 

 

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
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De verstrekking is noodzakelijk 
voor de vervulling van een taak 
van algemeen belang of van een 
taak in het kader van de 
uitoefening van het openbaar 
gezag dat aan de 
verwerkingsverantwoordelijke is 
opgedragen (art. 6 lid 1 sub e 
AVG). 6  
 
SHN is op basis van artikel 1(e)(2, 
3 en 4) van het Besluit 
slachtoffers van strafbare feiten 
(‘Besluit’) juncto artikelen 6 en 7 
van de Wet Justitie-subsidies en 
artikel 1 van de Regeling 
Aanwijzing Slachtofferhulp de 
aangewezen organisatie voor het 
verlenen van (emotionele, 
juridische en practische) 
slachtofferhulp.  
Voorts bevat artikel 51aa lid 2 Sv 
de taak voor een ‘instelling voor 
slachtofferhulp’ om het slachtoffer 
informatie, advies en 
ondersteuning te geven. In de 
Nota van Toelichting bij het 
Besluit wordt SHN in dit verband 
expliciet genoemd.  
 
Ingevolge artikel 3(1)(e) van het 
Besluit omvat deze taak mede het 
geven van advies over het risico 
en het voorkomen van secundaire 
en herhaalde victimisatie, 
intimidatie en vergelding (tenzij 
anderszins verstrekt door andere 
openbare of particuliere 
organisaties). Het adviseren van 
het OM ten aanzien van 
herhaalde victimisatie, intimidatie 
en vergelding valt derhalve ook 
onder de taak van algemeen 
belang van SHN en SHN kan 
daarom het OM  informeren over 
het nemen van beschermende 
maatregelen gericht op de 
bejegening van het slachtoffer.  
 
In artikel 2 lid 4 van het Besluit is 
neergelegd dat de 
beschikbaarheid van 
slachtofferhulp, zoals bedoeld in 
artikel 3 niet afhankelijk is van het 
doen van aangifte door het 
slachtoffer van een strafbaar feit.  
 
 
.  
 
.  

Artikel 124 van de Wet op de 
Rechterlijke Organisatie en artikel 
39b Wjsg, dat stelt dat het OM 
deze gegevens behoeft voor de 
uitvoering van andere hun bij of 
krachtens de wet opgedragen 
taken.  Het gaat dan om die 
informatie die noodzakelijk is om 
een verdere vervolgingsbeslissing 
in het kader van ZSM te kunnen 
nemen. 
 

 

 
Verstrekking 3b:  
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
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Veiligheidshuis 
 
 

OM WAT informatie 
 

Doel: Doel: Doel: 
Informeren over verdachte t.b.v. 
afdoeningsbeslissing OM 

OM informeren over eventuele 
aandachtspunten in het kader van 
een ZSM afdoening. 
 

 

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
De partijen in het Veiligheidshuis 
kunnen in het scherm dat door 
OM geraadpleegd wordt in GCOS 
voor de ZSM beslissing relevante 
informatie opnemen. 

Wat deze informatie is en wie 
vanuit het VHH de verstrekkende 
partij is, is afhankelijk van de 
omstandigheden van het geval. 
Partijen in het VHH zullen voor 
zichzelf en in gezamenlijkheid 
moeten beslissen welke 
informatie zij op dit scherm voor 
het OM ter beschikking stellen. 
Hierbij dienen de partijen ieder 
voor zich te beoordelen of een 
juridische grondslag, zoals 
bedoeld in artikel 6 lid 1 AVG, 
bestaat om deze gegevens 
beschikbaar te stellen in GCOS 
en daarnaast of het noodzakelijk 
is deze gegevens hierin op te 
nemen. 

 

Indien het OM persoonsgegevens 
ontvangt van het VHH kan dit 
doorgaans worden gebaseerd op 
artikel 124 in de Wet op de 
Rechterlijke Organisatie en artikel 
39b Wjsg, dat stelt dat het OM 
deze gegevens behoeft voor de 
uitvoering van andere hun bij of 
krachtens de wet opgedragen 
taken.  Het gaat dan om die 
informatie die noodzakelijk is om 
een verdere vervolgingsbeslissing 
in het kader van ZSM te kunnen 
nemen. 

 

Definitieve werkbeschrijving harmonisatie ZSM: processtap 7 

 

 

 

 

Verstrekking 4b 
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
GGZ-instellingen 3RO Het is zeer afhankelijk van de vraag die 

gesteld wordt door 3RO aan GGZ-instellingen 
en van de omstandigheden van het geval of 
en zo ja welke informatie wordt verstrekt aan 
3RO. Het is aan de behandelaar – gelet op de 
geheimhoudingsplicht – zelf om te bepalen of 
informatie terug mag gaan en dan ook welke 
informatie terug mag gaan.  
 

Doel: Doel:  

Informeren over verdachte t.b.v. 
uitbrengen advies 3RO aan het 
OM. 

Uitbrengen van advies aan het 
OM 
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Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
In beginsel kan de behandelaar, 
op grond van het medisch 
beroepsgeheim, uitsluitend 
gegevens verstrekken aan 3RO 
op basis van toestemming van de 
betrokkene, art. 6 lid 1 sub a 
AVG. 
 
Een behandelaar kan in sommige 
gevallen als geen toestemming 
kan worden verkregen, maar de 
behandelaar ernstige schade aan 
de cliënt/patiënt of aan een ander 
kan voorkomen door informatie 
aan een derde te verstrekken, 
informatie met een beroep op een 
conflict van plichten aan derden 
verstrekken. Hierbij dient wel 
voldaan te zijn aan bepaalde 
voorwaarden (zie Handvat 
gegevensuitwisseling in het zorg- 
en veiligheidsdomein). Het is aan 
de behandelaar zelf om te 
beoordelen of er sprake is van 
een dergelijke situatie. 
 
Verstrekken ‘buitenkant 
informatie’ is wel mogelijk aldus 
AP.  

