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1. Inleiding 
 
Bij brief van 22 december 2005 heeft de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (verder: 
de Minister) het College bescherming persoonsgegevens (CBP) verzocht ontheffing te verlenen in 
de zin van artikel 23, eerste lid, onder e, Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) voor het 
verwerken van persoonsgegevens omtrent etniciteit in de Verwijsindex Antillianen (VIA). De VIA 
kan beschouwd worden als pilot voor intergemeentelijke informatie-uitwisseling ten behoeve van 
een persoonsgerichte benadering voor specifieke doelgroepen en zal gedurende twee jaar lopen.  
 
De Minister heeft het CBP nadere informatie verstrekt bij brieven van 23 februari 2006, 13 maart 
2006 (e-mail), 12 april 2006, 13 juni 2006, 26 juni 2006, 29 augustus 2006, 30 oktober 2006 en 27 
november 2006 alsmede telefonisch op 22 juni 2006, 4 juli 2006, 27 juli 2006 en 18 augustus 2006. 
Voorts zijn op ambtelijk niveau twee gesprekken gevoerd, te weten op 4 april 2006 en 17 mei 2006. 
 
In de behandeling van het ontheffingsverzoek is een belangrijke rol weggelegd voor het 
Verwijsindex Antillianen Contourendocument (de laatste versie is van 9 oktober 2006, aan het 
CBP toegezonden bij brief van 30 oktober 2006), de Beleidsregel van de Minister (de laatste versie 
is ongedateerd, aan het CBP toegezonden bij brief van 30 oktober 2006), het Modelconvenant 
Casusoverleg Antillianen (de laatste versie is ongedateerd, aan het CBP toegezonden bij brief van 
30 oktober 2006) en de Modelbeschrijving Casusoverleg Antillianen (de laatste versie is 
ongedateerd, aan het CBP toegezonden bij brief van 27 november 2006). Het CBP heeft 
voorgenoemde documenten beoordeeld. Waar in dit besluit wordt verwezen naar deze 
documenten bedoelt het CBP de laatste door het CBP voorafgaand aan dit besluit ontvangen 
versie van het betreffende document, zoals hiervoor aangeduid. 
 
Het CBP heeft zich daarnaast –schriftelijk– laten informeren door de burgemeester van de 
gemeente Nijmegen omtrent het in die gemeente reeds bestaande casusoverleg met betrekking tot 
Antillianen en Arubanen, het zgn. ABC-overleg. 
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In het kader van de belangenafweging heeft het CBP bovendien kennisgenomen van de 
opmerkingen van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) en Movimientu Antiano i 
Arubano pa promové partisipashon (MAAPP) ten aanzien van de VIA en de verwerkingen op 
gemeentelijk niveau. De Kerngroep Antilliaanse Gemeenschap (KAG) is eveneens om een reactie 
gevraagd, maar heeft op dit verzoek niet gereageerd. 
 
In dit besluit dient voor Antilliaans gelezen te worden: Antilliaans en Arubaans. 
 
 
2. Inhoud van het ontheffingsverzoek 
 
2.1 De aanleiding 
De VIA is één van de uitwerkingen van de Bestuurlijke Arrangementen die in 2005 tussen de 
Minister en de 21 zogenaamde Antillianengemeenten1 (verder: de gemeenten) gesloten zijn, 
waarbij tot doel is gesteld te komen tot vermindering van het aantal Antilliaanse voortijdige 
schoolverlaters, de werkloosheid onder Antilliaanse jongeren tot 25 jaar (of tot en met 24 jaar) en 
criminaliteit onder Antilliaanse jongeren van 12 tot 25 jaar (of tot en met 24 jaar).  
Omdat de Antilliaanse risicojongeren zeer mobiel zijn en daarmee niet altijd bekend in het GBA 
(hetgeen onder meer blijkt uit het rapport “Schatting van aantal in Nederland verblijvende 
Antillianen die niet ingeschreven zijn in de GBA” d.d. februari 2006), is voor het slagen van de 
persoonsgebonden aanpak intergemeentelijke informatievoorziening noodzakelijk, aldus de 
Minister. De Minister heeft bij brief van 13 juni 2006 aangegeven dat de VIA het middel is om 
deze informatievoorziening tot stand te brengen. 
 
