
 

 

CONVENANT 

 
INFORMATIEDELING 

CONTRA TERRORISME, EXTREMISME, EN RADICALISERING 

(CTER) 

 

 

Gemeenten in   

Kennemerland, Noord-Holland Noord en  

Zaanstreek-Waterland 

Arrondissementsparket Noord-Holland 

Politie eenheid Noord-Holland 

 

  



1 
 

Partijen: 

Kernpartijen 

a. de burgemeesters en de colleges van B&W van de gemeenten in de veiligheidsregio’s Kennemerland, 

Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland. 

b. het Openbaar Ministerie, het College van procureurs-generaal, te dezen vertegenwoordigd door Mr. 

B.W.J. (Bob) Steensma, hoofdofficier van justitie van Arrondissementsparket Noord-Holland 

c. de nationale politie, de korpschef, namens deze de politiechef eenheid Noord-Holland, A.M.C.G. (Anja) 

Schouten. 

Casuspartijen 

d. De Raad voor de Kinderbescherming, te dezen vertegenwoordigd door S. Ruster (directeur).  

e. De Reclassering Nederland, te dezen vertegenwoordigd door M. van Schaik (regiodirecteur).  

Overwegende dat: 

• het noodzakelijk is de veiligheidsrisico’s en de maatschappelijke risico’s te reduceren die verbonden 

zijn aan radicalisering, extremisme, uitreizen naar, of terugkeer uit, gebieden waar oorlogshandelingen 

plaatsvinden; 

• het noodzakelijk is strafbare feiten te voorkomen, de openbare orde en veiligheid te waarborgen en de 

bevolking te beschermen tegen de gevaren die kunnen voortvloeien uit het hiervoor genoemde 

gedrag;  

• het noodzakelijk is gedrag en omstandigheden te beïnvloeden door middel van interventies, hulp en 

zorg aan personen die direct of indirect te maken hebben met radicalisering, extremisme, uitreizen naar 

of terugkeer uit gebieden waar oorlogshandelingen plaatsvinden;  

• de hiervoor genoemde partijen voor het reduceren van de risico’s, het voorkomen van strafbare feiten, 

het beschermen van de bevolking en het bieden van hulp en zorg willen samenwerken in een 

samenwerkingsverband; 

• de meerwaarde van de samenwerking bestaat uit de integrale beoordeling van de casuïstiek en het 

opstellen van een integraal plan van aanpak ten aanzien van de hiervoor genoemde personen; 

• de partijen hun werkzaamheden beter op elkaar kunnen afstemmen binnen een 

samenwerkingsverband;  

• voor het opstellen en uitvoeren van een integraal plan van aanpak het noodzakelijk is dat partijen 

persoonsgegevens, verwerken;  

• dat bij het uitwisselen van persoonsgegevens de persoonlijke levenssfeer van het subject dient te 

worden gewaarborgd; 

• partijen bij het uitwisselen en verwerken van persoonsgegevens gehouden zijn aan de op hen van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving. 
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Spreken het volgende af: 

 

Artikel 1 Definities 
In aanvulling op de wettelijke definities wordt in dit convenant verstaan onder: 
a. achterblijver: een in Nederland verblijvende familierelatie van een uitgereisd subject; 
b. casusoverleg: het individueel casusoverleg (ICO) inzake radicalisering en extremisme, bestaande uit 

de vertegenwoordiger(s) van de betrokken partijen bij het opstellen, uitvoeren of monitoren van het 
integraal plan van aanpak;  

c. digitaal bestand: de in GCOS (Geïntegreerd Casusoverleg Ondersteunend Systeem) opgeslagen 
gegevens. Het betreffen het digitale i2o-weegploeg bestand en het digitale ICO bestand; 

d. externe casuspartner: een derde partij die noodzakelijk is bij het opstellen, uitvoeren of monitoren 
van het integraal plan van aanpak; 