De 3RO hebben tot doel het doen 
van onderzoek naar en het geven 
van voorlichting en advies over 
personen die worden verdacht 
van een strafbaar feit of zijn 
veroordeeld wegens een strafbaar 
feit t.b.v. te nemen beslissingen 
inzake de vervolging, afdoening, 
berechting of tenuitvoerlegging 
van straffen of maatregelen. 3RO 
is daarnaast belast met het 
houden van toezicht op de 
tenuitvoerlegging van straffen. 
Artikel 8 en 9 
Reclasseringsregeling.  
 
De ontvangst van de gegevens 
van de GGZ-instellingen kan 
daarom gebaseerd worden op 
artikel 6 lid 1 sub e AVG, omdat 
het is noodzakelijk voor de 
vervulling van de taak van 
algemeen belang van 3RO. Het is 
wel van belang dat 3RO 
uitsluitend die gegevens ontvangt 
die zij nodig hebben voor de 
uitoefening van bovengenoemde 
taken. 

 

Definitieve werkbeschrijving harmonisatie ZSM: NIET IN WERKBESCHRIJVING 
 
Verstrekking 5b 
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
Veilig Thuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3RO Het is niet exact bekend welke informatie 
vanuit Veilig Thuis wordt verstrekt aan 3RO. 
Het lijkt aannemelijk dat  in elk geval wordt 
aangegeven óf de verdachte bekend is bij VT 
en dat nformatie wordt verstrekt over 
gezinsleden / gezinssituatie verdachte – 
indien bekend bij Veilig Thuis – die relevant is 
voor het uitbrengen van advies door 3RO aan 
het OM. Het is echter altijd aan de 
professional in casu te beoordelen welke 
informatie noodzakelijk wordt geacht om te 
verstrekken. 

Doel: Doel:  

Informeren over gezinsleden 
verdachte t.b.v. het advies van 
3RO aan OM  

 

 

Informatie ophalen over 
gezinssituatie verdachte t.b.v. 
advies aan het OM 

 

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
Artikel 6e AVG jo. artikel 4.1.1 lid 
2 onder d Wmo 

Het is wel van belang dat Veilig 
thuis uitsluitend die gegevens 
verstrekt die als noodzakelijk 

De 3RO hebben tot doel het doen 
van onderzoek naar en het geven 
van voorlichting en advies over 
personen die worden verdacht 
van een strafbaar feit of zijn 
veroordeeld wegens een strafbaar 
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kunnen worden aangemerkt 
binnen de taakuitoefening van 
Veilig Thuis 

 

feit t.b.v. te nemen beslissingen 
inzake de vervolging, afdoening, 
berechting of tenuitvoerlegging 
van straffen of maatregelen. 3RO 
is daarnaast belast met het 
houden van toezicht op de 
tenuitvoerlegging van straffen. 
Artikel 8 en 9 
Reclasseringsregeling.  
 
De ontvangst van de gegevens 
van Veilig Thuis kan daarom 
gebaseerd worden op artikel 6 lid 
1 sub e AVG, omdat 
hetnoodzakelijk is voor de 
vervulling van de taak van 
algemeen belang van 3RO. Het is 
wel van belang dat 3RO 
uitsluitend die gegevens ontvangt 
die zij nodig hebben voor de 
uitoefening van bovengenoemde 
taken. 

Definitieve werkbeschrijving harmonisatie ZSM: NIET IN WERKBESCHRIJVING 
 
Verstrekking 6b 
Verstrekkende partij Ontvangende partij Informatie 
RvdK 3RO Indien een specifieke zaak daartoe aanleiding 

geeft (HG of KiMi), kan 3RO advies inwinnen 
bij de RvdK over eventuele minderjarige 
kinderen in het gezin van verdachte t.b.v. het 
uitbrengen van advies aan het OM.  
 
Het is niet exact bekend welke informatie 
vanuit de RvdK wordt verstrekt aan 3RO. Het 
lijkt aannemelijk dat – indien bekend bij de 
RvdK – relevante informatie wordt verstrekt 
over eventuele minderjarige kinderen in het 
gezin van verdachte. Het is altijd aan de 
professional in casu om te bepalen welke 
informatie noodzakelijk wordt geacht om te 
verstrekken.  
 

Doel: Doel:  

Informeren over eventuele 
minderjarige kinderen in gezin 
verdachte t.b.v. advies 3RO aan 
OM 

Informatie ophalen over 
gezinssituatie verdachte t.b.v. 
advies aan het OM 

 

Grondslag verstrekking Grondslag ontvangst  
Artikel 1:238 BW e.v. bepaalt de 
instelling van de RvdK. Op grond 
van dit artikel vloeien de taken, 
het verlenen van 
kinderbescherming, en 
bevoegdheden van de RvdK voort 
uit de wet, met als voornaamste 
wet het Internationale Verdrag 
van de Rechten van het Kind. 
 
In navolging van artikel 1:238 en 
1:238(1) BW, kan de RvdK op 
verzoek of uit eigen beweging 
autoriteiten en instellingen van 
advies voorzien wanneer dit 

De 3RO hebben tot doel het doen 
van onderzoek naar en het geven 
van voorlichting en advies over 
personen die worden verdacht 
van een strafbaar feit of zijn 
veroordeeld wegens een strafbaar 
feit t.b.v. te nemen beslissingen 
inzake de vervolging, afdoening, 
berechting of tenuitvoerlegging 
van straffen of maatregelen. 3RO 
is daarnaast belast met het 
houden van toezicht op de 
tenuitvoerlegging van straffen. 
Artikel 8 en 9 
Reclasseringsregeling.  
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noodzakelijk is in het kader van 
de taken van de RvdK. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat 
uitsluitend die gegevens mogen 
worden verstrekt die nodig zijn om 
uitvoering te geven aan 
voornoemde taak. 
 
Indien niet sprake is van de 
situaties zoals hierboven 
beschreven, kan de 
gegevensverstrekking vanuit de 
RvdK naar een GI niet worden 
gebaseerd op artikel 6(1)(e) AVG.  
 
Gelet op de taken en de rol van 
de RvdK, zal de RvdK 
verwerkingen niet kunnen 
baseren op de toestemming van 
de betrokkene, omdat deze in de 
praktijk niet vrij gegeven zal zijn.  
 

