Addendum bij het Samenwerkingsconvenant SISA inzake nieuwe wet Algemene verordening
gegevensbescherming per 25 mei 2018
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in heel Europa van
toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De convenantbeheerder
van het Samenwerkingsconvenant SISA heeft beoordeeld dat er een aantal wijzigingen aan het
convenant noodzakelijk zijn om te voldoen aan de AVG. Omdat het gaat om aanpassingen aan het
convenant naar aanleiding van een wetswijziging is er geen instemming nodig van convenantpartijen,
zoals aangegeven in artikel 24 lid 4 van het Samenwerkingsconvenant SISA. Middels dit addendum
worden deze aanpassingen toegevoegd aan het convenant.

Aanpassing op grond van de AVG
Ø

Blz. 4 onder ‘in aanmerking nemende’: De verwijzing naar de Wet bescherming
persoonsgegevens wordt vervangen door ‘De Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) en Uitvoeringswet AVG (UAVG)’.

Ø

Artikel 1. Begripsbepalingen:
v Persoonsgegevens: definitie AVG: alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt
beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer
elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische,
psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke
persoon.
v Verwerking van persoonsgegevens: definitie AVG: Een bewerking of een geheel
van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van
persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het
verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen,
opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending,
verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren,
afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
v Toestemming: definitie AVG: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en
ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een
verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking
van persoonsgegevens aanvaardt.
v Verwerkingsverantwoordelijke: definitie AVG: een natuurlijke persoon of
rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat,
alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van
persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor
deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan
daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke
criteria deze wordt aangewezen.
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Ø

Artikel 3 lid 2: Verwijzing naar de Wet bescherming persoonsgegevens wordt vervangen door
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Ø

Artikel 4 lid 5: Verwijderd op grond van de AVG.

Ø

Artikel 9 lid 1 (de inhoud van de mededelingsplicht) komt als volgt te luiden:
“De signaleringsbevoegde informeert de jeugdige en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk op het moment dat een ‘match’ ontstaat, over de signalering. Hij
licht (a) de omstandigheden die aanleiding vormen tot het afgegeven van een signaal mondeling
toe en geeft (b) informatie over het doel, (c) de rechtsgrond en (d) de werkwijze van SISA, (e)
welke gegevens worden verwerkt in SISA, (f) de identiteit van de verantwoordelijke en de
ontvangers van de persoonsgegevens, (g) de periode gedurende welke de persoonsgegevens
worden opgeslagen, (h) de rechten die de jeugdige en zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) kunnen
uitoefenen en (i) vraagt naar de zienswijze van de jeugdige en/of diens ouder(s)/ wettelijk
vertegenwoordiger(s).”

Ø

In artikel 17 lid 4 wordt ‘verzet’ vervangen door ‘bezwaar’.

Ø

Artikel 18 lid 2 (de inhoud van de informatieplicht bij een verzoek tot inzage) komt als volgt te
luiden:
“Het college van B&W reageert binnen een maand op dit verzoek, door de gevraagde informatie te
verschaffen dan wel inzage te verlenen. De reactie omvat in ieder geval:
Het doel van het signaleringssysteem;
De gegevens die met betrekking tot de jeugdige zijn verwerkt;
De namen van de convenantpartijen of van anderen aan wie deze gegevens zijn verstrekt;
De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen;
Het recht van betrokkene om te verzoeken om rectificatie, gegevenswissing, het maken van
bezwaar of het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
o De herkomst van de gegevens.”
o
o
o
o
o

Ø

Artikel 18 lid 3 (wanneer informatie en inzage kunnen worden geweigerd) komt als volgt te luiden:
3. “Informatie en inzage kunnen alleen worden geweigerd, indien en voor zover dit noodzakelijk
is in verband met de situaties die zijn genoemd in artikel 23 van de AVG, waaronder:
o
o
o
o

Ø

De bescherming van de belangen van de jeugdige of van de rechten en vrijheden van
anderen;
De openbare veiligheid;
De voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de
tenuitvoerlegging van straffen;
Een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt met de
uitoefening van het openbaar gezag in de hiervoor genoemde gevallen.”

In artikel 19 wordt het kopje ‘Recht op correctie’ vervangen door ‘Recht op rectificatie,
gegevenswissing en beperking van de verwerking’.
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Ø

Artikel 19: Lid 1 wordt als volgt gewijzigd:
“Nadat een betrokkene of een wettelijke vertegenwoordiger op grond van artikel 18 inzage in het
dossier heeft gehad, kan hij het college van B&W van de woon- of verblijfplaats van de jeugdige
verzoeken de gegevens te rectificeren, verwijderen of beperken voor zover deze gegevens onjuist,
of onvolledig zijn of indien deze naar zijn oordeel zijn verwerkt op een wijze die in strijd is met
de wet of dit convenant of indien een van de andere situaties genoemd in de artikelen 16, 17 of 18
van de AVG van toepassing is.’

Ø Artikel 19 lid 2:’Vier weken’ wordt vervangen door ‘een maand’. En laatste zin komt te luiden:
Artikel 18 lid 3 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing.
Ø In artikel 20 wordt het kopje ‘Verzet’ vervangen door ‘Bezwaar’. Artikel 20 wordt in zijn geheel
vervangen door de volgende tekst:
“1. De betrokkene heeft op grond van artikel 21 van de AVG te allen tijde het recht om vanwege
met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bij de verwerkingsverantwoordelijke
bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens in de regionale
verwijsindex.
2. Als bezwaar wordt ingediend, wordt de verwerking gestaakt, tenzij de
verwerkingsverantwoordelijke dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking
aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.
3. Het college van B&W beslist binnen een maand op dit verzoek. Artikel 18 lid 3 en 4 zijn van
overeenkomstige toepassing.”
Ø Toevoeging van extra artikel als artikel 21. De daaropvolgende artikelen worden hernummerd.
Het nieuwe artikel 21 luidt als volgt:
“Kennisgevingsplicht van verwerkingsverantwoordelijke
Op grond van artikel 19 van de AVG heeft de verwerkingsverantwoordelijke de verplichting om
de signaleringsbevoegden waarmee een match is ontstaan, op de hoogte te stellen van de
rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van een signaal.”

Bepalingen
1. Dit addendum wordt toegevoegd aan het Samenwerkingsconvenant SISA, dat de gemeenten
Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den
IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam,
Vlaardingen en Westvoorne omvat.
2. Met de ondertekening van het voornoemde convenant, alsmede door de toevoeging van dit
addendum, dat namens de convenantbeheerder ter kennisname aan de onder punt 1 genoemde
partijen wordt toegezonden, wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van
de AVG.

Rotterdam, 11 maart 2019
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