2.2 De doelgroep 
De doelgroep betreft Antilliaanse risicojongeren. Daaronder wordt verstaan: jongeren, geboren op 
de Nederlandse Antillen of Aruba of tenminste één van de ouders geboren op de Nederlandse 
Antillen of Aruba, tot de leeftijd van 25 jaar2, die “in individueel- of in groepsverband overlast of 
crimineel gedrag vertonen, die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt innemen die verband 
houdt met een taal- en/of scholingsachterstand of de financiële situatie”3. 
 

                                                 
1 Tot de Antillianengemeenten worden gerekend: Almere, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, 
Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Den Haag, Den Helder, Eindhoven, Groningen, Leeuwarden, 
Lelystad, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Tilburg, Vlaardingen, Vlissingen, Zoetermeer en Zwolle. 
2 Verwijsindex Antillianen Contourendocument, d.d. 9 oktober 2006, bijlage B, p. 18. 
3 Modelbeschrijving Casusoverleg Antillianen, Toelichting op het Modelconvenant Casusoverleg 
Antillianen, p. 7 en p. 9. 
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2.3 Het bereik van de gevraagde ontheffing 
De VIA heeft tot doel het wegwerken van de achterstandspositie van Antilliaanse jongeren 
alsmede het aanpakken en terugdringen van criminaliteit veroorzaakt door Antilliaanse jongeren 
en het verlenen van hulp aan Antilliaanse jongeren die dit behoeven. De gemeentelijke 
casusoverleggen, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) zullen de VIA voorzien van op 
Antilliaanse risicojongeren betrekking hebbenden gegevens. Het ontheffingsverzoek betreft 
daarom zowel het verwerken van persoonsgegevens omtrent etniciteit -als bedoeld in artikel 16 
WBP- in de VIA, als het verwerken daarvan in de gemeentelijke casusoverleggen.  
 
De ontheffing is door de Minister ook namens de gemeenten aangevraagd, zo blijkt uit het 
gesprek van 17 mei 2006 en de brief van de Minister d.d. 13 juni 2006. Dit is bevestigd bij brief van 
25 augustus 2006 van burgemeester Opstelten van de gemeente Rotterdam, als voorzitter van het 
overleg van de Antillianengemeenten, aan de Minister. 
 
Naast etnische gegevens zullen ook strafrechtelijke- en gezondheidsgegevens in de zin van artikel 
16 WBP verwerkt gaan worden.  
De strafrechtelijke gegevens worden op gemeentelijk niveau door politie, OM, Bureau Halt en 
reclassering verstrekt, terwijl op landelijk niveau de VIA gevoed zal worden door enerzijds de 
gemeentelijke casusoverleggen en anderzijds door de politie op basis van het (landelijk) 
Opsporingsregister OPS. Daarnaast zal in de VIA vastgelegd worden of betrokkene voorkomt in 
VIPS (Verwijsindex Personen Strafrechtketen). 
De verstrekker van gezondheidsgegevens aan het casusoverleg zal GGD/GGZ zijn.  
 
2.6 De wettelijke verankering 
De VIA moet worden beschouwd als pilot voor intergemeentelijke informatie-uitwisseling ten 
behoeve van een persoonsgerichte benadering voor specifieke doelgroepen. Na afloop van de 
termijn van twee jaar zal -bij positieve evaluatie van de pilot- aansluiting gezocht worden bij de 
Verwijsindex Risicojongeren en de wettelijke verankering die daartoe wordt uitgewerkt4. 
Daarmee is de wens uitgesproken dat de VIA uiteindelijk in de Verwijsindex Risicojongeren zal 
worden opgenomen, zodat de VIA overbodig zal worden. In een aparte wettelijke basis zal 
worden voorzien indien aansluiting op de Verwijsindex Risicojongeren niet mogelijk blijkt, aldus 
de Minister5. 
 
 
3. Het wettelijk kader 
 
3.1 De ontheffing 
Een ontheffing op grond van artikel 23, eerste lid, onder e, WBP voor het verwerken van 
bijzondere gegevens zoals bedoeld in artikel 16 WBP is pas aan de orde wanneer de artikelen 17 
tot en met 22 WBP niet van toepassing zijn en er geen sprake is van het gestelde in artikel 23, 
eerste lid, onder a tot en met d, WBP. 
                                                 
4 Brief van de Minister d.d. 13 juni 2006, p. 5 
5 idem 
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Het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 WBP te verwerken is niet van 
toepassing voor zover de gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend 
algemeen belang, passende waarborgen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en dit bij wet wordt bepaald dan wel het CBP ontheffing heeft verleend. Het CBP kan 
bij de verlening van de ontheffing beperkingen en voorschriften opleggen.  
Naast bovengenoemde vereisten dient de verwerking in alle andere opzichten in 
overeenstemming te zijn met de WBP. 
 
