Convenant
aanpak
problematische
groepen en
groepsgedrag
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Partijen
Partijen die aan dit samenwerkingsverband
deelnemen zijn:

1.1 	Betrokkene, zoals bedoeld in art. 4 lid 1 AVG of art.
1 onder g Wpg, of art.1 onder j Wjsg; zijnde een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon (AVG), of degene op wie een politiegegeven betrekking heeft (Wpg) of degene op
wie een justitieel, strafvorderlijk, gerechtelijk
strafgegeven of een tenuitvoerleggingsgegeven
betrekking heeft, of van wie persoonsgegevens
in een persoonsdossier zijn verwerkt (Wjsg);

1. De Politie-Eenheid Rotterdam (hierna: Politie)
2.	Het Openbaar Ministerie, Arrondissementsparket
Rotterdam (hierna: OM)
3.	De Burgemeester van de gemeente Rotterdam
(hierna: ‘Burgemeester’)
Hierna afzonderlijk te noemen ‘Partij’ en gezamenlijk,
te noemen ‘Partijen’,

1.2	
Persoonsgegevens: alle informatie over een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon (‘de betrokkene’) zoals bedoeld in artikel 4
eerste lid AVG;

Overwegen als volgt:
- In dit convenant wordt beschreven hoe Partijen overlast
of het (mogelijk) kunnen schaden van de openbare
orde en veiligheid door overlast gevende groepen
kunnen voorkomen en bestrijden;
- Het betreft een (kwetsbare) groep jeugd/jongvolwassenen van 12 tot en met 23 jaar; waarvoor aansluiting
is gezocht bij de JOVO/ASR-leeftijden waarvan de
gegevens verwerkt worden door de Burgemeester, de
politie en het OM;
- De ,in het kader van dit samenwerkingsverband, door
Partijen ontvangen persoonsgegevens worden alleen
verwerkt in de eigen gegevensbestanden van de
Partijen, conform de op de Partijen van toepassing
zijnde wet- en regelgeving;
- Partijen in het samenwerkingsverband zijn ieder voor
zich alleen verwerkingsverantwoordelijk voor de
verwerking in de eigen gegevensbestanden en de
verstrekking vanuit de eigen gegevensbestanden aan
elkaar, aan betrokkene(n) en derden;
- Partijen zijn zich ervan bewust dat bij het verwerken van
persoonsgegevens sprake moet zijn van doelbinding
en dat ook de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit afgewogen worden en
- Partijen spreken de intentie uit om dit convenant, dat
een looptijd van 1 jaar heeft, uit te breiden met partners
die betrokken kunnen zijn bij de aanpak van problematische groepen. Daarom zullen zij op een zo kort
mogelijke termijn starten met het uitvoeren van een
dataprivacy impact assessment (DPIA).

1.3 	Politiegegevens: elk persoonsgegeven dat wordt
verwerkt in het kader van de uitvoering van de
Politietaak zoals, bedoeld in de artikelen 3 en 4 van
de Politiewet 2012, met uitzondering van:
- De uitvoering van wettelijke voorschriften anders
dan de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften;
-D
 e bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000
opgedragen taken, zoals bedoeld in artikel 1,
eerste lid, onderdeel i, onder 1e en artikel 4,
eerste lid, onderdeel f, van de Politiewet 2012;
zoals bedoeld in artikel 1, onder a Wpg;
1.4	
Strafvorderlijke gegevens: persoonsgegevens of
gegevens over een rechtspersoon die zijn
verkregen in het kader van een strafvorderlijk
onderzoek en die het Openbaar Ministerie in een
strafdossier of langs geautomatiseerde weg in een
gegevensbestand verwerkt, zoals bedoeld in
artikel 1, onder b Wjsg;
1.5 	Justitiële gegevens: bij algemene maatregel van
bestuur te omschrijven persoonsgegevens of
gegevens over een rechtspersoon inzake de
toepassing van het strafrecht of de strafvordering
die in een gegevensbestand zijn of worden
verwerkt, zoals bedoeld in artikel 1 onder a Wjsg.

Gelet op:
De politietaak zoals genoemd in artikel 3 Politiewet,
meer in het bijzonder de daadwerkelijke handhaving
van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen
die deze behoeven.
De taak van het Openbaar Miniserie zoals neergelegd in
artikel 124 Wet op de Rechterlijke organisatie (Wet RO);
belast met de strafrechtelijke handhaving van de
rechtsorde en met andere bij wet vastgestelde taken.
De Burgemeester zoals genoemd in artikel 172 van de
Gemeentewet; belast met de handhaving van de
openbare orde en veiligheid,

