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Wams:

Wat kan er straks wel rond 
gegevensuitwisseling in het sociaal domein? 



Knelpunt

• De AP wijst op het ontbreken van een rechtsgrondslag om gegevens uit te 
wisselen/verwerken binnen het sociaal domein namelijk:

a. Huidige sociaal domein-wetten geven nu géén  expliciete taak aan
college van B&W rondom gegevensverwerking binnen sociaal domein

b. Toestemming burger is niet afdoende ivm afhankelijkheidsrelatie

Oplossing in wetsvoorstel: 

Het wettelijk vastleggen van de beoogde taken voor het college van B&W zorgt 
ervoor dat een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens kan plaatsvinden en 
een betere gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek kan plaatsvinden. 

1. Het ontbreken van een rechtsgrondslag om 
gegevens uit te wisselen
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2. Wettelijke beperkingen voor hergebruik gegevens

Knelpunt

• De AVG bepaalt dat persoonsgegevens alleen mogen worden verzameld en 
verwerkt voor welbepaalde uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde 
doelen. 

• Hergebruik van gegevens voor een ander doel mag niet op grond van de 
AVG tenzij dit gebaseerd is op een andere wettelijke bepaling. Artikel 5.1.1 
Wmo schiet hierin tekort. 

Oplossing in wetsvoorstel:

Het wetsvoorstel biedt een expliciete mogelijkheid om persoonsgegevens 
waarover het college al beschikt uit hoofde van zijn sociaal domeintaken 
verder te verwerken ten behoeve van de gecoördineerde aanpak. 
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3. Beperkingen bij de verzameling van gegevens 
voor de gecoördineerde aanpak

Knelpunt

• Partijen zijn bij verstrekking van gegevens gebonden aan doelbindingsprincipe

• Nu zijn de bepalingen in de betrokken wetten om doelbinding te doorbreken 
gericht op specifieke doelen en niet voor een gecoördineerde aanpak

Oplossing in wetsvoorstel: 

• Het wetsvoorstel gaat voor de gegevensverwerking in de onderzoeksfase in 
beginsel uit van een verplichting voor partijen om (desgevraagd) 
persoonsgegevens aan het college van B&W te verstrekken.

• Voor partijen met een wettelijk beroepsgeheim geldt een specifieke bepaling op 
grond waarvan zij onder voorwaarde zonder toestemming informatie mogen 
verstrekken.
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4. Complexiteit casusoverleg en multilaterale 
gegevensverstrekking

Knelpunt

• Huidige wetgeving vereist dat deelnemers aan een casusoverleg op basis van de 
verwerkingsgrondslagen van elk van de andere betrokken partijen bepalen welke 
gegevens gedeeld mogen worden. Dit is complex in de praktijk.

• Partijen zijn bij verstrekking van gegevens gebonden aan doelbindingsprincipe

• Nu zijn de bepalingen in de betrokken wetten om doelbinding te doorbreken 
gericht op specifieke doelen en niet voor een gecoördineerde aanpak

Oplossing in wetsvoorstel: 

Het wetsvoorstel voorziet in een regeling met spelregels voor de verwerking van 
persoonsgegevens in een casusoverleg. 
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5. Onduidelijkheid over de verwerkings-
verantwoordelijke partij

Knelpunt

• Er moet helderheid zijn wie de verwerkingsverantwoordelijke partij is. Dit moet 
een natuurlijke persoon of een rechtspersoon of een overheidsinstantie zijn. 

• Nu wordt vaak samengewerkt en informatie gedeeld op basis van (tijdelijke) 
samenwerkingsverbanden, waarbij niet duidelijk is wie 
verwerkingsverantwoordelijk is.

Oplossing in wetsvoorstel: 

• Meestal is het college de verwerkingsverantwoordelijke. 

• Doordat de taken van het college van B&W en de coördinator bij wet zijn 
vastgelegd is ook de verwerkingsverantwoordelijkheid duidelijk. 

• Voor de coördinatiefase is de verwerkingsverantwoordelijkheid in de wet 
geregeld. 
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6.  Het ontbreken van een grondslag voor de OGGZ 
en bemoeizorg in de Wmo

Knelpunt

• In de huidige Wmo is de taak van het college van B&W voor de 
OGGZ en bemoeizorg niet expliciet benoemd 

Oplossing in wetsvoorstel: 

• Herintroductie van de taak van het college van B&W voor de OGGZ 
(meldpunten niet acute zorg)

• Wettelijke grondslag voor de verwerking van gegevens voor de 
meldingen rondom niet acute zorg
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7. Wat regelt de Wams niet ? 

• De Wams is géén regeling voor vroegsignalering en om kwetsbare 
huishoudens in beeld te krijgen door middel van het koppelen van 
gegevensbestanden

• De Wams is niet van toepassing op gedwongen hulpverlening. Daar 
geldt andere regelgeving, zoals de Wet verplichte ggz en de Wet 
zorg en dwang. 

• De Wams biedt géén doorzettingsmacht voor het college van B&W, 
maar alleen de mogelijkheid tot coördinatie bij de planning en in 
de uitvoering. Betrokken partijen behouden hun eigen 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
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Dank voor de 
aandacht!

Vragen?
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