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Op 24 april 2020 is het wetsvoorstel voor de Wet gege-
vensverwerking door samenwerkingsverbanden (hierna:
Wetsvoorstel)1 verzonden aan de Tweede Kamer. Dit
wetsvoorstel is op 6 juli 2018 als conceptwetsvoorstel
voor consultatie aangeboden.2 Het Wetsvoorstel biedt
een juridische basis voor het verwerken van gegevens,
waaronder persoonsgegevens, binnen een viertal samen-
werkingsverbanden, te weten het Financieel-Expertise
Centrum (FEC), de infobox Crimineel en Onverklaarbaar
Vermogen (iCOV), de Regionale Informatie- en Expertise
Centra (RIEC’s) en de Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH’s)
met het oog op doelstellingen van zwaarwegend alge-
meen belang. Eventuele andere samenwerkingsverban-
den kunnen (later) bij amvb onder de werking van de
WGS worden gebracht.

Het Wetsvoorstel vormt een reactie op de knelpunten
die op dit moment worden ondervonden bij het verwer-
ken van persoonsgegevens in het kader van samenwer-
kingsverbanden. Hoewel – met name uit de hoek van
betrokken overheidsinstanties en overheidsorganen –
uiteraard de nodige steunbetuigingen zijn ontvangen
ten aanzien van het eerdere conceptwetsvoorstel,3 is
minstens zoveel kritiek geuit. Het verwerken van per-
soonsgegevens aan en binnen samenwerkingsverbanden
levert vergaande privacyinbreuken op, die volgens diverse
partijen ongerechtvaardigd, disproportioneel of onvol-
doende onderbouwd zijn.4 Ook is veel ophef ontstaan
over het feit dat de wetgever er met het oog op de flexi-
biliteit van het systeem voor heeft gekozen op uiteenlo-
pende onderwerpen delegatiegrondslagen op te nemen
in het wetsvoorstel naar het niveau van ministeriële re-
geling.5 Angst is geuit over de ‘schier oneindige mogelijk-
heden’ voor gegevensverwerkingen als gevolg daarvan.
Ook al heeft de wetgever het aantal delegatiegrondslagen
in het wetsvoorstel zoals het nu is teruggebracht, het
voorstel bevat er nog steeds opvallend veel. Ook met be-
trekking tot onderwerpen die de kern raken van de ver-
werking van gegevens, bijvoorbeeld op het gebied van
doeleinden van de samenwerkingsverbanden (zie para-
graaf 2 hierna) en de categorieën van persoonsgegevens

die mogen worden verwerkt per samenwerkingsverband
(zie paragraaf 3.3 hierna).

De hiervoor licht aangestipte kritieken en de reactie
van de wetgever op deze kritieken zijn te vinden in de
memorie van toelichting. Zij zijn dermate interessant
dat zij een aparte publicatie verdienen. In dit artikel
worden – voor toekomstige gebruikers en als gevolg van
de korte tijd tussen verschijning van het wetsvoorstel
en het ter perse gaan van deze editie van P&I – de
hoofdlijnen van het Wetsvoorstel op het gebied van de
verwerking van persoonsgegevens feitelijk samengevat
weergegeven.

1 Achtergrond en doel wetsvoorstel

Meer dan ooit bestaat de behoefte maatschappelijke
vraagstukken integraal aan te pakken. Diverse overheids-
instanties en overheidsorganen werken met elkaar sa-
men, soms ook met partijen uit de private sector. Daarbij
worden gegevens uitgewisseld en samen verwerkt om
daaruit informatie af te leiden die richting kan geven
aan de inzet van taken en bevoegdheden van de betrok-
ken partijen.6

Zo wordt binnen het FEC samengewerkt tussen diverse
overheidsorganisaties, waaronder politie, Openbaar Mi-
nisterie en de Financial Intelligence Unit-Nederland, met
als doel de integriteit van de financiële sector te verster-
ken. Ook private partijen, zoals verschillende Nederland-
se banken, nemen deel aan bepaalde activiteiten van het
FEC. Binnen het FEC worden gegevens, kennis, inzicht
en vaardigheden met elkaar gedeeld, waardoor bedrei-
gingen en risico’s ten aanzien van de integriteit van de
financiële sector effectiever en efficiënter worden onder-
kend. Naar deze bevindingen kan vervolgens worden
gehandeld door de betrokken partijen.7