e. extremisme: de benaming van het fenomeen waarbij personen of groepen, over de grenzen van de 
wet gaan en met (gewelddadige) acties politieke besluitvorming proberen te beïnvloeden; 

f. i2o-weegploeg: een door de uitvoerder geïnitieerd Integraal Informatie Overleg (i2o) tussen de 
kernpartijen om signalen te verrijken, te wegen en te duiden. De i2o weegploeg bestaat uit de 
vertegenwoordiger(s) van de kernpartijen. Deze zijn belast met het verzamelen van de verschillende 
eigen signalen en signalen van derden en de selectie van de aangebrachte signalen op basis van het 
referentiekader, teneinde te bepalen of voor het subject een persoonsgerichte, integrale benadering 
noodzakelijk is, en om te bepalen welke casuspartijen en/of externe casuspartners hierbij betrokken 
moeten worden; 

g. integraal plan van aanpak: het document waarin het doel van de persoonsgerichte, gezamenlijke 
benadering van het subject en de hiertoe door partijen en eventueel betrokken externe 
casuspartners te treffen maatregelen zijn vastgelegd; 

h. radicalisering: een proces van toenemende bereidheid om de uiterste consequentie uit een 
denkwijze te aanvaarden en die in daden om te zetten. Deze toenemende bereidheid kan leiden tot 
gedrag dat andere mensen diep kwetst of in hun vrijheid raakt, kan aanleiding zijn voor individuen 
of groepen om zich af te keren van de samenleving en kan leiden tot het gebruik van geweld; 

i. referentiekader: de objectieve kaders met criteria om te bepalen of sprake is van een signaal en een 
persoonsgerichte, integrale benadering van subject noodzakelijk is; 

j. signaal: een feitelijke gedraging van een natuurlijk persoon die mogelijkerwijs duidt op 
radicalisering, extremisme of terrorisme; 

k. subject: de persoon die onderwerp van bespreking is in de i2o-weegploeg of in het casusoverleg;  
l. terrorisme: het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen 

gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende 
zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige 
vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden. 

m. verwerkingsverantwoordelijke: de kernpartijen van het samenwerkingsverband. 
n. uitvoerder: de manager van het Veiligheidshuis, die onder verantwoordelijkheid en in opdracht van 

de verwerkingsverantwoordelijke zorg draagt voor een zorgvuldig beheer van de gegevens;  

 

Artikel 2 De taken en bevoegdheden van de partijen  

 

De wettelijke taken en bevoegdheden van de partijen zijn: 

a. voor de gemeente: de handhaving van de openbare orde op grond van artikel 172 Gemeentewet en 

haar wettelijke taken met betrekking tot het toegankelijk maken en aanbieden van voorzieningen op 

het terrein van jeugdzorg, werk en inkomen, scholing, uitkeringen en schuldsaneringen; 

b. voor de politie: de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en de verlening van hulp aan hen die 

deze behoeven op grond van artikel 3 van de Politiewet; 

c. voor het Openbaar Ministerie: de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op grond van artikel 

124 Wet op de rechterlijke organisatie; 

d. voor de Raad van de Kinderbescherming: de taken en bevoegdheden volgend uit artikel 238, tweede 

lid, van het Burgerlijk Wetboek Boek 1, in het bijzonder het beschermen van minderjarigen tegen 
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ernstige bedreigingen in hun ontwikkeling en gezondheid, het optreden ten behoeve van minderjarigen 

en het op verzoek of uit eigen beweging autoriteiten en instellingen van advies voorzien; 

e. voor Reclasseringsinstellingen: het op basis van de Reclasseringsregeling 1995 bijdragen aan de 

veiligheid van de samenleving door het beheersen van risico’s, en veroordeelden of verdachten te 

stimuleren zijn of haar gedrag te veranderen. Op die manier werken zij aan het voorkomen van 

criminaliteit en het terugdringen van recidive. De reclasseringsinstellingen voeren taakstraffen uit, 

adviseren en houden toezicht op maatregelen en andere beslissingen van justitiële instanties. Hun 

taken bij geradicaliseerde personen worden verricht door een specialistisch landelijk georganiseerd 

team. Dit team is toegerust om de specifieke signalen van radicalisering te herkennen en daarop te 

acteren.  