 

 
De ontvangst van de gegevens 
van de RvdK kan daarom 
gebaseerd worden op artikel 6 lid 
1 sub e AVG, omdat het is 
noodzakelijk voor de vervulling 
van de taak van algemeen belang 
van 3RO. Het is wel van belang 
dat 3RO uitsluitend die gegevens 
ontvangt die zij nodig hebben voor 
de uitoefening van 
bovengenoemde taken. 

Definitieve werkbeschrijving harmonisatie ZSM: NIET IN WERKBESCHRIJVING 

 
 
4.4. Stap 3 
‘Delen & Afstemmen’ is het proces waarin informatie over de zaak en de verdachte wordt gedeeld tussen de 
3RO, politie en OM. SHN is betrokken daar waar er sprake is van een slachtoffer. 
 
Op basis van de informatie en advies van het ZSM-team, neemt de ZSM-officier een routeringsbeslissing 
c.q. afdoeningsbeslissing in de zaak.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4.1. Beschikbare informatie 
De tijdens het afstemmingsoverleg beschikbare informatie is ‘informatieverzameling 0.5’. Deze informatie 
bevat de ZSM startinformatie (informatieverzameling 0.1), een (gehele) uitdraai BVI-IB (voor zover 
noodzakelijk), justitiële informatie, DAT & WAT informatie van het veiligheidshuis en de adviezen van 3RO 
en SHN. Het gaat hier dus om een potentieel omvangrijke en gevoelige gegevensverwerking.  
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De adviezen van 3RO en SHN zijn enkel beschikbaar voor het OM. Tijdens het overleg kan – een onderdeel 
van – het advies, afhankelijk van de concrete inrichting en samenhang, mogelijk wel (mondeling) worden 
gedeeld met één of meer van de overige ketenpartners. Hierbij dient het onderstaande in ogenschouw te 
worden genomen. 

Afstemming tussen 3RO en SHN                                                                                                                           
Voor de reclasseringsmedewerkers geldt dat zij persoonsgegevens over een cliënt (verdachte of 
veroordeelde) aan een andere partij mogen verstrekken indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

- er moet een grondslag zijn in artikel 6 AVG; én 
- er moet een uitzondering zijn van het verbod op het verwerken van strafrechtelijke 

persoonsgegevens (artikel 10 AVG) en (eventueel) het verbod op het verwerken van bijzondere 
persoonsgegevens (artikel 9 AVG) zijn; 

- de gegevensverstrekking is niet in strijd met de geheimhoudingsplicht van reclasseringswerkers op 
grond van artikel 37 Reclasseringsregeling en jurisprudentie. 

Bij gegevensuitwisseling in het kader van ZSM kan de grondslag voor de gegevensuitwisseling met SHN 
worden gevonden in artikel 6 lid 1 sub e AVG: noodzakelijk voor de vervulling van een publieke taak van 
algemeen belang blijkend uit sectorspecifieke wetgeving. Die sectorspecifieke wetgeving is voor de 
reclassering (o.a.) artikel 147 Wetboek van Strafvordering en artikel 8 lid 1 sub a Reclasseringsregeling 
1995 (opstellen en uitbrengen advies in opdracht van justitiële instanties).  

De uitzondering op het verbod om strafrechtelijke gegevens te verwerken kan gevonden worden in artikel 33 
lid 1 sub a UAVG:  
Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard mogen worden verwerkt, indien: 
a. de verwerking geschiedt door organen die krachtens de wet zijn belast met de toepassing van het 
strafrecht, dan wel door verwerkingsverantwoordelijken die deze hebben verkregen krachtens de Wet 
politiegegevens of de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. 
De uitzonderingen op het verbod om bijzondere persoonsgegevens te verwerken zijn voor de Reclassering 
gelegen in artikel 30 lid 2 sub b UAVG: de Reclassering mag gezondheidsgegevens verwerken voor zover 
dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de aan hen opgedragen wettelijke taken. Overige bijzondere 
gegevens mogen worden verwerkt indien de verwerking noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van 
de strafrechtelijke persoonsgegevens op grond van artikel 23 sub c UAVG.  

SHN is bevoegd om persoonsgegevens over een verdachte te ontvangen. De grondslag voor de verwerking 
van deze persoonsgegevens ligt in artikel 6 lid 1 sub e AVG juncto artikel 3 lid 1 sub e Besluit slachtoffers 
strafbare feiten. Verder geldt voor SHN de uitzondering op het verbod om strafrechtelijke gegevens te 
verwerken zoals genoemd in artikel 33 lid 1 sub b UAVG. SHN mag bijzondere gegevens verwerken voor 
zover wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 23 sub c UAVG.  

Volledigheidshalve wordt hier opgemerkt dat de grondslag voor SHN voor het verstrekken van informatie 
over het slachtoffer aan de Reclassering is gelegen in de toestemming van het slachtoffert ex artikel 6 lid 1 a 
AVG. 

Kortom, een reclasseringsmedewerker mag persoonsgegevens over een verdachte aan SHN verstrekken 
voor zover dat noodzakelijk is te achten voor het uitbrengen van een goed advies over de betreffende 
verdachte aan het OM. Dan is geen sprake van schending van de geheimhoudingsplicht. 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022463&g=2018-12-20&z=2018-12-20
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022463&g=2018-12-20&z=2018-12-20
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014194&g=2018-12-20&z=2018-12-20
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Het verstrekken moet dus noodzakelijk zijn.27 Volgens de kwaliteitsnormen van de Reclassering betekent 
een goed advies dat aandacht wordt besteed aan de belangen van het slachtoffer. Om hieraan uitvoering te 
kunnen geven is het noodzakelijk dat Reclassering en SHN persoonsgegevens over de verdachte en het 
slachtoffer uitwisselen. Voor een overtuigend advies is het bovendien van belang dat het advies van de 
Reclassering zoveel mogelijk aansluit op het advies van SHN aan het OM. Daarbij geldt dat de 
reclasseringswerker niet méér persoonsgegevens aan SHN mag verstrekken dan noodzakelijk is voor het 
uitbrengen van een goed advies (het beginsel van dataminimalisatie zoals ook neergelegd in artikel 5 lid 1 
sub c AVG).  
 

