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Geachte heer Ederveen,

Bij brief van 20 juni 2017, ontvangen op 27 juni 2017, heeft u de Autoriteit Persoonsgegevens verzocht een 
aantal vragen te beantwoorden over verstrekking van Wmo-informatie aan een raadslid.

Gemeentewet
Individuele raadsleden hebben op grond van artikel 169, lid 3 en artikel 180, lid 3 van de Gemeentewet het 
recht om inlichtingen te vragen aan respectievelijk het college van burgemeester en wethouders (‘college’) 
en de burgemeester over het gevoerde bestuur. Deze inlichtingen worden volgens voornoemde artikelen 
verstrekt, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Artikel 169, lid 1, van de Gemeentewet bepaalt dat het college en elk van zijn leden afzonderlijk aan de raad 
verantwoording schuldig zijn over het door het college gevoerde bestuur. Het tweede lid van deze bepaling 
regelt dat het college desgevraagd alle inlichtingen verstrekt die de raad ter vervulling van zijn taak nodig 
acht. Artikel 180 van de Gemeentewet is bijna identiek aan artikel 169 Gemeentewet, echter dit artikel is 
van toepassing op de burgemeester.

Op grond van de artikelen 169 en 180 van de Gemeentewet en het feit dat zowel het college als de 
gemeenteraad aangemerkt kan worden als bestuursorgaan, kan het college in beginsel persoonsgegevens
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verstrekken aan de Gemeenteraad c.q raadsleden op basis van artikel 8, onder e, van de Wbp. Ingevolge 
artikel 8 aanhef en onder e Wbp is het bestuursorgaan gerechtigd gegevens te verwerken (in casu te 
verstrekken aan de gemeenteraad) indien dit noodzakelijk is voor de goede vervulling van een 
publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de 
gegevens worden verstrekt. Verwerking van persoonsgegevens mag dus alleen plaatsvinden voor zover dit 
noodzakelijk is.

Dit noodzakelijkheidsvereiste omvat de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit.' Kort gezegd 
betekent dit dat ten eerste het doel en de aard en omvang van de gegevens die voor dat doel worden 
verwerkt met elkaar in verhouding moeten zijn en ten tweede dat altijd moet worden gekozen voor de 
minst ingrijpende verwerking van persoonsgegevens.^ In de MvT op de Wbp wordt over de beginselen van 
proportionaliteit en subsidiariteit onder meer opgemerkt dat “op degene die persoonsgegevens verwerkt de plicht 
rust om binnen redelijke grenzen een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van anderen te vermijden dan wel zo beperkt 
mogelijk te houden. Deze plicht omvat een tweetal aspecten. Allereerst dient men afte zien van de verwerking van 
persoonsgegevens indien hetzelfde doel ook langs andere weg en met minder ingrijpende middelen kan worden 
gerealiseerd, bij voorbeeld door de vergaring van anonieme gegevens. Wordt desondanks tot gegevensverwerking 
overgegaan, dan is van belang dat degene die gegevens wil verwerken in redelijkheid alle eventuele bestaande 
mogelijkheden benut om de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen te beperken. Deze mede op de 
grondrechten (van artikel lo, eerste lid, van de Grondwet en artikel 8 van het Europees verdrag inzake de rechten van de 
mens en defundamentele vrijheden) gebaseerde beginselen (van proportionaliteit en subsidiariteit) nemen ook in de Wbp 
een centrale positie in. Op veel plaatsen in de Wbp wordt de verwerking van gegevens gebonden aan het 
noodzakelijkheidscriterium. De norm behelst in die gevallen de noodzakelijkheidstoets in relatie tot een welbepaald, 
concreet aangeduid ofnader aan te duiden doel."^

Alleen als zonder de verwerking van de persoonsgegevens het vervullen van de publiekrechtelijke taak 
redelijkerwijs niet goed mogelijk is, is er sprake van een noodzaak. Voor de door u voorgelegde kwestie is 
dan ook de vraag of het voor de uitvoering van de controlerende taak van de raad noodzakelijk is dat alle 
aanvragen en beschikkingen in zijn geheel worden overlegd of dat kan worden volstaan met een minder 
vergaande verwerking van persoonsgegevens.

