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Onderwerp 
Adviesaanvraag conceptwijzigingsbesluit Besluit politiegegevens en het Besluit SUWI 

   

Geachte , 

 
Bij brief van 30 januari 2017 heeft u de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gevraagd op grond van het 
bepaalde in artikel 51, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te adviseren over het 
conceptwijzigingsbesluit tot wijziging van het Besluit politiegegevens en het Besluit SUWI in verband met 
het creëren van een grondslag voor het verstrekken van een melding door de nationale politie ten behoeve 
van het beëindigen van een uitkering, toeslag of studiefinanciering bij deelname aan een terroristische 
organisatie en het uitwerken van de gegevensuitwisseling tussen de uitvoeringsinstanties en de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de beëindiging van uitkeringen bij deelname aan 
een terroristische organisatie (hierna: het ontwerpbesluit). 

 

Achtergrond 
Bij brief van 11 april 2016 heeft u de AP gevraagd op grond van het bepaalde in artikel 51, tweede lid, van de 

Wbp te adviseren over het Voorstel van wet tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet 

structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet 

studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming  onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet 

inkomensafhankelijke regeling in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van 

uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie. Per 

brief van 17 mei 2016 met zaaknummer z2016-00358 heeft de AP over dit wetsvoorstel een advies 

uitgebracht. Kort gezegd heeft de AP in dat advies overwogen dat in de Memorie van Toelichting bij het 

wetsvoorstel de noodzaak van het voorgestelde voldoende is onderbouwd; het voornemen verhoudt zich in 

voldoende mate tot het nagestreefde doel zijnde het verhinderen van financiële ondersteuning aan 

personen van wie het gegronde vermoeden bestaat dat zij zich in het buitenland bevinden met het doel 

zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. De AP heeft in dat advies verzocht in de Memorie van 
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Toelichting aandacht te besteden aan de normen uit de Wbp die in acht genomen dienen te worden ten 

aanzien van de (verdere) verwerking van de persoonsgegevens uit de CT-Infobox door de 

uitvoeringsorganisaties. De AP heeft geconstateerd dat aan dit advies gevolg is gegeven door in paragraaf 

6.4 van de Memorie van Toelichting daar nadrukkelijk aandacht aan te besteden. Op 20 december 2016 is 

dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen. 

 

Inhoud ontwerpbesluit 

Het voorliggende ontwerpbesluit regelt de gegevensverstrekking door UWV, SVB en gemeenten via SUWInet 

met gebruikmaking van de gegevens uit de politieadministratie aan de Inspectie SZW, die vanuit haar rol de 

opgevraagde gegevens bij de CT-Infobox inbrengt. Het betreft het gegeven of een uitreiziger, zijnde de persoon 

ten aanzien van wie het gegronde vermoeden bestaat dat hij zich buiten Nederland bevindt met het doel zich 

aan te sluiten bij een terroristische organisatie, een uitkering ontvangt en het gegeven van welke 

uitvoeringsinstantie die persoon de betreffende uitkering ontvangt. 

 

Besluit Suwi 

Voor een doelgerichte melding van de opsporingsdiensten en inlichtingen-en veiligheidsdiensten aan de 

uitvoeringsinstanties is het dus nodig, aldus de Toelichting op het ontwerpbesluit, dat de Inspectie SZW 

voor haar rol in de CT-Infobox komt te beschikken over het gegeven of een persoon wel of niet een 

uitkering ontvangt en van welke uitvoeringsinstantie de persoon de betreffende uitkering ontvangt. Als 

deelnemende partij bij de CT-Infobox worden deze gegevens vervolgens door de Inspectie SZW bij de CT-

Infobox ingebracht. Derhalve is in onderhavige wijziging van het Beluit SUWI geregeld dat voor de 

uitvoering van de beëindigingsgronden de Inspectie SZW de beschikking krijgt over de hierboven 

genoemde gegevens. Na inbreng van dit gegeven kan vervolgens het ambtsbericht van de AIVD of proces-

verbaal van de Nationale politie waarin een persoon wordt aangemerkt als uitreiziger gericht worden 

verstuurd aan de uitvoeringsinstantie die aan die uitreiziger een uitkering verstrekt. 

 

De Inspectie SZW mag op grond van het huidige artikel 5.5 van het Besluit SUWI reeds gegevens via 

Suwinet raadplegen indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de daar genoemde wettelijke 

taken. Met onderhavige wijziging van het Besluit SUWI wordt geregeld dat de Inspectie SZW gegevens via 

Suwinet ook mag raadplegen ten behoeve van de effectuering van de beëindigingsgrond in de sociale 

zekerheidswetten. Gelet op het vereiste van proportionaliteit dat uit de Wbp voortvloeit, is in het Besluit 

SUWI geregeld dat alleen het gegeven of een persoon wel of niet een uitkering ontvangt, welke uitkering 

die persoon ontvangt en van welke uitvoeringsinstantie, worden verwerkt. 