Uitwerking van bovenstaande:: 
Voor een goed reclasseringsadvies aan het OM is het van belang dat de reclasseringswerker in het advies 
aandacht besteedt aan de wensen van het slachtoffer ten aanzien van: 

- het opleggen van een gedragsaanwijzing aan de verdachte (zoals een contactverbod en/of 
locatieverbod); 

- een “alternatieve afdoening” in het kader van een taakstraf of bijzondere voorwaarde, bijvoorbeeld 
het wel/niet schoonmaken van de door de verdachte bevuilde auto van het slachtoffer; 

- meewerken aan herstelbemiddeling. 
 

Voor de haalbaarheid van het advies aan het OM is het ook van belang dat de Reclassering de bereidheid 
van de verdachte om aan de wensen van het slachtoffer mee te werken bij de verdachte heeft getoetst.  
 
Om een goede bijdrage te kunnen leveren aan het reclasseringsadvies aan het OM moet SHN over die 
bereidheid tot medewerking van de verdachte door de Reclassering worden geïnformeerd. Daarmee wordt 
bedoeld dat SHN alleen maar hoeft te weten of die bereidheid er is en niet de achterliggende redenen 
daarvan. Maar ook voor de haalbaarheid van het eigen advies van SHN aan het OM is het noodzakelijk dat 
de Reclassering SHN informeert over de bereidheid tot medewerking van de verdachte. Het is immers van 
groot belang dat richting het slachtoffer geen verkeerde verwachtingen worden gewekt. Bijvoorbeeld bij een 
voorgenomen voorstel voor herstelbemiddeling of alternatieve afdoening dat geen kans van slagen blijkt te 
hebben omdat de verdachte daar niet aan mee wil/kan werken.  

De Reclassering en SHN hoeven dus slechts die gegevens uit te wisselen die betrekking hebben op de 
bereidheid van de verdachte om mee te werken aan de voorgenomen adviesonderdelen op bovengenoemde 
drie gebieden en de wensen van het slachtoffer. De Reclassering heeft van SHN niet méér gegevens nodig 
dan de hierboven genoemde gegevens en SHN heeft in de regel ook niet meer gegevens over de verdachte 
nodig. Voor de uitvoering van de taken van SHN is het dus over het algemeen niet nodig dat SHN over 
andere persoonsgegevens van de verdachte beschikt zoals het justitiële verleden of gegevens over 
hulpverlening. Slechts in uitzonderingssituaties kan het voor de juiste afstemming tussen SHN en 3RO 
noodzakelijk zijn dat wordt beschikt over andere persoonsgegevens van verdachte met name of sprake is 
van een veiligheidsrisico voor het slachtoffer. Het gegeven dát sprake is van een veiligheidsrisico kan er 

                                                 
27 Een zeer belangrijk element van regelgeving over het verwerken van persoonsgegevens is de zogenaamde 
noodzakelijkheidstoets. Dit houdt in dat gegevens enkel verwerkt mogen worden als dit noodzakelijk is voor een bepaald 
specifiek doel en dat, als dit inderdaad zo is, ook enkel de voor dat doel noodzakelijke gegevens verwerkt mogen 
worden. In die zin wordt ook wel gesproken over de ‘dubbele noodzaak’ die ziet op zowel het feit ‘dat’ gegevens 
verwerkt worden als ‘welke’ gegevens dan verwerkt worden (beginsel van minimale gegevensverwerking). De 
noodzakelijkheidstoets wordt ingevuld door de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Proportionaliteiteis: is de 
gegevensverwerking evenredig tot het doel? Subsidiariteitseis: er is geen  ander minder zwaar middel om het doel te 
bereiken, bijvoorbeeld anonimiseren.  
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bijvoorbeeld toe leiden dat SHN het slachtoffer adviseert om van herstelbemiddeling af te zien of het 
slachtoffer te laten weten dat bepaalde bijzondere voorwaarden of een taakstraf niet haalbaar zijn. 

Indien de gegevensuitwisseling zich beperkt tot de hierboven genoemde gegevens, handelen de 
Reclassering en SHN binnen de wettelijke kaders èn zijn beide organisaties in staat om hun taken goed uit 
te voeren. De Reclassering overtreedt haar geheimhoudingsplicht dan niet. De Reclassering mag dus geen 
gegevens over verdachten verstrekken waarbij het slachtofferperspectief geen rol speelt zoals (in de regel) 
bij drugsdelicten en zaken die in een onvoorwaardelijk sepot eindigen. Indien een reclasseringsmedewerker 
in zo’n situatie wel cliëntgegevens met SHN deelt, is sprake van schending van de geheimhoudingsplicht.   

 
Inzage in adviezen 3RO en SHN 
Voor politie en SHN bestaat er geen wettelijke grondslag om het adviesrapport van 3RO in te zien, omdat dit 
op grond van artikel 147 Sv alleen is voorbehouden aan het OM. Het is aan 3RO om te bepalen in hoeverre 
het noodzakelijk en juridisch mogelijk is (delen) van het adviesrapport in het kader van de afstemming te 
delen met politie en SHN. SHN kan het SHN-advies uitsluitend delen met andere partners wanneer dit 
gebeurt op basis van toestemming van het slachtoffer. 
 
Eventuele partners uit de buitenschil hebben geen inzicht in de verdachtenmonitor en mogen alleen (direct) 
gegevens ontvangen van 3RO daarwaarzij een grondslag hebben op grond van hun taken  
 
 
4.4.2. Aanwezigheid partijen bij het afstemmingsoverleg 
Naast het verstrekken van informatie in bi- of multilaterale afstemming, kunnen gegevens ook mondeling 
worden gedeeld tijdens een gezamenlijk afstemmingsoverleg. De vraag die dit oproept is of het mondeling 
verstrekken van persoonsgegevens een verwerking van persoonsgegevens is waarop de AVG van 
toepassing is. Het mondeling verstrekken van persoonsgegevens is een verwerking in de zin van de AVG. 
 
