
 

   

 

 

Juridisch kader Signalenportaal 
Deze juridische notitie is geschreven om te laten zien wat het juridisch kader van het Signalenportaal 
is en wat de invloed zal worden van de nieuwe wet Wams.   

Omschrijving Signalenportaal 
Signalenportaal is een applicatie met als doel het organiseren van een laagdrempelige ingang tot 
passende hulp voor burgers bij wie een zorgvraag bestaat, maar die niet bij de reguliere zorg- of 
hulpverlening bekend zijn. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een netwerk van zowel stedelijke en 
lokale professionele partners, als inwoners van de gemeente, die signalen kunnen melden. 

Het Signalenportaal bestaat uit meerdere meldpunten. Gemeenten kunnen zelf kiezen welke 
meldpunten zij willen gebruiken: 

- Signaalpunt tegen eenzaamheid 
- Verborgen vrouwen 
- Personen met verward gedrag 
- Wet op de verplichte GGZ 

Het Signaalpunt tegen Eenzaamheid ondersteunt bijvoorbeeld bij het vroegtijdig opsporen van 
personen die (ongewenst sociaal) geïsoleerd zijn geraakt. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat zij 
lichamelijke en psychische klachten krijgen zonder dat iemand dat in de gaten heeft. 

Omdat in het Signalenportaal gegevens van burgers worden verwerkt, is het verplicht dat het 
Signaalpunt voldoet aan de AVG. Vier jaar geleden heeft de wethouder van Rotterdam het 
Rotterdamse juridisch team de opdracht gegeven om te onderzoeken of de gegevensverwerking van 
het Signaalpunt tegen eenzaamheid voldoet aan eisen als doeltreffendheid, proportionaliteit en 
subsidiariteit. Later heeft een extern advocatenkantoor een onafhankelijke toets gedaan.  

Huidige grondslag verwerking (Avg en Wmo) 
De verwerking van de gegevens in het Signalenportaal is noodzakelijk voor de vervulling van een taak 
van algemeen belang van gemeenten (art. 6 lid 1 sub e AVG). Dit algemeen belang is vastgelegd in de 
Wmo 2015.  Artikel 2.2.1 Wmo bepaalt: 

“Het college bevordert en treft de algemene maatregelen om de sociale samenhang, de 
toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid 
en leefbaarheid in de gemeente te bevorderen, alsmede huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden, 
die noodzakelijk zijn ter uitvoering van het plan, bedoeld in artikel 2.1.2, tweede lid.” 

Gemeenten zijn verplicht vroegtijdig vast te stellen of ingezetenen maatschappelijke ondersteuning 
behoeven (art. 2.1.2 lid 2 sub c Wmo). Ook moeten zij maatwerkvoorzieningen bieden ter 
ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie wanneer ingezetenen hiertoe niet of 
onvoldoende in staat zijn (art. 2.1.2 lid 2 sub f Wmo).  

Daarnaast is ten aanzien van de ouderengezondheidszorg bepaald dat het college van B&W 
zorgdraagt voor de uitvoering van de ouderengezondheidszorg, waarbij vereist is dat de 
ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van ouderen op systematische wijze wordt gevolgd en 
gesignaleerd (art. 5a lid 1 en 2 sub a Wpg). 



 

   

 

Verwerkersovereenkomst, DPIA en verwerkingsregister 
Gemeenten moeten dus zorgen voor de zwakkeren in de maatschappij. Om die reden worden de 
overeenkomsten van het Signaalpunt tegen Eenzaamheid afgesloten met gemeenten, waarvan ten 
aanzien van de AVG met name de verwerkersovereenkomst van belang is (art. 28 AVG). Hierin staan 
alle afspraken met betrekking tot de gegevensverwerking tussen Innoveere en de desbetreffende 
gemeente. Daarnaast wordt er een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) (art. 35 AVG) 
uitgevoerd en wordt er een verwerkingsregister (art. 30 AVG) bijgehouden. Uit al deze documenten 
blijkt dat de proportionaliteit, subsidiariteit en doeltreffendheid van de verwerking gewaarborgd is.  