 

Artikel 3 Doel van het samenwerkingsverband 

Doel van dit samenwerkingsverband is:  

• het reduceren van de risico’s voor de samenleving die uitgaan van radicalisering/ 

extremisme/terrorisme; 

• het reduceren van risico’s voor de ontwikkeling van minderjarigen door radicalisering/ 

extremisme/terrorisme. 

Daarvoor is het noodzakelijk dat de partijen, ieder vanuit de eigen expertise, komen tot een 

gemeenschappelijke aanpak, die in onderling overleg en samenhang wordt vastgesteld.  

Om dit doel te kunnen bereiken wisselen de partijen signalen en/of andere noodzakelijke (persoons-) 

gegevens uit, waardoor partijen in gezamenlijkheid een effectief en doelmatig integraal plan van aanpak 

kunnen vaststellen ten aanzien van subjecten, gericht op: 

a. Het voorkomen van verdere radicalisering; 

b. het bevorderen van de-radicalisering; 

c. het stimuleren van gedragsverandering; 

d. het beperken van veiligheidsrisico’s; 

e. het voorkomen van uitreizen naar een strijdgebied; 

f. het organiseren van hulp en/of zorg aan subjecten en hun relaties 

 

Artikel 4 Verantwoordelijkheid  

De kernpartijen zijn gemeenschappelijk de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking in 

het kader van dit samenwerkingsverband. 

 

Artikel 5 Uitvoerder 

Voor de uitvoering van werkzaamheden hebben de kernpartijen een uitvoerder aangewezen. De uitvoerder 

heeft tot taak alle voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de i2o-weegploeg en het casusoverleg 

te verrichten, het digitaal bestand bij te houden en overige op verzoek van de kernpartijen te verrichten 

werkzaamheden.  
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Artikel 6 Grondslag verwerking persoonsgegevens  

De grondslag met betrekking tot de gegevensverwerking is: 

 

a. Voor de gemeente: op grond van AVG, artikel 6, lid 1 onder e en de Wet politiegegevens mag de 

gemeente persoonsgegevens verwerken (waaronder verstrekken) indien de verwerking noodzakelijk 

is voor de goede vervulling van de taak van algemeen belang of taak in het kader van de uitoefening 

van het openbaar gezag. 

b. Voor de Politie: op grond van artikel 20 Wet politiegegevens mag de politie met het oog op een 

zwaarwegend algemeen belang, ten behoeve van een samenwerkingsverband van de politie met 

personen of instanties, politiegegevens voor bepaalde doeleinden aan die personen en instanties 

verstrekken en op grond van artikel 18, eerste lid en tweede lid, Wet politiegegevens juncto 

machtigingsbeleid (stcr 2017, 41324) mag de politie structureel, specifiek omschreven politiegegevens 

verstrekken voor zover dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang. De 

eenheid chef van de politie Noord-Holland neemt met dit convenant de beslissing op grond van artikel 

20 Wpg en in overeenstemming met de Hoofdofficier van Justitie te Haarlem, voor zover de 

verstrekking gegevens betreft die zijn verwerkt voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde 

en de Regioburgemeester Noord-Holland voor de in dit convenant genoemde gemeenten voor zover 

de verstrekking gegevens betreft die zijn verwerkt in het kader van de openbare orde of hulpverlening 

binnen die betreffende gemeenten, tot het verstrekken van politiegegevens onder de in het convenant 

omschreven voorwaarden aan partijen in voornoemd samenwerkingsverband. 