Aanwezige partijen  
Het is belangrijk dat voorafgaand aan het afstemmingsoverleg goed wordt overwogen welke partijen 
aanwezig dienen te zijn bij het afstemmingsoverleg. In zaken met meerderjarige verdachten zal naast OM, 
en in sommige gevallen politie, in elk geval 3RO deelnemen aan het afstemmingsoverleg (zie figuur 
bovenaan). In zaken met een slachtoffer neemt SHN deel aan het afstemmingsoverleg. 
 
Aanwezigheid SHN 
SHN adviseert het OM over de routerings- of afdoeningsbeslissing vanuit het perspectief van het slachtoffer. 
Vanuit slachtoffer perspectief vindt SHN het noodzakelijk dat SHN bij het afstemmingsoverleg aanwezig is 
als een of meer slachtoffers betrokken is/zijn bij de zaak. Uit de ZSM-praktijk blijkt immers dat het goed en 
verrijkend is dat de expertise en informatie van alle ZSM-partners wordt betrokken en dat gezamenlijk wordt 
gekeken naar een zaak. Juist dan ontstaan vernieuwende inzichten, een totaal overzicht  en leidt 
afstemming en overleg tot maatwerk en een betekenisvolle afdoening; de betrokkenen staan daadwerkelijk 
centraal. De tijdens het afstemmingsoverleg verkregen informatie is mede bepalend voor de formulering van 
de wensen van het slachtoffer. Een advies gebaseerd op de concrete wensen van het slachtoffer draagt bij 
aan de betekenisvolle afdoening waar ZSM voor staat. De Reclassering en SHN zullen in het 
afstemmingsoverleg zich beperken tot het uitwisselen van gegevens met inachtneming van paragraaf 4.4.1   
  
Voor wat betreft de gegevens die SHN mondeling wil delen met andere partijen dan het OM geldt dat dit 
alleen kan met de toestemming van de betrokkene. Bij het verkrijgen van de toestemming moeten de 
relevante categorieën ontvangers worden genoemd richting de betrokkene.  
In zijn algemeenheid kan de expertise van SHN betrokken worden als daarbij geen persoonsgegevens 
worden verwerkt. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk indien SHN het slachtoffer nog niet gesproken heeft 
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Aanwezigheid Halt en RvdK 
Gezien de wettelijke taken van Halt en de RvdK (gericht op minderjarigen) is de aanwezigheid bij zaken 
betreffende volwassenen doorgaans niet noodzakelijk. Wanneer er geen noodzaak is voor deze partijen om 
aan te sluiten bestaat er ook geen grondslag voor de verwerking op grond van de AVG (anders dan wellicht 
de toestemming van de verdachte, maar van een rechtsgeldige toestemming zal niet snel sprake kunnen 
zijn). 
 
Een mogelijke uitzondering is het bespreken van een meerderjarige tussen de 18 en 23 jaar 
(jongvolwassenen) waarbij de vraag is of het jeugdstrafrecht van toepassing zou moeten zijn (ex art. 77c 
WvSr). Daarnaast wordt de RvdK in sommige gevallen betrokken wanneer het slachtoffer of een getuige in 
de zaak minderjarige is. Het ligt voor de hand dat het OM in dit soort gevallen bilateraal afstemt met Halt en 
de RvdK in plaats van tijdens een gezamenlijk overleg. 
 
Aanwezigheid buitenschilpartijen 
De buitenschilpartijen (Veilig Thuis, GI’s) zijn op grond van het geharmoniseerd werkproces niet betrokken 
bij het overleg. In zoverre er tijdens het afstemmingsoverleg relevante informatie naar bovenkomt over een 
verdachte die voor één of meer van de buitenschilpartijen relevant is, dienen de kernpartners op basis van 
het concrete doel voor de verstrekking te beoordelen of verstrekking noodzakelijk is en een grondslag 
bestaat om deze gegevens te verstrekken.  
 
Aanwezigheid politie 
De input van politie op ZSM is van belang als het gaat om de omstandigheden en aanvullende 
achtergrondgegevens met betrekking tot het slachtoffer, de verdachte en de zaak om te komen tot een 
integraal besluit met de ketenpartners en dan ook een betekenisvolle interventie te bereiken voor verdachte, 
slachtoffer en de maatschappij. Er bestaat voor politie echter geen noodzaak om altijd standaard deel te 
nemen aan het afstemmingsoverleg op ZSM. Het is dan ook van belang dat voorafgaand aan het 
afstemmingsoverleg goed overwogen wordt of de noodzaak bestaat om politie deel te laten nemen aan dat 
specifieke afstemmingsoverleg of dat het meer voor de hand ligt dat afstemming tussen politie en het OM 
bilateraal plaats vindt.  
 
Graag wordt nog opgemerkt dat de Politie tijdig op de hoogte dient te zijn van de keuzes die gemaakt 
worden en de voortgang met betrekking tot de verdachte op ZSM. Dit onder meer met betrekking tot het 
ophouden voor verhoor, uitreiken dagvaarding, inverzekeringstelling, voorgeleiding et cetera. Het is dan ook 
van belang dat het OM de politie goed op de hoogte houdt van het verloop van een specifieke zaak. 
 
4.5. Stap 4 
In deze stap neemt de ZSM-officier, op basis van de informatie en advisering van het ZSM-team, een 
routeringsbeslissing c.q. afdoeningsbeslissing in de zaak. In deze stap wordt geen informatie uitgewisseld 
tussen de ZSM-partners en eventuele buitenschilpartijen.  
 
4.6. Stap 5 
Tijdens de stap ‘afdoening’ wordt de routerings- c.q. afdoeningsbeslissing verwerkt en worden de 
betrokkenen in de zaak geïnformeerd.28 Het OM informeert de verdachte, raadsman en het slachtoffer. 
Hierbij worden, voor zover mogelijk, ook de relevante documenten aan de verdachte (in persoon betekend) 
en/of wordt verdachte mondeling geïnformeerd over de beslissing en het eventuele vervolg. Bij het 
verwerken van een beslissing worden ook de vervolgstappen in de zaak in gang gezet.  
 

