SV 419 – RIS 285544
Schriftelijke vragen betreffende privacy en declaraties jeugdhulp

Aan de voorzitter van de gemeenteraad.
Den Haag, 31 augustus 2015
Geachte voorzitter,
Met de uitvoering van de Jeugdwet c.q. de decentralisatie van de Jeugdzorg staat de gemeente Den
Haag voor een grote opgave. Ook in deze transitieperiode vindt de ChristenUnie/SGP dat de privacy
van jeugdigen en gezinnen te allen tijde gewaarborgd moet zijn en blijven en persoonsgegevens niet
onnodig gedeeld moeten worden. Toch blijken er problemen te zijn met het delen van
privacygegevens. Het artikel ‘Privacy ondergeschoven kindje Jeugdwet en Wmo’ uit Binnenlands
Bestuur legt daarbij de vinger op de zere plek. 1 Daarin wordt ingegaan op de huidige regels over
gegevens die aanbieders aan de gemeente moeten verstrekken, de tijdelijke reparatie in een
ministeriële regeling en komende aanpassingen in de Veegwet VWS 2015. Te veel zorgaanbieders
moeten privacygevoelige informatie doorspelen aan de gemeente. De noodzaak hiervan is echter niet
duidelijk. Bovendien belemmert dit het werk van hulpverleners. Naar aanleiding van deze signalen
stelt de fractie van ChristenUnie/SGP, conform artikel 30 van het reglement van orde, de volgende
vragen.
1. Heeft u kennis genomen van artikel ‘Privacy het ondergeschoven kindje Jeugdwet en Wmo’?

2. Zijn bij de gemeente signalen bekend – rechtstreeks of via de Monitor Transitie Jeugd – over
privacyknelpunten, zoals gezinnen die geen hulp zoeken of hulpverleners die zich belemmerd
voelen, doordat zij niet vertrouwen op de deling van informatie? Zo ja welke signalen, en
welke maatregelen neemt het college?
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http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/privacy-ondergeschoven-kindje-jeugdwet-en-wmo.9490160.lynkx

3. In Den Haag werkt een groot aantal vrij gevestigden in de jeugdhulp. Is de gemeente ermee
bekend dat een aantal van deze aanbieders in afwachting van de Veegwet VWS 2015 nog
niet declareren, omdat onduidelijk is of zij wettelijk zijn toegestaan informatie over cliënt,
diagnose en behandeling te leveren aan de gemeente?

4. Is een indicatie te geven van de omvang van het probleem – voor hulpverleners en cliënten –
en de wijze en termijn waarop dit opgelost wordt? Biedt de recente ministeriële regeling over
facturen de benodigde duidelijkheid, of zien aanbieders nog steeds reden om te wachten op
de Veegwet VWS 2015?

Voordat de jeugdhulptaken bij de gemeente lagen, werden ook gegevens over cliënten verstrekt in
declaraties. Het beeld dat uit het artikel in Binnenlands Bestuur naar voren komt, is, naast het
ontbreken van een deugdelijke wettelijke basis, ook gebrek aan vertrouwen in de wijze waarop de
gemeente met privacygevoelige gegevens omspringt. Bij onze fractie zijn signalen binnengekomen
dat dit voor hulpverleners een drempel is om gegevens te verstrekken. De fractie van
ChristenUnie/SGP is van mening dat de te verstrekken gegevens voldoende moeten zijn om goede
controle mogelijk te maken, maar dat deze nadrukkelijk niet onnodig gedeeld mogen worden.

5. Hoe zorgt u ervoor dat alleen daartoe bevoegde ambtenaren de persoonsgegevens uit de
facturen te zien krijgen?
6. Ziet u mogelijkheden om vooruitlopend op landelijke verbeteringen beter in te spelen op het
spanningsveld tussen de noodzaak van controle en het beschermen van privacy? Is het
mogelijk het verstrekken van privacygevoelige gegevens te beperken, bijvoorbeeld door de
mogelijkheid te geven de persoonsgegevens zwart te maken en alleen het BSN-nummer te
laten staan, zodat technisch gecontroleerd kan worden of een cliënt inwoner van de gemeente
Den Haag is zonder dat de persoonsgegevens direct op de stukken zichtbaar zijn?
7. Bent u bekend met het onderzoek dat het CBP doet bij 41 gemeenten over de omgang met
gevoelige gegevens in het sociale domein (blz.18 artikel Binnenlands Bestuur)? Maakt Den
Haag onderdeel uit van dit onderzoek? Wanneer worden de resultaten verwacht?

8. Bent u bekend met het onderzoek van de inspectie SZW (blz. 18 artikel Binnenlands
Bestuur)? Is de gemeente Den Haag ook onderzocht in dit inspectieonderzoek? Zo ja, in
hoeverre voldoet Den Haag volgens de inspectie aan de normen voor informatiebeveiliging?
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