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Toezegging informatie privacy 

Geachte heer Van der Jagt, 

Zoals toegezegd ontvangt u hierbij de toegelichte informatie over privacy. 

Gegevensverwerking door de gemeente Haarlem en privacy 

Algemeen 
De gemeente Haarlem hecht aan het bewaken van de privacy en het zorgvuldig 
omgaan met persoonsgegevens. Zij gebruikt deze gegevens die aan haar verstrekt 
worden alleen voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. Hieronder wordt hier 
verder op ingegaan. 

Wetgeving voor verwerken van gegevens 
Het verwerken van gegevens van de inwoners van een gemeente in verband met de 
jeugdhulp valt onder de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp). Deze wetgeving vormt de basis voor inrichting van de gegevensverwerking 
in de gemeente. 

Gegevens alleen voor het doei gebruiken waarvoor ze verstrekt zijn 
De gemeente zal een strikt onderscheid maken tussen de verschillende gegevens die 
zij binnenkrijgt en de verschillende plaatsen waar zij deze gebruikt. Hierbij is het 
doel van het ontvangen en verwerken van de gegevens belangrijk. 
De gemeente mag en zal persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel 
waarvoor zij verstrekt zijn. Dit betekent dat gegevens die bij de gemeente bekend 
worden om facturen te betalen (zoals het BSN nummer) alleen voor dit doel 
gebruikt worden. De gegevens worden niet gekoppeld aan of gebruikt voor andere 
diensten de die gemeente levert in het kader van de bijvoorbeeld de WMO of de 
participatiewet (werk en inkomen), ook worden deze gegevens niet gekoppeld aan 
de gezinsplannen die opgesteld worden door het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Zijlpoort, Gedempte Oude Gracht 2, Haarlem 
www.haarlem.nl 
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Het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) 
Het verwerken en het gebruik van het BSN wordt geregeld in de Wet algemene 
Bepalingen burgerservicenummer (Wabb). 
Alle zorgaanbieders moeten het burgerservicenummer (BSN) gebruiken bij het 
uitwisselen van gegevens over patiënten of cliënten. 
Bijvoorbeeld jeugdzorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars. Dit 
gebeurde voor 2015 en wordt nu voortgezet. Dit draagt bij aan een goed 
factureringsproces, waarbij niet direct de naam van een cliënt zichtbaar is en geen 
persoonsverwisseling plaatsvindt. 

Geen inhoudelijke gegevens naar gemeente 
In het kader van de Jeugdwet vraagt en ontvangt de gemeente geen inhoudelijke 
dossiers/behandelgegevens over jeugdigen en hun gezinnen. De gemeente heeft de 
rol van regisseur. De beslissingen over de benodigde inzet van zorg zijn belegd bij 
de (huis)artsen, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het gedwongen kader. 

Ervan uitgaande dat ik u met deze informatie van dienst ben geweest, 

Met vriendelijke groet. 
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Merijn Snoek 