Proportionaliteit, subsidiariteit en doeltreffendheid 
De vereisten van proportionaliteit en doeltreffendheid brengen met zich mee dat het doel van de 
verwerking van de persoonsgegevens in verhouding moet staat tot de inbreuk op de privacy van de 
betrokkene en dat het doel van de gegevensverwerking bereikt wordt. 

De gegevensverwerking in het Signaalpunt tegen Eenzaamheid voldoet aan de beginselen die in de 
AVG worden genoemd: 

- Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie (art. 5 lid 1 sub a AVG): de 
gegevensverwerking is rechtmatig en behoorlijk, omdat deze plaatsvindt op basis van een 
grondslag uit de AVG, namelijk algemeen belang (art. 6 lid 1 sub e AVG).  

- Doelbinding (art. 5 lid 1 sub b AVG): de persoonsgegevens worden alleen voor de omschreven 
en gerechtvaardigde doeleinden verzameld. De applicatie is geen cliëntvolgsysteem, enkel het 
proces van signaal afgeven, opvangen en opvolgen wordt gefaciliteerd. 

- Dataminimalisatie (art. 5 lid 1 sub c AVG): alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het 
behandelen van het signaal worden opgeslagen. Met betrekking tot de signaleerder gaat het 
om naam, telefoonnummer, e-mailadres en relatie tot gemelde. Voor het delen van deze 
informatie met de betrokkene wordt expliciet toestemming gevraagd. Ten aanzien van de 
gesignaleerde wordt enkel het adres, de leeftijdscategorie en de reden van signaleren 
vastgelegd. Bij mensen die zichzelf signaleren wordt toestemming gevraagd en vastgelegd. 

- Juistheid (art. 5 lid 1 sub d): Op het moment dat wordt vastgesteld dat een foutieve melding 
wordt gedaan, dan wordt deze door de medewerker van de gemeente verwijderd.  

- Bewaartermijn (art. 5 lid 1 sub e AVG): de gegevens worden niet langer dan vier weken in de 
applicatie bewaard en worden vervolgens geanonimiseerd tot niet tot de persoon herleidbare 
statistische data.  

- Integriteit en vertrouwelijkheid (art. 5 lid 1 sub f AVG): Er worden passende technische en 
organisatorische maatregelen genomen zodat de persoonsgegevens op een veilige manier 
verwerkt worden. Zo wordt bijvoorbeeld, ter bescherming van de betrokkenen, in de applicatie 
gelogd wie toegang heeft tot de data. Niemand kan de applicatie in, pas na dubbele 
authenticatie wordt een gebruiker toestemming gegeven tot (een deel van) de data. In de 
applicatie zijn rollen en regio’s gedefinieerd zodat niemand bij de gegevens van een andere 
gemeente of zelfs bij een andere wijk kan.  

Op basis van het subsidiariteitsvereiste moet altijd gekeken worden of het beoogde doel dat voor de 
verwerking is vastgesteld, ook op een minder ingrijpende manier en / of met minder ingrijpende 
middelen kan worden bereikt. Als alternatief kan worden genoemd dat burgers (anoniem) bellen naar 
de gemeente of een andere partij, waarbij deze informatie vervolgens onderling herverdeeld wordt. 
Dit wordt reeds gedaan door gemeenten. Er zitten voor gemeenten echter een aantal risico’s aan deze 
werkwijze verbonden. Een van de risico’s is het onveilig registreren van de binnengekomen meldingen. 
Hierbij kan gedacht worden aan het loggen in een notitieblokje of een gedeeld bestand zonder extra 
beveiligingslaag of extra maatregelen om de privacy te waarborgen.  