Het CBP geeft aan bovenstaande uitvoering door een ontheffing ex artikel 23, eerste lid, onder e, 
WBP te verlenen indien deze een verwerking van persoonsgegevens betreft die incidenteel van 
aard is en die voor het overige voldoet aan de wettelijke vereisten. Het CBP is van oordeel dat een 
ontheffing voor een structurele verwerking slechts verleend kan worden wanneer op redelijke 
termijn wetgeving op komst is die de verwerking zal regelen. Voor een pilot, inhoudende een 
structurele verwerking voor een bepaalde termijn, zal aangegeven moeten worden of na positieve 
evaluatie de verwerking wettelijk geregeld zal worden.  
 
3.2 Wet politieregisters 
De Wet politieregisters (Wpolr) kent een gesloten verstrekkingenregime. Om persoonsgegevens 
afkomstig uit politieregisters te kunnen verwerken, moet deze verwerking in de Wpolr dan wel in 
het Besluit politieregisters (Bpolr) geregeld zijn. Op grond van artikel 18, vijfde lid, Wpolr en 
artikel 30 Wpolr  kan een uitzondering worden gemaakt op dit gesloten verstrekkingenregime.  
 
Met een zogenaamde artikel 18, vijfde lid, Wpolr-beschikking kan de Minister van Justitie of de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in bijzondere gevallen voor een bepaalde 
tijd toestemming verlenen een uitzondering op het gesloten verstrekkingenregime te maken. Het 
betreft een specifiek omschreven gegevensverstrekking. De geheimhoudingsplicht op grond van 
artikel 30 Wpolr blijft wel van toepassing op de gegevens die op basis van deze beschikking zijn 
verstrekt.  
Een dergelijke beschikking is blijkens een e-mail van het ministerie d.d. 13 maart 2006 bij de 
Minister van Justitie aangevraagd voor de verstrekking van gegevens uit het politieregister OPS 
aan de VIA.  
 
De geheimhoudingsplicht op grond van artikel 30 Wpolr kan incidenteel worden doorbroken in 
het belang van de politietaak, mits er een individuele belangenafweging is gemaakt en voldaan is 
aan de vereisten van het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel. De verdere verwerking van 
de gegevens, waaronder de ontvangst van de gegevens uit politieregisters door de 
casusoverleggen, dient in lijn te zijn met de WBP (in het bijzonder de artikelen 8, 9 en 22 WBP). 
 
3.3 Voorafgaand onderzoek (VO) 
Op grond van artikel 31, eerste lid, onder c, WBP stelt het CBP voorafgaand aan een verwerking 
een onderzoek in indien anders dan krachtens een vergunning op grond van de Wet particuliere 
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus een verantwoordelijke voornemens is 
strafrechtelijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken ten 
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behoeve van derden. Dit artikel is de spiegelbepaling van artikel 22, vierde lid, onder c, WBP, 
waarin bepaald is dat strafrechtelijke gegevens ten behoeve van derden verwerkt mogen worden 
indien passende en specifieke waarborgen zijn getroffen én de procedure is gevolgd, bedoeld in 
artikel 31 WBP.  
 
 
4 Beoordeling van het verzoek 
 
4.1 De verantwoordelijke 
Iedere instelling die deelneemt aan het gemeentelijk casusoverleg is verantwoordelijke in de zin 
van de WBP voor zijn eigen gegevensverwerking. In het kader van het ontheffingsverzoek is 
hierbij voorts het volgende van belang. 
 
De Minister zal voor de VIA de verantwoordelijke in de zin van de WBP zijn; de Minister bepaalt 
het doel en de middelen voor de VIA en stelt tevens beleidsregels op voor het gebruik daarvan. In 
het gesprek van 4 april 2006 met medewerkers van het ministerie is aangegeven dat de Minister in 
dezen een faciliterende rol heeft, dat bij de Minister het eigendom van het systeem en beheer 
daarvan ligt, alsmede dat niemand binnen het ministerie geautoriseerd zal worden de 
persoonsgegevens in te zien anders dan om deze te aggregeren. Het CBP merkt hierbij op dat 
geen afbreuk kan worden gedaan aan rechten van betrokkenen (met name bepaald in de artikelen 
34, 35 en 36 WBP). 
De persoonsgegevens die de gemeenten verwerken ten behoeve van de gemeentelijke 
casusoverleggen vallen onder de verantwoordelijkheid van de burgemeesters van die gemeenten.  
 