Bij het uitwisselen en verwerken van gegevens binnen
dit soort samenwerkingsverbanden spelen op dit moment
diverse knelpunten. Zo bestaan er verschillende grond-
slagen om (persoons)gegevens te kunnen delen tussen
individuele partijen in een samenwerkingsverband, maar
ontbreekt vaak voor een deelnemer aan een samenwer-
kingsverband als geheel een juridische basis om (per-
soons)gegevens te mogen verstrekken. Toepasselijke ge-
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heimhoudingsverplichtingen staan veelal in de weg aan
verstrekking van gegevens aan een samenwerkingsver-
band.8 Als we spreken over persoonsgegevens kan daar-
naast het beginsel van doelbinding belemmeren dat
persoonsgegevens aan een samenwerkingsverband wor-
den verstrekt;9 uit het beginsel van doelbinding volgt
het vereiste dat het doel van de verstrekking aan een
samenwerkingsverband in beginsel verenigbaar moet
zijn met het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk
zijn verzameld.10

Verder staat de eis van vertrouwelijkheid vaak in de
weg aan een gezamenlijke gegevensverwerking binnen
een samenwerkingsverband.11 Ook ontbreekt een passen-
de grondslag voor verstrekking van resultaten van gege-
vensverwerkingen binnen het samenwerkingsverband
aan deelnemers of derden.12 In het algemeen geldt verder
dat gegevensuitwisseling tussen publieke en private
partijen gecompliceerd is, omdat sectorale wetten vaak
geen op samenwerkingsverbanden toegesneden grond-
slagen bevatten voor verstrekking van gegevens aan
private partijen die aan samenwerkingsverbanden deel-
nemen of voor het gezamenlijk verwerken van gegevens
binnen deze verbanden.13

Het wetsvoorstel biedt een oplossing voor deze knel-
punten en een juridische basis voor het verwerken van
(persoons)gegevens binnen de vier in het wetsvoorstel
genoemde samenwerkingsverbanden.

2 Reikwijdte wetsvoorstel

Het wetsvoorstel heeft betrekking op de verwerking van
(persoons)gegevens binnen de volgende vier samenwer-
kingsverbanden: Financieel-Expertise Centrum (FEC), de
infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV),
de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en
de Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH’s). Deze samenwer-
kingsverbanden werken samen met het oog op de volgen-
de essentiële maatschappelijke vraagstukken: de integra-
le aanpak van risico’s van inbreuken op de integriteit
van het financiële stelsel, van witwas- of fraudeconstruc-
ties, van georganiseerde criminaliteit en van complexe
problemen rond personen op het vlak van zorg en veilig-
heid.14

De vier samenwerkingsverbanden die nu onder de
werking van de WGS worden gebracht bestaan ten
minste vijf jaar en hebben daarmee volgens de wetgever
een bestendig karakter.15

Eventuele andere samenwerkingsverbanden kunnen
bij amvb onder de werking van de WGS worden gebracht.
Daarvoor geldt, op basis van het wetsvoorstel, een bijzon-
dere nahangprocedure.16 Daardoor wordt ook het parle-
ment betrokken bij de aanwijzing van andere samenwer-
kingsverbanden.17 Samenwerkingsverbanden kunnen
alleen worden aangewezen als de doelstellingen van het
verband passen binnen de doelstellingen van zwaarwe-
gend algemeen belang genoemd inzake een van de vol-
gende drie onderwerpen: het voorkomen en bestrijden
van ernstige vormen van criminaliteit, het voorkomen
en bestrijden van grootschalig of systematisch onrecht-
matig gebruik van overheidsgelden en overheidsvoorzie-
ningen of het voorkomen en bestrijden van grootschalige
of systematische ontduiking van wettelijke verplichtin-
gen tot betaling van belastingen, retributies en rechten
bij in-en uitvoer.18

3 Beoogde wijze van verwerking van persoons-
gegevens binnen samenwerkingsverbanden

3.1 Uitgangspunten

De WGS is alleen van toepassing op samenwerkingsver-
banden die op basis van de WGS of de daarop berustende
bepalingen zijn aangewezen. De WGS is niet van toepas-
sing op andere samenwerkingsverbanden en kan derhal-
ve ook geen grondslag bieden voor de verwerking van
persoonsgegevens binnen dergelijke samenwerkingsver-
banden.19

Het Wetsvoorstel bestaat uit een algemeen hoofdstuk
met bepalingen die gelden voor alle samenwerkingsver-
banden. Het Wetsvoorstel vervolgt met specifieke
hoofdstukken per samenwerkingsverband.