 

Besluit politiegegevens 

Om te kunnen nagaan of er een gegrond vermoeden bestaat dat iemand is uitgereisd met het doel zich aan 

te sluiten bij een terroristische organisatie en derhalve geen recht meer heeft op een uitkering, toeslag of 

studiefinanciering, is het nodig dat de uitvoeringsinstanties een betrouwbaar signaal krijgen dat een 

dergelijk persoon daadwerkelijk is uitgereisd. Het zijn de AIVD en/of de Nationale politie die wel de 

beschikking hebben over dergelijke informatie. Het is dus nodig dat de informatie van deze instanties 

terecht komt bij de uitvoeringsinstanties die bevoegd zijn om een uitkering te beëindigen. 
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De AIVD heeft op grond van artikel 36 van de Wiv 2002 de bevoegdheid om een ambtsbericht aan de 

uitvoeringsinstanties af te geven. Voor wat betreft de bevoegdheid van de Nationale politie is het 

noodzakelijk hiertoe een grondslag in het Besluit politiegegevens1 op te nemen. De wijziging van het 

ontwerpbesluit strekt daartoe. Op basis van het ambtsbericht of het proces-verbaal kan de 

uitvoeringsinstantie de uitkering, toeslag of studiefinanciering beëindigen.  

 

Beoordeling 

Voor zover relevant zal hieronder worden ingegaan op de aspecten uit het ontwerpbesluit die de Wbp-

normen raken.  

 

Zoals hiervoor is aangegeven is er in het ontwerpbesluit een wettelijke grondslag gecreëerd voor het 

raadplegen van Suwinet door de Inspectie SZW in verband met de deelname van een persoon aan een 

terroristische organisatie in het buitenland. De AP heeft in haar advies van 17 mei 2016 reeds geoordeeld 

dat de noodzaak van het wetsvoorstel2 voldoende is onderbouwd. De AP overweegt dat het betreffende 

artikel 5.5b van het ontwerpbesluit voldoende is beperkt tot dat doel. Tevens voldoet het artikel aan het 

vereiste van proportionaliteit door de raadpleging te beperken tot “uitsluitend” de uitkeringsgegevens. 

Daarnaast is er in de Nota van Toelichting ruim aandacht besteed aan de informatiebeveiliging. Ook ten 

aanzien van de wijziging van artikel 4:3 van het Besluit politiegegevens oordeelt de AP dat de 

gegevensverstrekking beperkt is tot de betreffende grondslagen in de wetten en derhalve aansluit bij het 

doel van het bovengenoemde wetsvoorstel. 

 

Het ontwerpbesluit geeft de AP derhalve geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. 

 
Tot slot wil de AP u nog op het volgende wijzen. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) van kracht. Uw voorstel is door de AP reeds aan de AVG getoetst en de toets 

aan de AVG leidt thans niet tot een ander oordeel dan onder de huidige Wbp. In dat kader acht de AP het 

echter wel van belang het volgende op te merken. De AVG beoogt in de gehele Europese Unie een 

uniforme toepassing van de regels inzake bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden 

van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens te bewerkstelligen. 

Teneinde de uniforme toepassing van de AVG te bewerkstelligen is onder meer noodzakelijk dat de 

toezichthoudende autoriteiten in de verschillende lidstaten van de Europese Unie gezamenlijk bijdragen 

aan de ontwikkeling van een uniforme uitleg van bepalingen van de AVG. Gelet op de omstandigheid dat 

de AVG pas vanaf 25 mei 2018 van kracht is en zal worden toegepast, kunnen inzichten met betrekking tot 

de toepassing van de AVG – door bijvoorbeeld benodigde afstemming met andere toezichthouders – in de 

toekomst mogelijkerwijs invloed hebben op het huidige oordeel van AP. 

 

                                                                        
1
 De Nota van Toelichting geeft overigens per abuis het Besluit “natonale” politiegegevens aan; 

2
 Voorstel van wet tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet 

studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming  onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene 
wet inkomensafhankelijke regeling in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en 
tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie. 
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Conclusie 

Het voorstel geeft de AP geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. 

 

 

Hoogachtend, 
Autoriteit persoonsgegevens, 

 

 

 

 
Mr. W.B.M. Tomesen 

Vicevoorzitter 

 