4.2 Zwaarwegend algemeen belang 
De omstandigheid dat in de casusoverleggen persoonsgegevens betreffende etniciteit zullen 
worden verwerkt evenals in de VIA doordat de te verwerken gegevens alleen Antilliaanse 
risicojongeren betreffen, dient gerechtvaardigd te worden door de ernst en urgentie van de 
problematiek betreffende deze jongeren.  
 
De VIA is onderdeel van een pakket aan maatregelen die beogen de specifieke problematiek van 
en met Antilliaanse risicojongeren aan te pakken. Dat het probleem urgent is blijkt uit de 
verschillende stukken die het CBP heeft ontvangen ter onderbouwing van deze problematiek.  
Uit deze stukken alsmede uit de onderbouwing van de ontheffingsaanvraag maakt het CBP het 
volgende op. De groep Antilliaanse risicojongeren vindt moeilijk aansluiting bij de Nederlandse 
samenleving hetgeen te wijten is aan een gebrek aan een stabiele woon- en gezinssituatie. 
Samenhangend hiermee zijn de taal- en leerachterstanden van deze jongeren, waardoor het 
vinden van werk moeizaam gaat en schulden en criminaliteit op de loer liggen. Juist deze factoren 
die maken dat de Antilliaanse risicojongeren buiten de Nederlandse maatschappij staan en 
blijven, worden in de bestuurlijke arrangementen op de schop genomen.  
Het probleem dat zich vervolgens voordoet is dat de Antilliaanse risicojongeren zich onttrekken 
aan de geboden hulp binnen de desbetreffende gemeenten. De groep Antilliaanse risicojongeren 
kenmerkt zich namelijk door een hoge intergemeentelijke mobiliteit. Deze omstandigheid samen 
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met het feit dat een groot gedeelte van deze Antilliaanse risicojongeren het nalaat zich in te 
schrijven in het GBA, leidt tot een ongrijpbare situatie voor de instellingen waardoor deze 
jongeren, al dan niet in het kader van een persoonsgerichte aanpak, niet of moeilijk te helpen zijn. 
Een betere informatiepositie voor de gemeentelijke instellingen moet leiden tot een effectievere 
aanpak van de groep Antilliaanse risicojongeren.  
Het CBP heeft kennis genomen van de argumenten en stukken die zijn aangeleverd door de 
organisaties OCaN en MAAPP. Deze onderkennen dat zich binnen de Antilliaanse gemeenschap 
een groep risicojongeren bevindt. Een verwijsindex speciaal voor deze risicojongeren om te 
komen tot de beoogde doelen wordt door deze organisaties evenwel gezien als discriminerend en 
niet noodzakelijk. Bovendien lijkt de VIA, door ook strafrechtelijke gegevens hierin te verwerken, 
meer een systeem om deze jongeren uit te sluiten dan om ze in te sluiten en de helpende hand te 
bieden. Dat is zeker het geval indien de VIA voeding zal geven aan het besluit jongeren terug te 
sturen naar de Nederlandse Antillen of Aruba, aldus de betreffende organisaties. 
 
Het CBP komt alle belangen afwegende tot het oordeel dat het algemeen belang om de ernstige 
problematiek van de Antilliaanse risicojongeren op korte termijn, in afwachting van een algemene 
Verwijsindex Risicojongeren, het hoofd te bieden een verbeterde (inter- en intragemeentelijke) 
informatiepositie, en daarmee de voorgestelde verwerking van persoonsgegevens omtrent 
etniciteit, noodzakelijk maakt.   
 
4.3 Waarborgen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
Een ontheffing op grond van artikel 23, eerste lid, onder e, WBP kan slechts dan verstrekt worden 
wanneer de waarborgen die zijn getroffen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
passend zijn voor de beoogde verwerking.  
 
Met betrekking tot de beveiliging van de persoonsgegevens heeft de Minister aangegeven dat 
sprake is van risicoklasse II (verhoogd risico) zoals gedefinieerd in “Beveiliging van 
persoonsgegevens, Achtergrondstudies & Verkenningen 23” van de Registratiekamer uit 20016. In lijn 
hiermee, alsmede waar het de criteria voor opname, bewaartermijn, de juistheid, volledigheid en 
actualiteit van gegevens, de bevoegdheden van partijen, de aansluitvoorwaarden op de VIA, de 
rechten van de betrokkenen en de rechtsbescherming betreft, zijn waarborgen geformuleerd in de 
aan het CBP ter beoordeling voorgelegde vier documenten, zoals genoemd in de inleiding van dit 
besluit. Deze documenten in ogenschouw genomen, is het CBP van oordeel dat door de Minister 
zorg is gedragen voor passende waarborgen voor de verwerking in de VIA en in de 
casusoverleggen op gemeentelijk niveau.  
 
