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NIEUWE KADER

 EHRM: art. 2 en art. 8

 Visie overheid:

• ministerie Justitie: 

- Plan van aanpak Huiselijk geweld 2011

- Nazorg ex-gedetineerden

• ministerie Jeugd+Gezin / VWS:

- Kind Veilig Thuis

• gezamenlijke ministeries:

- Actieplan Overlast en verloedering: mogelijkheid tot dwingend 

opleggen van opvoedingsondersteuning door burgemeesters
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‘KAMER 1 NORMALE JURIDISCHE 

LEVEN’

• - Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

- Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 

- Wet Politiegegevens

• ALGEMEEN uitgewerkt in: 

- Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

 BASIS = Grondwet art.10 en 11: 

iedereen heeft recht op de bescherming van zijn 
persoonlijke levenssfeer en onaantastbaarheid lichaam
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GANG

Wet publieke gezondheid

(veel in kaart brengen)

Verwijsindex risicojongeren
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‘KAMER 2 BIJZONDERE JURIDISCHE 

LEVEN’

Handreiking gegevensuitwisseling in het 

kader van bemoeizorg

 Instrument ‘Samenwerken in de Jeugdketen’

• Maar blijf kijken naar de regels uit de ‘tas’ van 

het ‘normale juridische leven’
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+ BIJZONDERE LEVEN 2

• Art 31: Wbp

Gegevens vastleggen ogv eigen waarneming 

zonder betrokkene op de hoogte te stellen

• Art 43: geen informatie en/of toestemming

- voorkoming strafbare feiten

- belang bescherming van betrokkene

- belang rechten en vrijheden van 

anderen 
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PIJLERS WBP (‘normale leven’)

• verwerken gegevens met toestemming 

betrokkene

• extra eisen aan verwerken gevoelige 

gegevens

• recht te weten wat er waar vastligt en wat 

wordt uitgewisseld tussen wie

• NB verwijsindex wettelijk géén toestemming
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LEEFTIJDSCATEGORIEËN

• 0 T/M 11 JAAR

ouders

• 12 T/M 15 JAAR

ouders en kind

• 16 JAAR 

‘kind’
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‘JURIDISCH ZWITSERS ZAKMES’:

principes

 Subsidiariteit:

de minst ingrijpende maatregel

Proportionaliteit

is er een verhouding tussen de maatregel en 

het doel

Doelmatigheid

is de meest geschikte maatregel getroffen?
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GOEDE REDEN?

Een evident belang:

- Dringend gezondheidsbelang:

Ernstig nadeel  of   reële vrees daarvoor

- Al dan niet gecombineerd met ernstige 

overlast
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WGBO ‘GOED HULPVERLENERSCHAP’

Iedere hulpverlener moet de zorg van een 

goed hulpverlener betrachten in

overeenstemming met de 

verantwoordelijkheid die voorvloeit

uit de professionele standaard
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Professionele Standaard

 Recht van ‘buiten’

• wettelijke voorschriften

• jurisprudentie

 Recht van ‘binnen’

• beroepscodes en gedragsregels

• vakinhoudelijke, technische regels

• standaarden, richtlijnen, protocollen

• regels van hulpverlenings-ethische kwesties

 Mengvormen

• richtlijnen van inspectie

• algemene juridische, ethische en beroepsnormen

NORM en GRENS!