                                                 
28 De juridische afdoeningsmodaliteiten betreffen onderzoek & rapportage RvdK, onderzoek Reclassering, voorbereiden OM zitting, 
voorbereiden ZM zitting (SSR/ PRO/ PRG), vervolg slachtofferzorg, vervolg beslagproces, vervolg executie bijv. door CJIB. Hier zijn ter 
info alle juridische afdoeningsmodaliteiten genoemd en is geen onderscheid gemaakt naar jeugdigen en volwassenen. 
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De ZSM-partners SHN en 3RO worden, middels de verdachtenmonitor, geïnformeerd over de uiteindelijke 
beslissing van het OM en de vervolgprocessen, alsmede de tijdsplanning daarvan. De verbalisanten die 
direct betrokken zijn bij de zaak worden, via BOSZ, ook in kennis gesteld van de beslissing van het OM en 
de mogelijke vervolgstappen en tijdsplanning. 
 
Voor de juridische grondslagen wordt verwezen de uitwerking van de grondslagen in voorgaande 
hoofdstukken. Graag wordt opgemerkt dat het OM goed in ogenschouw moet nemen dat uitsluitend die 
informatie wordt verstrekt die noodzakelijk is om de partijen op juiste wijze te informeren over de afdoening. 
 
 

5. ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN PRIVACY BINNEN ZSM 
 
          
5.1. Wederkerigheid bij gegevensuitwisseling 
Vanuit privacy perspectief is het relevant om te beseffen dat bij het uitwisselen van persoonsgegevens er 
geen sprake is van wederkerigheid. Het feit dat de ene partij rechtmatig aan de andere partij verstrekt 
betekent niet dat de andere partij ook terug mag verstrekken. Wie aan wie mag verstrekken onder welke 
omstandigheden wordt uiteindelijk bepaald door het juridisch kader. 
 
5.2. Bepalen noodzakelijke context informatie 
Hoewel partijen op hoofdlijnen een grondslag kunnen hebben voor de verwerking van persoonsgegevens 
(bijvoorbeeld omdat hun wettelijke taak het zorgdragen voor het goed opgroeien van het kind is), betekent dit 
nog niet dat altijd persoonsgegevens uitgewisseld mogen worden. Voorwaarde voor een rechtmatige 
uitwisseling van gegevens is dat deze beperkt is tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking. 
Wat noodzakelijk is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het is aan de professional om 
binnen de kaders van de wet te bepalen welke verstrekking noodzakelijk is binnen een concreet geval. 
 
5.3. Toestemming 
Uit de bovenstaande hoofdstukken blijkt dat bij enkele gevallen, verstrekkingen SHN, GI en GGZ-
instellingen, toestemming een grondslag kan zijn om gegevens te verstrekken aan één van de andere 
partijen in het kader van het ZSM-proces. In hoofdstuk 1 is ook benoemd dat toestemming een vrije, 
geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige uiting van de wensen van een betrokkene is. Wanneer het 
bijzondere persoonsgegevens betreft, dient de toestemming uitdrukkelijk te zijn gegeven.  
 
Dit betekent onder meer dat het duidelijk moet zijn waar de toestemming exact op ziet, waaronder met wie 
de gegevens dan worden gedeeld, dat toestemming op elk moment ingetrokken moet kunnen worden 
zonder negatieve gevolgen en dat toestemming, in geval de betrokkene onder de 16 is, door de persoon met 
het ouderlijk gezag moet worden gegeven.  
 
Tot slot is het van belang dat de verkregen toestemming goed wordt gedocumenteerd, zodat indien nodig 
aangetoond kan worden dat de toestemming rechtsgeldig is verkregen en er dus een grondslag was om 
gegevens uit te wisselen.  
 
Het is, gelet op het bovenstaande, belangrijk om vooraf goed te overwegen hoe praktisch invulling moet 
worden aan het vragen van toestemming in de verschillende verhoudingen tussen partijen in de ZSM 
strafrechtketen, indien dit als grondslag gebruikt zal worden. 
 
5.4. Dataminimalisatie  
Uit de workshops is gebleken dat de manier waarop het ZSM overleg, vaak gebruikt voor stap 3 in het ZSM-
proces, is ingericht per regio sterkt van elkaar verschilt. Ook de manier waarop de gegevens worden 
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uitgewisseld en de categorieën gegevens die daarbij worden verstrekt, verschilt sterk per regio. Uit het 
oogpunt van dataminimalisatie, een belangrijk uitgangspunt in de AVG, is dit onwenselijk, omdat dit ertoe 
leidt dat meer gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk.  
 
In de voorgaande hoofdstukken is voor zover dat mogelijk is een indicatie gegeven van de 
persoonsgegevens die verstrekt en ontvangen mogen worden tussen de betrokken partijen, maar in veel 
gevallen zal het van de specifieke zaak afhankelijk zijn. Voor deze verstrekkingen zal daarom moeten 
worden bepaald welke persoonsgegevens daadwerkelijk noodzakelijk zijn, waarbij de noodzakelijkheidstoets 
strikt moet worden geïnterpreteerd. Deze beoordeling moet worden gedaan aan de hand van de 
geformuleerde doeleinden waarvoor de gegevens worden verstrekt.      
 
5.5. Function and mission creep (doelbinding) 
Een ander risico dat bestaat wanneer persoonsgegevens worden verzameld en uitgewisseld tussen 
meerdere partijen, zijn function en mission creep. Dit houdt in dat de verzamelde en uitgewisselde gegevens 
voor andere doelen worden gebruikt dan oorspronkelijk bedoeld. Dit risico wordt versterkt doordat de 
verschillende partijen binnen de ZSM strafrechtketen in meerdere samenwerkingsverbanden zitten.  
 
Daar waar persoonsgegevens door politie of het OM zijn verstrekt aan andere partijen, is het belangrijk te 
blijven benadrukken dat deze gegevens alleen voor het doel mogen worden verwerkt waarvoor ze in 
beginsel zijn verstrekt.  
 
Voor de verwerkingen die plaatsvinden op grond van toestemming is het ook belangrijk bewust te zijn van 
het feit dat de persoonsgegevens uitsluitend mogen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de 
betrokkene toestemming heeft gegeven.  
 
Alle partijen die betrokken zijn bij de ZSM strafrechtketen zullen te allen tijde het doeleinde waarvoor de 
persoonsgegevens verzameld zijn in de gaten moeten blijven houden. Er zullen maatregelen getroffen 
moeten worden om te zorgen dat de persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde worden gebruikt. 
 