De WGS geldt in aanvulling op de Algemene verorde-
ning gegevensbescherming (AVG). De definities uit art. 4
van de AVG zijn van toepassing op de WGS en de daarop
berustende bepalingen.20

3.2 Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Een samenwerkingsverband wordt gevormd door de bij
of krachtens de WGS aangewezen deelnemers. Deelne-
mers kunnen overheidsinstanties, overheidsorganen of
private partijen zijn. De deelnemers zijn gezamenlijke
verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de Algeme-
ne verordening gegevensbescherming (hierna: AVG).21
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In een amvb moeten de verantwoordelijkheden van de
verschillende deelnemers worden geregeld, waaronder
bijvoorbeeld verantwoordelijkheden met betrekking tot
de uitoefening van rechten van betrokkenen en informa-
tieverplichtingen.22

De deelnemers wijzen één van de functionarissen voor
gegevensbescherming van de deelnemende overheidsin-
stanties of overheidsorganen aan die als coördinerend
functionaris voor gegevensbescherming is belast met de
taken op grond van art. 39 AVG.23 Deze coördinerend
functionaris voor gegevensbescherming moet volgens
de wetgever samenwerken met de andere fg’s van de
deelnemers om te proberen tot consensus te komen.

3.3 Verstrekking van persoonsgegevens aan het
samenwerkingsverband

Deelname aan een samenwerkingsverband impliceert
een basisverplichting om bij amvb aan te wijzen catego-
rieën van (persoons)gegevens te verstrekken aan het sa-
menwerkingsverband, voor zover dat noodzakelijk is
voor de vervulling van het doel van het samenwerkings-
verband. Een deelnemer kan afzien van deze verplichting
als naar het oordeel van de deelnemer zwaarwegende
redenen zich verzetten tegen verstrekking.24 Volgens de
memorie van toelichting is het op basis van deze uitzon-
dering ook mogelijk om gegevens alleen aan sommige
deelnemers te verstrekken.25

De voornoemde basisverplichting vormt tevens de
rechtsgrond voor verwerking van persoonsgegevens aan
het samenwerkingsverband op basis van art. 6 lid 1 onder
c AVG; de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan
een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverant-
woordelijke rust. De basisverplichting is ook van toepas-
sing op persoonsgegevens van strafrechtelijke aard,26

maar niet op de verwerking van bijzondere categorieën
van persoonsgegevens. Verwerking van laatstgenoemde
categorieën persoonsgegevens is mogelijk voor zover dat
is toegestaan bij andere toepasselijke wetten, zoals de
AVG en de Uitvoeringswet AVG. Dit betekent bijvoor-
beeld dat bijzondere categorieën van persoonsgegevens
mogen worden verwerkt in de situatie waarin persoons-
gegevens van strafrechtelijke aard mogen worden
verwerkt, voor zover de persoonsgegevens van strafrech-
telijke aard betrekking hebben op een bijzonder persoons-
gegeven.27

Met het Wetsvoorstel is geregeld dat verstrekking van
persoonsgegevens door een deelnemer aan het samen-
werkingsverband niet verenigbaar hoeft te zijn met de
oorspronkelijke doeleinden waarvoor de persoonsgege-
vens worden verwerkt. Art. 6 lid 4 AVG bepaalt dat de
verwerking voor een ander, onverenigbaar, doel mag als

daar een basis voor bestaat in het lidstatelijk recht én
dat recht een van de belangen genoemd in art. 23 lid 1
AVG beschermt. De WGS voorziet in die basis.

3.4 Verwerking van persoonsgegevens binnen het
samenwerkingsverband

De wijze waarop persoonsgegevens binnen een samen-
werkingsverband mogen worden verwerkt, is geregeld
in een apart hoofdstuk per samenwerkingsverband. In
die hoofdstukken is vastgelegd wat het doel is van het
samenwerkingsverband, welke partijen deelnemen aan
het samenwerkingsverband, welke categorieën van per-
soonsgegevens aan het samenwerkingsverband moeten
worden verstrekt en wat de activiteiten zijn van het
samenwerkingsverband. Binnen het samenwerkingsver-
band kunnen slechts gegevens (waaronder persoonsgege-
vens van strafrechtelijke aard) worden verwerkt ten
behoeve van de doelstelling van het samenwerkingsver-
band.28

3.5 Verstrekking van resultaten aan deelnemers en
derden

Resultaten van verwerkingen binnen een samenwerkings-
verband worden gedeeld met één of meer deelnemers.
Dat kan op basis van de gronden opgenomen in het
Wetsvoorstel, één voor overheidsinstanties of organen
(voor zover dat noodzakelijk is voor de vervulling van
een publiekrechtelijke taak van een van de deelnemers
en slechts voor zover deze taak verenigbaar is met het
doel van het samenwerkingsband) en één voor private
partijen (voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor
de behartiging van de gerechtvaardigde belangen of
uitvoering van wettelijke verplichtingen van een private
deelnemer en slechts voor zover deze belangen of ver-
plichtingen verenigbaar zijn met het doel van het samen-
werkingsverband). Gegevens worden niet verstrekt als
naar het oordeel van een of meer deelnemers die gege-
vens hebben aangeleverd waarop de resultaten zijn geba-
seerd, zwaarwegende redenen zich verzetten tegen ver-
strekking.29