c. Voor het OM: op grond van het bepaalde in artikel 39f, eerste lid, Wet justitiële en strafvorderlijke 

gegevens kan het College van procureurs-generaal, voor zover dit noodzakelijk is met het oog op een 

zwaarwegend algemeen belang, aan personen en instanties voor bepaalde doeleinden 

strafvorderlijke gegevens verstrekken;  

d. Voor de Raad voor de Kinderbescherming: op grond van artikel 6, lid e van de AVG mogen 

persoonsgegevens door de Raad van de Kinderbescherming worden verstrekt indien de 

gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van zijn publiekrechtelijke taak dan wel 

van het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt; 

e. Voor Reclassering Nederland, Leger des Heils Reclassering en Fivoor Reclassering, op grond van artikel 

8 Reclasseringsregeling 1995 juncto art 6 lid 1 sub e AVG mogen persoonsgegevens door de 

Reclassering worden verstrekt indien de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van 

reclasseringswerkzaamheden:  

I. het houden van toezicht op en het begeleiden van personen die worden verdacht van of die 

zijn veroordeeld wegens een strafbaar feit;  

II. het geven van voorlichting en advies aan justitiële instanties;  

III. het voorbereiden en begeleiden van de uitvoering van de taakstraffen. 

 

Artikel 7 Werkwijze i2o weegploeg  

 

1. Signalen worden door de i2o-weegploeg verkregen door tussenkomst van een van de kernpartijen. 

2. Signalen worden in de i2o-weegploeg gedeeld door: 

a. de politie: via een vertegenwoordiger van de politie die deelneemt aan de i2o-weegploeg; 

b. het OM: via een vertegenwoordiger van het OM die deelneemt aan de i2o-weegploeg; 

c. de gemeente: via een vertegenwoordiger van de gemeente die deelneemt aan de i2o- 

weegploeg. 

3. De i2o weegploeg analyseert signalen en beoordeelt op basis van een referentiekader of voor een 

subject een persoonsgerichte, integrale benadering noodzakelijk is, en welke casuspartijen en/of 

externe casuspartners hierbij betrokken dienen te worden.  
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4. Na de analyse van de i2o weegploeg zijn er twee mogelijkheden:  

1) de analyse van de signalen leidt - eventueel na het inwinnen van additionele informatie - tot een 

beslissing van de i2o weegploeg om de lokale driehoek te adviseren het subject te agenderen in 

een casusoverleg of  

2) uit analyse van de signalen blijkt dat deze onvoldoende substantieel zijn om het subject te 

agenderen in het casusoverleg. 

5. Indien noodzakelijk, kan advies worden gevraagd aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 

en Veiligheid (NCTV) of aan andere deskundigen met expertise op het gebied van voorkomen en 

tegengaan van radicalisering en extremisme. 

 

Artikel 8 Gegevensverwerking i2o weegploeg  

1. Ten behoeve van de i2o weegploeg legt de uitvoerder gegevens vast in het digitale i2o weegploeg 

bestand, separaat van het digitale ICO bestand ten behoeve van het casusoverleg als bedoeld in artikel 

10.  

2. In het digitale i2o weegploeg bestand worden vastgelegd: 

a. de NAW-gegevens van het subject; 

b. een omschrijving van het signaal; 

c. de naam en de contactgegevens van de melder die het signaal heeft ingebracht; 

d. de analyse van het signaal en de additionele informatie op basis van het referentiekader; 

e. de beslissing om het subject al dan niet te agenderen in het casusoverleg; 

3. De gegevens in het digitale i2o weegploeg bestand worden periodiek gecontroleerd op juistheid en 

volledigheid en worden zo nodig aangepast. 

4. Onverlet het vijfde lid, zijn gegevens uit het digitale i2o weegploeg bestand uitsluitend toegankelijk 

voor kernpartijen en slechts voor zover dit noodzakelijk is voor het doel van de i2o weegploeg.  

5. Indien agendering van het subject in een casusoverleg plaatsvindt, wordt een kopie van de relevante 

gegevens uit het digitale i2o weegploeg bestand overgedragen aan het digitale ICO bestand. 