Grondslag verwerking bijzondere persoonsgegevens
In aanvragen voor voorzieningen op grond van de Wmo, en besluiten daarop, worden in de praktijk 
doorgaans naast ‘gewone’ persoonsgegevens, zoals naam, adres en geboortedatum, ook bijzondere 
persoonsgegevens verwerkt, zoals gegevens betreffende de gezondheid van betrokkene, aangezien veel

’ Kamerstukken II, 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 9.
^ In dit kader wees de AP er in het eerder genoemde toestemmingsrapport dan ook op dat het noodzakelijkheidsvereiste een 
belangrijke nuancering aanbrengt op het uitgangspunt dat gemeenten vrij zijn in de wijze waarop zij uitvoering geven aan de 
gegevensverwerking in het sociaal domein. “Op het moment dat de ene gemeente véél meer gegevens verwerkt voor een bepaald 
doel dan een andere gemeente voor datzelfde doel verwerkt zal dat voor de Autoriteit Persoonsgegevens aanleiding zijn om 
vraagtekens te plaatsen bij de noodzakelijkheid van de meeromvattende verwerking. “ Bijlage 1 van AP, de rol van toestemming in 
het sociaal domein, april 2016, paragraaf 1, Artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens.
’ Kamerstukken II, 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 9.



AUTORITEIT
PERSOONSGEGEVENS

Datum
10 juli 2017

Ons kenmerk
Z2017/05193

aanvragen voor voorzieningen te maken hebben met de gezondheidstoestand van aanvrager. In uw brief 
worden in dit kader ziektebeelden, stoornissen, medicijngebruik en beperking genoemd.

Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens geldt dat op grond van artikel i6 Wbp dit verboden 
is, tenzij hierop een uitzondering is. In de artikelen 21 en 23 van de Wbp is een dergelijke uitzondering niet 
geregeld voor de uitoefening van de controlerende taak van de gemeenteraad.

Vooralsnog kan de raad alleen bijzondere persoonsgegevens verwerken als betrokkene daarvoor 
uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (artikel 23, onder a Wbp). Deze toestemming is alleen geldig als 
deze in vrijheid is gegeven. Vrije toestemming houdt in dat de betrokkene zich niet verplicht voelt om 
toestemming te geven vanwege druk van de omstandigheden waarin hij verkeert of de relatie waarin hij tot 
de verantwoordelijke staat. De betrokkene moet dus ook toestemming kunnen weigeren zonder dat daar 
consequenties aan zijn verbonden voor wat betreft het wel of niet ontvangen van hulp en/of ondersteuning 
vanuit de gemeente. Over het algemeen geldt dat met name vanwege het element “vrij” in het publieke 
domein zeer terughoudend moet worden omgegaan met toestemming als grondslag voor de verwerking 
van persoonsgegevens.^ Naast vrij moet de toestemming overigens ook specifiek en op informatie berustend 
zijn. Dat betekent dat betrokkene moet kunnen overzien waarvoor hij toestemming geeft.

Op basis van het voorgaande zou het college alleen bijzondere persoonsgegevens aan de raad c.q. 
raadleden kunnen verstrekken indien er sprake is van uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen. Gelet 
op het feit dat betrokkenen zich in een afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van het college bevinden zal 
daarbij zeker moeten worden gesteld dat deze toestemming in vrijheid wordt gegeven.

Meer in het algemeen geldt voor verwerkingen van persoonsgegevens dat moet zijn voldaan aan de eisen 
van proportionaliteit en subsidiariteit. Vooralsnog ziet de AP op grond van bovenstaande in casu geen 
noodzaak voor het verstrekken van tot de persoon herleidbare (bijzondere) persoonsgegevens.

Anonieme verstrekking
In uw brief stelt u ook de vraag of anonieme verstrekking mogelijk is.

Anonieme verstrekking, waarbij de informatie in het geheel niet meer naar personen kan worden herleid 
is mogelijk, omdat er dan geen sprake meer zal zijn van verwerking van persoonsgegevens en de Wet 
bescherming persoonsgegevens niet van toepassing is. Het is in dat geval niet nodig om de aanvragers 
en/of inwoners van de gemeente in kennis te stellen van de anonieme verstrekking aan het raadslid en de 
rest van de raad.

Ik wil hierbij benadrukken dat anonimisering van informatie onomkeerbaar moet zijn, wil er 
daadwerkelijk sprake zijn van anonieme verstrekking. Na anonimisering moet het niet meer mogelijk zijn 
gegevens tot individuen te herleiden.^ Anonimisering vergt daarom tijd en aandacht; het gaat verder dan

* Hetzelfde geldt uiteraard voor toestemming als uitzondering op het verbod op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. 
® Zie ook Opinie 05/2014 van de Artikel 29 Werkgroep
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het weghalen/weglakken van NAW-gegevens. Ook andere informatie kan ertoe bijdragen dat een persoon 
direct of indirect te identificeren is.

Hoogachtend,
Autoriteit Persoonsgegevens, 
Namens deze,^

Mr. S.M.M. van derdvteulen 
Senior inspecteur
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