 

   

 

Een andere mogelijkheid is het plaatsen van de gegevens in het ‘burgerportaal’ van de gemeente. Ook 
hier worden gegevens lang bewaard en is het onduidelijk wat de mogelijkheden zijn bij het registreren 
van zorgen om een ander. Al deze mogelijkheden houden ook geen rekening met de beperking van de 
opgeslagen hoeveelheid en inhoud van gegevens. Er is vrije ruimte en het risico is aanwezig dat meer 
wordt opgeslagen dan noodzakelijk om dit eerste contactmoment op te (laten) volgen. Om deze 
risico’s te voorkomen kan middels het Signalenportaal gelogd worden wie toegang heeft tot de data 
en vooraf gedefinieerd worden waar de data naartoe moet. Dit is de kortste route. Daarnaast is 
anoniem melden niet mogelijk. Tot slot wordt bij de implementatie van het Signaalpunt tegen 
Eenzaamheid aandacht besteed aan het direct met elkaar contact leggen als preferente handelswijze.  

Wet Wams 
Het wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) bevat de opdracht aan 
de gemeenten om te zorgen voor een meldpunt, dat openstaat voor burgers en professionals, dat 
signalen over de gezondheid, het welzijn, de zelfredzaamheid of participatie van een inwoner van die 
gemeente kan adresseren en, indien nodig, doorgeleidt naar het juiste loket.  

Op dit moment kennen veel gemeenten al meldpunten waar burgers en professionals terecht 
kunnen met zorgen over een ander. Dit wetsvoorstel voorziet als aanvulling daarop in een betere 
juridische basis voor gegevensverwerking door de meldpunten. De huidige basis in de Wmo 2015 is 
namelijk niet voldoende voor de bevoegdheid de gegevens te verwerken die nodig zijn voor het 
kunnen doen van een triage (het beoordelen van de situatie en urgentie van 
slachtoffers/patiënten/cliënten).  

Dit wetsvoorstel vult de opdracht aan het college dan ook nader in en geeft een juridische basis aan 
de gegevensverwerking die nodig is om die taak, het beoordelen van een melding, goed te vervullen. 
Het meldpunt benadrukt het belang van vroegtijdige signalering van situaties waarin mensen zorg, 
hulp of ondersteuning nodig hebben. Dit wetsvoorstel legt daar met de verankering van de opdracht 
aan de colleges de nadruk op en creëert de randvoorwaarden voor een brede aanpak door, waar 
nodig, domeinoverstijgende gegevensverwerking mogelijk te maken.1 

Op dit moment is het op grond van de Wmo wel toegestaan om gegevens over burgers met betrekking 
tot bijvoorbeeld eenzaamheid in het Signalenportaal te verwerken. Een medewerker van de gemeente 
kan naar aanleiding van dit signaal iemand van een welzijnsorganisatie naar de burger sturen om te 
kijken wat deze burger nodig heeft. Gemeenten hebben echter niet de bevoegdheid gegevens van 
andere domeinen te verwerken om de situatie en urgentie van de burgers te beoordelen. Hierbij kan 
gedacht worden aan het opslaan van documenten met aanvullende informatie over de burger. Er 
ontbreekt met andere woorden een grondslag voor de gegevensverwerking die nodig is om te 
verkennen of er sprake is van problemen op meerdere domeinen die in samenhang moeten worden 
opgelost en om coördinatie te voeren op een integrale aanpak. Door de Wet Wams is dit straks wel 
mogelijk.  

Volgens het rapport ‘Stand van het land’ uit 2019 komen mensen door meldpunten met meerdere 
problemen beter in beeld. Via casus overleggen wordt getracht hen toe te leiden naar passende zorg. 
De mogelijkheid tot het delen van informatie tussen samenwerkingspartners wordt gezien als een 
belangrijk aandachtspunt voor het verbeteren van de effectiviteit van meldpunten.2 

 

1 Toelichting ontwerp Wams, p. 26. 
2 Toelichting ontwerp Wams, p. 25. 



 

   

 

Met betrekking tot de vraag welke gegevens in het meldpunt verwerkt mogen worden, kan uit het 
ontwerp van het wetsvoorstel afgeleid worden dat het moet gaan om basale gegevens die van belang 
zijn voor een goede opvolging van de melding en triage. Dit kan per meldpunt verschillen.3 Het is hierbij 
wel van belang dat de gegevensverwerking altijd voldoet aan de eisen uit de AVG. 

 

Geschreven door: mr. R.E de Bakker, juridisch adviseur van Innoveere 

 

3 Toelichting ontwerp Wams, p. 28.  