6. Gegevens die (kern)partners mondeling in het overleg dan wel schriftelijk ontvangen van andere 

partners in de aanpak mogen niet worden vastgelegd of bewaard in de eigen dossiers zonder 

nadrukkelijke toestemming van de verstrekkende partner. 

 

Artikel 9 Werkwijze van het casusoverleg  

1. Aan het casusoverleg nemen alleen die partijen en externe casuspartners deel die betrokken dienen te 

zijn bij het integraal plan van aanpak.  

2. De deelnemers verstrekken elkaar in het casusoverleg, met inachtneming van de toepasselijke 

wettelijke kaders, de bij hen berustende signalen of andere relevante gegevens inzake het subject dat 

door de i2o weegploeg in het casusoverleg is geagendeerd, waaronder ook begrepen 

persoonsgegevens voor zover die relevant en noodzakelijk zijn voor het opstellen, uitvoeren of 

monitoren van het integraal plan van aanpak. 

3. Het casusoverleg stelt een integraal plan van aanpak op inzake het subject. 

4. Het casusoverleg monitort de voortgang van het integraal plan van aanpak en adviseert de kernpartijen 

in het Driehoeksoverleg tot afsluiting daarvan indien de voortgang van het integraal plan van aanpak 

hiertoe aanleiding geeft. 

5. Indien noodzakelijk, kan advies worden gevraagd aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 

en Veiligheid (NCTV) of aan andere deskundigen met expertise op het gebied van voorkomen en 

tegengaan van radicalisering en extremisme. 
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Artikel 10 Gegevensverwerking casusoverleg  

1. Ten behoeve van het casusoverleg legt de uitvoerder gegevens vast in het digitale ICO bestand, 

separaat van het digitale i2o-weegploeg bestand ten behoeve van de i2o-weegploeg als bedoeld in 

artikel 8.  

2. In het digitale ICO bestand worden vastgelegd: 

a. de NAW-gegevens van het subject;  

b. een omschrijving van de signalen; 

c. de naam en de contactgegevens van de kernpartij die de signalen heeft ingebracht; 

d. de analyse van de signalen op basis van een referentiekader; 

e. de acties die partijen en externe casuspartners ondernemen naar aanleiding van de analyse 

van de signalen; 

f. de NAW-gegevens en andere relevante gegevens van achterblijvers voor zover dit noodzakelijk 

is voor de uitvoering van het integraal plan van aanpak; 

g. de NAW-gegevens en andere relevante gegevens van personen uit het sociale netwerk van het 

subject, voor zover deze betrokken zijn of anderszins een rol spelen bij de uitvoering van het 

integraal plan van aanpak;  

h. de beslissing dat het integraal plan van aanpak is afgesloten. 

3. De gegevens in het digitaal bestand worden periodiek door de uitvoerder gecontroleerd op juistheid 

en volledigheid en worden zo nodig aangepast. 

4. Partijen hebben toegang tot de gegevens uit het digitale bestand, voor zover dit noodzakelijk is voor 

het doel van het casusoverleg. 

5. Informatie uit het digitale ICO bestand, voor zover deze informatie persoonsgegevens betreft, wordt 

uitsluitend aan externe casuspartners verstrekt voor zover dat noodzakelijk is ten behoeve van de 

bijdrage en expertise die door de desbetreffende partij moet worden geleverd voor het opstellen en 

uitvoeren dan wel monitoren van het plan van aanpak en voor de doorverstrekking daarvan 

toestemming is gegeven door de betreffende partij en/of externe casuspartner. Deze doorverstrekking 

wordt vastgelegd in het digitale ICO bestand. Daarbij wordt vermeld de noodzaak van de verstrekking 

alsmede de soort gegevens die zijn verstrekt. 

6. Gegevens die (kern)partners mondeling in het overleg dan wel schriftelijk ontvangen van andere 

partners in de aanpak mogen niet worden vastgelegd of bewaard in de eigen dossiers zonder 

nadrukkelijke toestemming van de verstrekkende partner. 

