Wegwijzer ad hoc-informatieuitwisseling
Krijg je buiten de gangbare werkprocedures om
een verzoek voor het delen van persoonsgegevens?
Doorloop deze stappen om te komen tot een goede afweging
of en welke persoonsgegevens van een vreemdeling je deelt.

1. Bepaal van wie het verzoek komt
Er moet een grondslag zijn voor het delen van persoonsgegevens.
• Ketenpartners binnen de overheid: COA, IND, DT&V, DJI, KMar,
AVIM/politie en Buitenlandse Zaken hebben een wettelijke taak bij het
uitvoeren van het vreemdelingenbeleid. Zij kunnen daarom gegevens
met elkaar delen die nodig zijn om hun taak uit te voeren. De AVG staat
toe om met hen in een informeel overleg een casus te bespreken.
• Gemeenten: Met gemeenten kunnen gegevens worden gedeeld die zij
nodig hebben voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid.
• Ngo’s of stichtingen: Met uitzondering van Nidos hebben ngo’s of
stichtingen geen wettelijke taak. Zij hebben toestemming van de
vreemdeling nodig om persoonsgegevens op te vragen. Vraag om een
machtiging van de vreemdeling met datum, naam en handtekening en
sla die op in IS-TV.
• Nidos: Nidos treedt op als voogd en kan benodigde persoonsgegevens
opvragen zonder dat toestemming nodig is van de vreemdeling.
• Advocaten/gemachtigden: Voor het delen van persoonsgegevens is
geen toestemming nodig van de vreemdeling. Controleer zo nodig bij de
Nederlandse Orde van Advocaten of de persoon daadwerkelijk advocaat is.

2. Bekijk wat voor gegevens worden gevraagd
• Gewone persoonsgegevens
• Bijzondere persoonsgegevens
• Persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen
Buiten de kleine keten (COA, DT&V, IND) is het bijna nooit nodig
bijzondere persoonsgegevens uit te wisselen.

3. Vraag je af welke persoonsgegevens minimaal nodig zijn
Deel niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Het is bijvoorbeeld
niet nodig de vertrekstrategie met een ngo of stichting te delen.
Controleer bij gespreksverslagen en verslagen van de Presentatie in
Persoon of er geen persoonsgegevens van derden in staan. Zo ja, dan kun
je die lakken.

Gewone persoonsgegevens:
•
•
•
•
•
•
•
•

naam
V-nummer
adres
woonplaats
geboortedatum
telefoonnummer
klantnummer
etc.

Bijzondere persoonsgegevens:
• ras of etnische afkomst
• politieke opvattingen
• religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen,
• biometrische gegevens met
het oog op de unieke identificatie
van een persoon
• genetische gegevens
• gezondheidsgegevens
• seksuele gerichtheid

Persoonsgegevens betreffende
strafrechtelijke veroordelingen
en strafbare feiten:
• strafrechtelijke gegevens

privacy
office
Heb je vragen of twijfel je?

4. Deel de informatie veilig
In principe loopt uitwisseling van gegevens tussen ketenpartners via de
ketenvoorzieningen (BVV). Verstuur gegevens met andere samenwerkingspartners veilig via e-mail, via de Bestandenpostbus of als versleuteld
bericht. Voor vragen kun je terecht bij:
IND
informatiebeveiliging.ict@ind.nl
DT&V
informatiebeveiliging@dtv.minvenj.nl
COA
info@COA.nl

Deze handreiking dekt uiteraard niet
iedere mogelijke situatie. Als je tegen
een afwijkende situatie aanloopt of
een andere vraag hebt, kun je contact
opnemen met de Privacy Office
van je organisatie.
IND
DT&V
COA

avg@ind.nl
avg@dtv.minvenj.nl
info@COA.nl
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