5.6. Bewaartermijnen 
Het verwerken en uitwisselen van persoonsgegevens brengt het risico met zich mee dat de gegevens langer 
worden bewaard dan noodzakelijk is. Hoe langer persoonsgegevens bewaard worden, hoe groter het risico 
wordt dat deze gebruikt worden door ongeautoriseerde personen of voor doeleinden waarvoor de gegevens 
niet verzameld zijn. Het is dan ook belangrijk dat de partners die deelnemen aan het ZSM proces helder 
inzichtelijk hebben welke bewaartermijnen voor hen gelden en deze bewaartermijnen ook daadwerkelijk 
doorvoeren.  
 
5.7. Autorisaties 
In het kader van beveiliging worden er risico’s gelopen omtrent autorisaties. Binnen de ZSM strafrechtketen 
moet ingeregeld worden dat slechts die medewerkers toegang hebben tot de gedeelde gegevens voor wie 
dat noodzakelijk is. Indien medewerkers zonder noodzaak toegang (kunnen) verkrijgen tot dossiers zonder 
dat dit nodig is, wordt het risico vergroot dat de persoonsgegevens oneigenlijk worden gebruikt. Het is 
daarom van belang dat elke aangesloten partij nagaat of het autorisatiebeleid op orde is en deze indien 
nodig te herzien of op te stellen. 
 
Het risico omtrent autorisaties speelt ook nadrukkelijk bij het gebruik van de verdachtenmonitor. Gelet op de 
uitwerking van de grondslagen in hoofdstuk 3 en 4, is het van belang dat de autorisaties in de 
verdachtenmonitor altijd zo zijn ingericht dat uitsluitend het OM alle informatie kan inzien die door de 
ketenpartners wordt ingevoegd in de verdachtenmonitor en de ketenpartners uitsluitend de beschikking 
hebben over hun eigen verdachtenmonitor, zodat zij niet bevoegd zijn zomaar de aangeleverde adviezen 
van de andere ketenpartners te kunnen inzien.  
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5.8. Beveiliging uitgewisselde gegevens 
Doordat de invulling binnen de ZSM strafrechtketen per regio sterk verschilt bestaat het risico dat de 
persoonsgegevens die worden verwerkt in het ZSM-proces onvoldoende beveiligd worden. Doordat 
gegevens ook worden uitgewisseld buiten de verdachtenmonitor om en tussen meerdere partijen wordt 
uitgewisseld, is er geen centraal toezicht op de beveiliging, maar dient elke partij zelf ook zorg te dragen 
voor een passend beveiligingsniveau.  
 
Wanneer de beveiliging bij één van de partijen niet op orde is, kunnen persoonsgegevens beschikbaar 
worden voor onbevoegden, bijvoorbeeld door een datalek. De impact van een datalek is afhankelijk van de 
omvang van het lek, de aard van de gegevens en de overige omstandigheden. De aard van de gegevens 
binnen de ZSM strafrechtketen is (zeer) gevoelig. Een datalek zou kunnen leiden tot reputatieschade voor 
de betrokkene, identiteitsdiefstal, (financiële) fraude et cetera.  
 
Naast de gevolgen voor de betrokkene, kan een gevolg van een voorgevallen datalek tevens zijn dat het 
vermoedelijk onbekend zal blijven waar de gelekte gegevens terecht kunnen komen. Het is daardoor goed 
mogelijk dat een betrokkene zich jaren na een voorgevallen datalek geconfronteerd ziet met nadelige 
consequenties. 
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6. BIJLAGE – BEGRIPPENLIJST AVG29 
 
 
Persoonsgegevens 
Een persoonsgegeven wordt omschreven als ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Een persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als hij direct of 
indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van één of meerdere gegevens. Dit betekent dat zowel 
gegevens die over een persoon gaan als gegevens die naar een natuurlijk persoon te herleiden zijn, onder 
de AVG vallen. Denk bijvoorbeeld aan NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum en woonadres.  
 
Om te spreken van identificeerbaarheid is het niet noodzakelijk dat de naam van de persoon ook bekend is: 
als iemand uniek kan worden onderscheiden in een groep mensen, dan is deze persoon identificeerbaar en 
zijn de gegevens persoonsgegevens. Grofweg kan men ervan uit gaan dat alle gegevens die op een levend 
persoon betrekking hebben en het mogelijk maken om deze persoon te identificeren, dan wel uniek te 
onderscheiden van andere personen, een persoonsgegeven zijn. 
 
Bijzondere persoonsgegevens  
Naast gewone persoonsgegevens kent de AVG een strenger regime met betrekking tot bijzondere 
persoonsgegevens. Als bijzondere persoonsgegevens worden aangemerkt: medische gegevens, gegevens 
over iemands geloofsovertuiging, ras, politieke voorkeur, seksuele leven en genetische en biometrische 
gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon. Het uitgangspunt is dat voor het 
verwerken van deze gegevens een verwerkingsverbod geldt. De reden voor een strenger regime met 
betrekking tot bijzondere persoonsgegevens is omdat deze gegevens een grotere bedreiging vormen voor 
de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen en de verwerking daarvan dan ook meer risico’s met zich 
meebrengt. Uitsluitend wanneer er een uitzondering in de AVG of de uitvoeringswet AVG is opgenomen, 
mogen deze gegevens alsnog verwerkt worden.  
 
Strafrechtelijke gegevens 
In de AVG is de verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare 
feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen ook aan een apart regime onderworpen. De 
verwerking van deze gegevens is uitsluitend toegestaan als dat gebeurt op basis van een gerechtvaardigde 
grondslag onder toezicht van de overheid en voor zover toegestaan in de UAVG. Omvattende registers van 
strafrechtelijke veroordelingen mogen alleen worden bijgehouden onder toezicht van de overheid. 
De AVG biedt zelf geen uitzonderingen voor het verwerken van persoonsgegevens, maar bepaalt wel dat 
deze gegevens verwerkt mogen worden als dit is toegestaan op basis van het recht van de EU of de lidstaat 
en in deze wet- of regelgeving passende waarborgen zijn genomen voor het beschermen van de rechten en 
vrijheden van betrokkenen. In navolging hiervan is in de UAVG (art. 31 – 33 UAVG) in detail bepaald 
wanneer persoonsgegevens van strafrechtelijke aard mogen worden verwerkt.  
 