 

Artikel 11  Informatieplicht  

1. Onverlet het gestelde in het tweede lid worden de verplichtingen ten aanzien van het subject die 

voortvloeien uit de informatieplicht zoals omschreven in artikel 14 van de AVG nagekomen op het 

moment dat de i2o-weegploeg is gekomen tot één van de twee mogelijkheden genoemd in artikel 7, 

vierde lid. 

2. Om de verplichtingen ten aanzien van het subject die voortvloeien uit artikel 14 van de AVG na te 

komen voeren de kernpartijen overleg. De kernpartij die het signaal heeft ingebracht, geeft uitvoering 

aan de informatieplicht, tenzij dit (nog) niet mogelijk is gelet op een van de beletselen zoals omschreven 

in artikel 23 van de AVG.  

3. Indien de verwerkingsverantwoordelijke oordeelt dat niet, of nog niet aan de informatieplicht zoals 

omschreven in het eerste lid, kan worden voldaan, wordt daarvan een aantekening gemaakt in het 

digitale bestand. 
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4. Zodra er geen beletselen meer zijn, als bedoeld in het tweede lid, zal de betrokkene worden 

geïnformeerd, ook in de gevallen waar is besloten af te zien van verdere maatregelen en/of 

interventies.  

 

 

Artikel 12 Rechten van betrokkene 

1. De betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger, kan aan de verwerkingsverantwoordelijke om 

inzage in zijn persoonsgegevens verzoeken. 

2. De betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger indien het een jongere betreft die de leeftijd van 

zestien nog niet heeft bereikt of indien de betrokkene onder curatele is gesteld dan wel voor de jongere 

een mentorschap is ingesteld, richt zijn of haar verzoek om inzage en / of correctie aan de uitvoerder. 

De verwerkingsverantwoordelijke kan ook andere functionarissen aanwijzen die onder coördinatie van 

de uitvoerder met de dagelijkse uitvoering van inzage-, correctie- en verzetsverzoeken zijn belast. 

3. Nadat de identiteit van de betrokkene is vastgesteld, wordt het verzoek zo spoedig mogelijk, met 

inachtneming van het gestelde in artikel 12 AVG, beantwoord. De betrokkene ontvangt een overzicht 

(in een begrijpelijke vorm) van de gegevens die worden verwerkt, de doelen of de doeleinden waarvoor 

deze gegevens worden verwerkt, de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens en de informatie over 

de herkomst van die gegevens.  

4. Het verzoek om inzage kan worden geweigerd indien een van de uitzonderingsgronden als bedoeld in 

artikel 23 van de AVG zich voordoet. De betrokkene ontvangt in dat geval een gemotiveerde afwijzing.  

5. De betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger geeft in een rectificatieverzoek aan welke 

rectificatie hij of zij uitgevoerd wil zien en om welke reden. De verwerkingsverantwoordelijke voldoet 

zo spoedig mogelijk, met inachtneming van het gestelde in artikel 12 AVG, aan het verzoek indien en 

voor zover de persoonsgegevens: 

a. feitelijk onjuist zijn; 

b. voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn; 

c. anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. 

6. De verwerkingsverantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot rectificatie, 

gegevenswissing en/of afscherming in ieder geval uiterlijk binnen de in de AVG gestelde termijn wordt 

uitgevoerd. Zij doet hiervan een kennisgeving aan betrokken partijen en externe casuspartners. 

 

Artikel 13 Bewaartermijn 

1. Onverlet het gestelde in het derde lid worden de persoonsgegevens na de laatste verwerking 

gedurende een termijn van 5 jaar bewaard ten behoeve van verwerking met het oog op de afhandeling 

van klachten en de verantwoording van verrichtingen en vervolgens vernietigd.  