4.4 Toekomstige wettelijke verankering  
 
4.4.1 De Verwijsindex Risicojongeren 
De ontwikkeling van de Verwijsindex Risicojongeren is nog niet voltooid en daarmee is de 
toekomstige verwerking onduidelijk. Voor zover bij het CBP bekend, heeft de Verwijsindex 
                                                 
6 Verwijsindex Antillianen Contourendocument, d.d. 9 oktober 2006, p. 13; Beleidsregel van de 
Minister voor Vreemdelingenzaken & Integratie, p. 3; Modelconvenant Casusoverleg Antillianen, p. 3. 
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Risicojongeren evenals de VIA als doel (het middel te zijn om) het ontsporen op sociaal vlak te 
voorkomen dan wel op te lossen door middel van het ontsluiten van informatie die daarvoor van 
belang kan zijn. Het CBP kan echter niet vooruitlopen op een beoordeling van de Verwijsindex 
Risicojongeren. De Verwijsindex Risicojongeren en de daarbij behorende wetgeving zal te zijner 
tijd op zijn eigen merites beoordeeld worden. 
Voorzover thans bekend zullen in de Verwijsindex Risicojongeren geen persoonsgegevens 
omtrent etniciteit geregistreerd worden. Problemen die zich landelijk voordoen met jongeren van 
welke herkomst dan ook zullen opgelost moeten worden met behulp van de Verwijsindex 
Risicojongeren. De verwerking van gegevens omtrent etniciteit is dan in het kader van de 
casusoverleggen evenmin noodzakelijk. 
 
4.4.2 Specifieke wetgeving voor de VIA 
Indien de ontwikkeling van de Verwijsindex Risicojongeren en bijbehorende wetgeving niet 
zodanig is dat deze in werking is getreden op het moment dat de ontheffing voor de VIA is 
beëindigd, terwijl wel de VIA op basis van de pilot positief is geëvalueerd, is de minister 
voornemens in een wettelijke basis voor het voortzetten van de verwerking op gemeentelijk 
niveau alsmede voor de verwerking in de VIA te voorzien7. Het CBP zal echter als voorwaarde 
voor de het in navolgende te verlenen ontheffing stellen dat na afloop van de pilot selectie op 
etniciteit voor een verwijsindex en de verwerking van gegevens omtrent etniciteit wordt 
losgelaten, hetgeen ook geldt indien een dergelijke verwijsindex bij wet geregeld zal worden. 
 
4.5 Andere bijzondere gegevens 
Er is geen ontheffing gevraagd voor de verwerking van strafrechtelijke- en gezondheidsgegevens. 
Dit betekent dat verwerking van strafrechtelijke- en gezondheidsgegevens alleen is toegestaan 
indien en voorzover wordt voldaan aan (onderdelen van) de artikelen 21 en 22 WBP. Per casus en 
per deelnemer zal getoetst moeten worden of voornoemde persoonsgegevens mogen worden 
verwerkt. 
 
Voor zover sprake is van een verwerking van strafrechtelijke gegevens ten behoeve van derden 
dient door de verantwoordelijke een VO te worden aangevraagd. Het CBP kan echter besluiten 
dat na aanvraag van het VO een nader onderzoek niet aan de orde zal zijn op de grond dat reeds 
een onderzoek hiernaar heeft plaatsgevonden in het kader van de beoordeling van het 
ontheffingsverzoek voor de verwerking van persoonsgegevens omtrent etniciteit . Van belang is 
wel dat de gemeenten zich hebben geconformeerd aan het Modelconvenant Casusoverleg 
Antillianen, met de bijbehorende Modelbeschrijving Casusoverleg Antillianen.  
 