Resultaten kunnen ook worden verstrekt aan derden,
mits geen van de deelnemers daartegen bezwaar heeft.
Deze verstrekking is aan strengere voorwaarden gebon-
den. De verstrekking kan alleen plaatsvinden voor zover
de verstrekking noodzakelijk is op basis van de twee
hiervoor genoemde gronden. Voorts moet de verstrek-
king van een grondslag zijn voorzien in de WGS of een
amvb en op rechtmatigheid worden getoetst door de
zogenoemde rechtmatigheidsadviescommissie (zie ook
hierna in paragraaf 4).30

Art. 1.4 lid 4 Wetsvoorstel.22
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4 Waarborgen voor rechtmatige en behoorlijke
verwerking van persoonsgegevens

Het Wetsvoorstel bevat uiteenlopende waarborgen, die
gelden in aanvulling op of ter uitvoering van de waarbor-
gen uit de AVG, om bij te dragen aan een zorgvuldige
verwerking van (persoons)gegevens. Deze waarborgen
zijn divers van aard. Hieronder worden enkele belangrij-
ke genoemd. Nadere regels kunnen worden gesteld bij
of krachtens amvb.
– Toegang tot de systemen waarin gegevens worden

verwerkt door de deelnemers is voorbehouden aan
geautoriseerde medewerkers van de deelnemers.
Bij amvb kunnen regels worden gesteld omtrent de
betrouwbaarheidsvereisten voor deze personen.

– Nader in amvb te omschrijven verwerkingen van
persoonsgegevens worden elektronisch vastgelegd
(logging) voor controle en toezicht.

– Er wordt voor elk samenwerkingsverband een
rechtmatigheidsadviescommissie opgericht. Deze
commissie heeft onder meer tot taak de rechtmatig-
heid van nieuwe verwerkingen en wijzigingen in
verwerkingen te beoordelen.

– In het Wetsvoorstel is een termijn bepaald waarbin-
nen persoonsgegevens moeten worden vernietigd
of geanonimiseerd. Het Wetsvoorstel bevat echter
wel de mogelijkheid om in opdracht van de deelne-
mers aan het samenwerkingsverband de persoons-
gegevens ter beschikking te stellen voor hernieuwde
verwerking.

– Als gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde
gegevensanalyse (waarbij blijkens de memorie van
toelichting wordt gedoeld op verwerkingsprocessen
waarbij bijvoorbeeld wiskundige of statistische
procedures worden gehanteerd of waarbij sprake
is van geautomatiseerde bestandsvergelijking) zijn
deelnemers verplicht technische en organisatorische
maatregelen te treffen om de kwaliteit te bevorde-
ren. Resultaten van dergelijke analyses worden al-
leen verstrekt na menselijke tussenkomst. Het sa-
menwerkingsverband moet transparant zijn over
de gehanteerde patronen en indicatoren of andere
onderliggende logica.31

– De geautomatiseerde analyse moet op zodanige
wijze plaatsvinden dat deze in bij amvb vast te
stellen fasen van de analyse niet meer aan een spe-
cifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zon-
der dat er aanvullende gegevens worden gebruikt
(gepseudonimiseerd).32

– Een samenwerkingsverband moet periodiek een
privacyaudit laten uitvoeren, waarbij de uitvoering
van de WGS wordt gecontroleerd. De resultaten van
deze audits worden gedeeld met de Autoriteit Per-
soonsgegevens.33

5 Afronding

Het wetsvoorstel is aangemerkt als een ‘spoedeisend’
wetsvoorstel, dat volgens de wetgever noodzakelijk is
ter bestrijding van ondermijning.34 De beoogde datum
van inwerkingtreding is gesteld op 1 juli 2021. Gezien
de gevoeligheden en vergaande consequenties van dit
wetsvoorstel zou de wetgever er weleens een zware
dobber aan kunnen hebben dit wetsvoorstel tijdig tot
wet te maken.

Art. 1.9 lid 3 Wetsvoorstel.31
Art. 1.9 lid 5 Wetsvoorstel.32
Art. 1.10 lid 1 en 2 Wetsvoorstel.33
Overzicht spoedeisende wetsvoorstellen, 27 maart 2020, 2020D12059.34
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