Verwerking 
Bij een verwerking moet worden gedacht aan alle handelingen die men met persoonsgegevens kan 
verrichten. Denk hierbij aan opslaan, verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, 
opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken et cetera.  
 
Betrokkene 
Degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden, denk hierbij dus aan de verdachte, het slachtoffer, 
getuigen, maar ook de ouders van verdachte.  

                                                 
29 Onderhavige begrippenlijst is opgesteld aan de hand van de AVG. Graag wordt nog opgemerkt dat de verwerkingen die verricht 
worden door politie en OM onderhevig zijn aan de Richtlijn (2016/680) gegevensbescherming opsporing en vervolging.  
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Verwerkingsverantwoordelijke 
De verwerkingsverantwoordelijke is degene die bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor 
welk doel dit gebeurt en de manier waarop dit plaatsvindt (met welke middelen). Andere relevante 
omstandigheden die meewegen bij het bepalen van verwerkingsverantwoordelijkheid zijn hoeveel invloed 
bestaat op het vaststellen van de te verwerken persoonsgegevens, het bepalen van de bewaartermijnen, het 
uitoefenen van controle over de toegang tot de persoonsgegevens, het uitoefenen van controle over het 
doorgeven van de persoonsgegevens en de contractuele afspraken die gemaakt zijn tussen partijen over de 
gegevensverwerking.  
 
Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke samen met andere partijen doel en middelen bepaalt, dan is er 
sprake van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bij gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten de partijen 
onderling duidelijke afspraken maken over wie invulling geeft aan de diverse rechten en plichten uit de AVG.  
 
Doel 
Persoonsgegevens mogen op grond van de AVG alleen worden verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde doelen. Persoonsgegevens mogen dus niet worden verwerkt zonder dat 
hiervoor voorafgaand een doel is bepaald. Gegevens verzamelen omdat deze ‘in de toekomst nog weleens 
van pas kunnen komen’ is dus niet toegestaan. Wel mogen gegevens voor meerdere doelen tegelijk worden 
verwerkt. Dan moeten uiteraard wel de verschillende doeleinden duidelijk zijn bepaald.  
 
De doelen dienen daarnaast uitdrukkelijk te zijn omschreven, wat inhoudt dat voorafgaand aan de 
verwerking vastgelegd moet zijn waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt. Tenslotte moet het 
doel gerechtvaardigd zijn. Een doel is gerechtvaardigd wanneer het kan worden gebaseerd op één van de 
grondslagen genoemd in artikel 6 AVG. Zie hieronder.  
 
Grondslagen 
De AVG bepaalt dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt als hiervoor een grondslag kan 
worden gevonden in artikel 6 AVG. 
 
De grondslagen zijn: 

• De toestemming van de betrokkene; 
Persoonsgegevens mogen worden verwerkt als de betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven. 
Om te spreken van geldige toestemming, moet de toestemming aan een aantal voorwaarden 
voldoen. De toestemming moet vrij zijn, specifiek en geïnformeerd en ondubbelzinnig. Dit betekent 
dat toestemming ook moet kunnen worden geweigerd, zonder dat hier negatieve consequenties aan 
zijn verbonden. Betrokkenen dienen daarnaast over alle informatie te beschikken om een goede 
keuze te kunnen maken. De organisatie in kwestie moet aantonen dat het toestemming heeft 
gekregen. Tenslotte moet toestemming altijd ingetrokken kunnen worden. 
 

• Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: 
Persoonsgegevens mogen worden verwerkt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een 
overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst. 
Persoonsgegevens mogen ook worden verwerkt als dit noodzakelijk is om op verzoek van de 
betrokkene vóór, dus in de precontractuele fase, de sluiting van een overeenkomst maatregelen te 
nemen  
  

• Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht; 
Gegevens mogen ook verwerkt worden om te voldoen aan een wettelijke plicht. Om verwerkingen 
van persoonsgegevens op deze grondslag te kunnen baseren, moet het niet mogelijk zijn om aan de 
plicht te voldoen zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt. De wettelijke plicht moet een 
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grondslag hebben in het recht van de Europese Unie of in het recht van de lidstaat, waarin ook het 
doel van de verwerking wordt bepaald.  

 
• Noodzakelijk om de vitale belangen te beschermen; 

Als dit noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke 
persoon te beschermen, mogen persoonsgegevens worden verwerkt; deze grondslag mag alleen 
worden gebruikt wanneer de verwerking niet op een andere grondslag kan worden gebaseerd. Denk 
hierbij aan een situatie waarin hulpverleners persoonsgegevens moeten verwerken om acuut 
dringend noodzakelijke medische hulp aan de betrokkene te verlenen.  
 

• Noodzakelijk voor een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag; 
Persoonsgegevens mogen worden verwerkt als dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in 
het algemeen belang of als het noodzakelijk is voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan 
de verantwoordelijke is opgedragen. De taak moet zijn opgedragen bij wet, waarin ook het doel van 
de verwerking moet staan. Hierbij is wel van belang dat ook bij wet moet zijn vastgesteld wie deze 
taak uitvoert of aan wie het openbaar gezag is opgedragen. Dit kunnen zowel publiekrechtelijke als 
privaatrechtelijke organisaties zijn.  
 

• Noodzakelijk ter behartiging van het gerechtvaardigd belang.  
Persoonsgegevens mogen worden verwerkt als dit noodzakelijk is voor de behartiging van het 
gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde, mits de belangen, 
rechten en vrijheden van de betrokkene(n) niet zwaarder wegen. Let op: overheidsinstanties mogen 
geen gegevens verwerken op basis van deze grondslag in het kader van de uitoefening van haar 
taken. Uitsluitend gebruiken bij verwerkingen die alle organisaties (zowel publieke- als 
privaatrechtelijke) verrichten, bijvoorbeeld bij bedrijfsvoeringsactiviteiten.  
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