 
 
 

                                                 
7 Brief van de Minister d.d. 13 juni 2006, p. 5. 
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5. Conclusie en voorwaarden 
 
Het CBP is van oordeel dat de ontheffing voor de verwerking van persoonsgegevens omtrent 
etniciteit in de VIA en in de casusoverleggen binnen de 21 Antillianengemeenten verleend kan 
worden aan de Minister respectievelijk de betreffende burgemeesters, onder de hierna te noemen 
voorwaarden.  
 

a. De VIA zal uitwerking geven aan de Bestuurlijke Arrangementen, die beogen de 
criminaliteit, werkloosheid en het voortijdig schoolverlaten van de groep Antilliaanse 
risicojongeren tot de leeftijd van 25 jaar terug te brengen. Daarnaast zijn de gemeentelijke 
casusoverleggen blijkens de doelgroepomschrijving en het doel van deze casusoverleggen 
gericht op risicojongeren van Antilliaanse afkomst. Het CBP stelt daarom als voorwaarde 
dat Antilliaanse risicojongeren tot de leeftijd van 25 jaar kunnen worden opgenomen in de 
VIA, en dat voor een eerste bespreking in een gemeentelijk casusoverleg deze zelfde 
leeftijdsgrens geldt. De persoonsgerichte aanpak van een Antilliaanse risicojongere die de 
leeftijd van 25 jaar bereikt gedurende die aanpak, dient binnen een redelijke termijn na het 
bereiken van die leeftijd te worden afgerond.  

 
b. De ontheffing wordt voor de duur van twee jaar verleend. Na afloop van deze termijn zal 

de verwerking van persoonsgegevens omtrent etniciteit (waaronder de selectie op basis 
van etniciteit) onrechtmatig zijn wegens de omstandigheid dat de uitzondering op het 
verbod deze gegevens te verwerken zal zijn vervallen. Dit geldt zowel voor de VIA als 
voor de gemeentelijke casusoverleggen. 

 
c. Eventuele toekomstige wetgeving dient niet gericht te zijn op het verwerken van 

persoonsgegevens omtrent etniciteit: dit geldt in het geval aansluiting gezocht wordt bij 
de Verwijsindex Risicojongeren, maar ook in de situatie dat de VIA in aparte wetgeving 
wordt geregeld . 

 
d. De 21 Antillianengemeenten dienen het Modelconvenant Casusoverleg Antillianen en de 

bijbehorende Modelbeschrijving Casusoverleg Antillianen te onderschrijven. Beide geven 
uitvoering aan de door de Minister opgestelde Beleidsregel. Schriftelijke instemming met 
deze documenten dient het CBP te ontvangen voorafgaand aan of uiterlijk tegelijkertijd 
met de melding van de gemeentelijke verwerking bij het CBP. Wijzigingen in voornoemd 
Modelconvenant en voornoemde Modelbeschrijving dienen aan het CBP ter beoordeling 
te worden voorgelegd.  

 
e. Zowel de verwerking van persoonsgegevens op gemeentelijk niveau in de 

casusoverleggen als de verwerking in de VIA moeten in navolging van artikel 27 WBP bij 
het CBP gemeld worden door de desbetreffende verantwoordelijken. Hierbij geldt dat een 
VO aangevraagd dient te worden op grond van artikel 31 WBP voor die onderdelen van 
de gegevensverwerking in de casusoverleggen en in de VIA die een verwerking van 
strafrechtelijke gegevens ten behoeve van derden opleveren. Het CBP kan echter besluiten 
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dat na aanvraag van het VO een nader onderzoek niet aan de orde zal zijn op de grond 
dat reeds een onderzoek naar de gegevensverwerking heeft plaatsgevonden in het kader 
van de beoordeling van het ontheffingsverzoek. Daarbij is van belang dat de gemeenten 
zich hebben geconformeerd aan het Modelconvenant Casusoverleg Antillianen en de 
bijbehorende Modelbeschrijving Casusoverleg Antillianen.  

 
 
6. Besluit  
 
Op basis van al het voorgaande besluit het CBP om onder de in paragraaf 5 genoemde 
voorwaarden aan de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en aan de burgemeesters 
van de 21 Antillianengemeenten een ontheffing als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onder e, WBP 
te verlenen voor de verwerking van persoonsgegevens omtrent etniciteit in de VIA en in de 
gemeentelijke casusoverleggen Antillianen. Deze ontheffing geldt tot uiterlijk twee jaar na 
dagtekening van deze brief. 
 
Het CBP zal ingevolge artikel 8, zesde lid, Richtlijn 95/46/EG en artikel 23, derde lid, WBP de 
Europese Commissie in kennis stellen van de verleende ontheffing. 
 
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, ingaande 
één dag na dagtekening van dit besluit, hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij het CBP. 
 
 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
 
mw. mr. dr. J. Beuving 
collegelid 
 
 
 


