
 

Autoriteit: brief WIJeindhoven is 'onrechtmatig' 

De brief waarmee WIJeindhoven cliënten toestemming vraagt om allerhande informatie 

te delen is onrechtmatig. Dat zegt zowel de Autoriteit Persoonsgegevens als de 

belangenorganisatie Privacy First. Zij wijzen erop dat in de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) staat dat mensen zich vrij moeten voelen om toestemming te 

geven of te weigeren en dat het verzamelen van informatie altijd gekoppeld moet zijn 

aan een duidelijk doel. 

Gemeenten hebben sinds 2015 nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke 

ondersteuning en arbeidsparticipatie. In Eindhoven geeft WIJeindhoven die taak vorm. 

In de omstreden brief wordt sommige cliënten van WIJeindhoven gevraagd om ermee in te 

stemmen dat de organisatie 'indien nodig' allerlei informatie opvraagt, verstrekt en gebruikt, 

variërend van medische testresultaten tot gegevens van werkgever, gemeente, 

woningbouwcorporatie en politie. 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP, het voormalige College Bescherming 

Persoonsgegevens) ziet toe op naleving van de wet. Ze wil niet specifiek op de brief reageren, 

maar een woordvoerster wijst wel met nadruk op artikel 7 in de Wbp: 'Persoonsgegevens 

worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden 

verzameld.' Belangenorganisatie Privacy First stelt onomwonden dat de brief van 

WIJeindhoven in strijd is met de wet: "Er is geen sprake van vrij gegeven, ongedwongen 

toestemming, gezien de afhankelijkheidsrelatie tussen klanten en medewerkers van 

WIJeindhoven", zegt directeur Vincent Böhre. 

Een gemeente kan en mag bepaalde gevoelige informatie opvragen en vastleggen, aldus de 

woordvoerster van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). "Mits er een wettelijke grondslag 

voor is." Die zijn onder meer vastgelegd op het gebied van Wmo en jeugdzorg. 

"Toestemming van de cliënt is dan niet nodig. Maar als die grondslag ontbreekt is het vragen 

van toestemming geen oplossing." 

Uit onderzoek van AP blijkt dat veel gemeenten dat laatste juist wél doen, net als 

WIJeindhoven. Afgelopen week heeft ze hier (opnieuw) tegen geprotesteerd in een 

verklaring: 'In het sociaal domein zal van vrije toestemming over het algemeen geen sprake 

kunnen zijn, omdat burgers afhankelijk zijn van de gemeente voor hulp of ondersteuning.' 

Privacy First noemt het toestemmingsformulier van WIJeindhoven een 'onrechtmatige carte 

blanche'. Böhre: "We hopen dat de Eindhovense gemeenteraad hier spoedig paal en perk aan 

stelt." 
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