2. Uiterlijk 1 jaar na de laatste verwerking worden de persoonsgegevens gearchiveerd in een niet-actieve 

digitale omgeving en zijn de gegevens slechts nog raadpleegbaar door de kernpartijen.  

3. Voor zover dit noodzakelijk is voor een doel als bedoeld in dit convenant kunnen persoonsgegevens die 

overeenkomstig het tweede lid worden bewaard, in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke, 

ter beschikking worden gesteld aan de i2o weegploeg voor hernieuwde verwerking. 

4. Persoonsgegevens in het bestand van de wegploeg die betrekking hebben op personen waarvan is 

beslist om deze niet te agenderen in het casusoverleg worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is 

voor de doeleinden van het bestand, met een maximumtermijn van 6 maanden, en vervolgens 

vernietigd.  
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Artikel 14 Geheimhouding 

1. De partijen zijn verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, 

behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de 

noodzaak tot mededeling voortvloeit.  

2. De partijen leggen aan de externe casuspartner die inzage heeft of, in overeenstemming met het 

bepaalde in dit convenant op andere wijze persoonsgegevens verkrijgt, een plicht tot geheimhouding 

op, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de 

noodzaak tot mededeling voortvloeit. 

3. De onder lid 2 vermelde plicht tot geheimhouding wordt geëffectueerd door het ondertekenen van een 

geheimhoudingsverklaring.  

 

Artikel 15 Beveiligingsmaatregelen 

1. De verwerkingsverantwoordelijke regelt de beveiliging van de persoonsgegevens met de Justitiële 

Informatiedienst, zijnde de beheerder van GCOS, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige 

verwerking. Men treft daartoe de nodige passende technische en organisatorische maatregelen. 

Daartoe wordt door de verwerkingsverantwoordelijke een beveiligingsplan vastgesteld dat vervolgens 

ook wordt geïmplementeerd. In dit beveiligingsplan is in ieder geval aandacht voor: 

a. fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, inclusief de organisatorische controle; 

b. de lees- en schrijfbevoegdheden van de partijen; 

c. wijze van toekennen, wijzigen en intrekken van autorisaties; 

d. logische toegangscontroles; 

e. automatische logging van toegang tot gegevens, inclusief een periodieke controleprocedure; 

f. controle op toegekende bevoegdheden; 

g. een incidentenregistratie: beveiligingsincidenten, inclusief datalekken, worden gemeld, 

geregistreerd en afgehandeld (ingevolge artikel 33 en artikel 34 AVG). Een datalek dient 

binnen 72 uur gemeld te worden aan de Autoriteit persoonsgegevens. 

2. De verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg voor de implementatie van deze beveiligingsmaatregelen 

door de uitvoerder en controleert ook periodiek de naleving daarvan. Het beveiligingsbeleid wordt 

jaarlijks geëvalueerd en desgewenst herzien. 

3. De partijen zijn verplicht te handelen in overeenstemming met de beveiligings- en toegangsrichtlijnen 

zoals opgesteld door de verwerkingsverantwoordelijke.  

 

Artikel 16  Afdwingbaarheid 

Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar. 

 

 

Artikel 17  Geschillen 

Alle geschillen tussen partijen in verband met dit convenant worden in goed onderling overleg tussen de 

partijen beslecht. 
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Artikel 18 Inwerkingtreding, opzegging, wijziging en evaluatie 

1. Dit convenant treedt in werking na ondertekening en wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. 

2. Elke partij kan zijn deelname aan dit convenant opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 

3 maanden. Artikel 14 blijft ook na opzegging voor partijen van kracht. 

3. Wanneer een partij het convenant opzegt, blijft het convenant voor de overige partijen in stand voor 

zover de inhoud en strekking ervan zich daartegen niet verzetten. 

4. Dit convenant wordt 1 jaar na inwerkingtreding getoetst aan de dan geldende wet- en regelgeving. 2 

jaar na inwerkingtreding zal het convenant worden geëvalueerd.  

 