1.6 	Tenuitvoerleggingsgegevens: persoonsgegevens
of gegevens over een rechtspersoon inzake de
tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen,
die in een dossier of een ander gegevensbestand
zijn of worden verwerkt; zoals bedoeld in artikel 1
onder d Wjsg.
1.7	
Bijzondere categorieën van persoonsgegeven:
persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 22 eerste
lid jo. Art. 32 Uitvoeringswet AVG (hierna UAVG)
en/of art. 5 Wpg of art. 39c derde lid Wjsg;

Komen het volgende overeen:

1.8 	Verwerkingsverantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in art. 4 zevende lid
AVG, of art.1 onder f Wpg; of art. 1 onder k Wjsg;

1.1. Definities
	In dit convenant en de daarbij behorende bijlage(n)
wordt verstaan onder:

1.9 	Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke: de
verwerkingsverantwoordelijken, zoals bedoeld in
art. 26 AVG
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1.10 	Verwerking, zoals bedoeld in art. 4 tweede lid AVG

wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de
wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of
de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden,
opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens (Artikel 4, punt 12, AVG).

1.11 	AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.
1.12 	Werkproces: het Werkproces Integrale
Aanpak Problematische Jeugdgroepen, v1.0 van
8 maart 2016 (opgesteld in samenwerking
gemeenten, politie en OM) dat aan dit convenant
ten grondslag ligt.

1.21 	Derde: een natuurlijke of rechtspersoon, een
overheidsinstantie, een dienst of een ander
orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de
verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker,
noch de personen die onder rechtstreeks gezag
van de verwerkingsverantwoordelijke of de
verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

1.13 	Driehoekspartners: burgemeester, politie en het OM.
1.14 	Groepsaanpak: de integrale aanpak van problematische groepen/-netwerken die in beeld worden
gebracht, met het doel te komen tot een samenhangend geheel van interventies dat erop is
gericht dat het gedrag van de betrokkene zodanig
wordt omgebogen dat criminaliteit en overlast door
de betrokkenen vermindert, hun sociale positie
versterkt en hen perspectief biedt, de negatieve
groepsdynamiek verstoord wordt en aanwas
voorkomen wordt.

1.22 V
 erwerker: een natuurlijke - of rechtspersoon, een
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan
die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
1.23 	Verwerking van persoonsgegevens: een verwerking
of een geheel van verwerkingen met betrekking tot
persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde
procedés, zoals het verzamelen, vastleggen,
ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekken door middel van doorzending,
verspreiden of op andere wijze ter beschikking
stellen, aligneren of combineren, afschermen,
wissen of vernietigen van gegevens.

1.15 	Groepsscan: een inventarisatie-instrument van de
politie waarin overlast, criminaliteit en zorgsignalen
rondom (leden van) groepen en/of netwerken
grotendeels automatisch op basis van politie-informatie en ‘zachte’ input van de wijkagent in kaart
wordt gebracht.
1.16 	Problematisch groepsgedrag: gedrag van de leden
van een groep dat de openbare orde, sociale
norm en veiligheid verstoort, overlast veroorzaakt,
en/of crimineel van aard is. Onder groepen vallen
in dit convenant ook fluïde netwerken en los-vaste
groepen.

2.
Doeleinden
De doeleinden van het samenwerkingsverband zijn:
Het op effectieve wijze aanpakken en terugdringen
van criminaliteit dan wel overlast door de betrokkenen,
die de openbare orde en veiligheid (mogelijk kunnen)
schaden, de negatieve groepsdynamiek verstoren,
het versterken van de sociale positie van de problematische groep, hen perspectief te bieden door middel
van een meersporige integrale aanpak op de groep en
het voorkomen van aanwas.

1.17	
Plan van Aanpak: rapportage waarin problematisch
gedrag wordt geduid en waarin wordt aangegeven
op welke manier het problematisch gedrag van een
specifiek(e) groep of -netwerk aangepakt zal worden.
1.18	
Ontvanger: een natuurlijke- of rechtspersoon,
een overheidsinstantie, een dienst of een ander
bestuursorgaan, al dan niet een derde, aan wie/
waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt.
Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder
onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het
lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers;
de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van
toepassing zijn.

3.
Grondslagen gegevensverwerking
	
3.1 	De politie verwerkt politiegegevens voor zover
die verwerking noodzakelijk is voor de vervulling
van de politietaak, zoals neergelegd in artikel 3
Politiewet. De verstrekking door de Politie gebeurt
op basis van art 16 lid 1 onder b Wpg. De grondslag voor verwerking van politiegegevens is
gelegen in artikel 8, danwel artikel 13 eerste lid Wpg.
3.2	
Het Openbaar Ministerie verwerkt strafvorderlijke
gegevens, voor zover die verwerking noodzakelijk
is voor de vervulling van de taak zoals neergelegd
in artikel 124 Wet op de Rechterlijke organisatie
(Wet RO).

1.19 	Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of
gedecentraliseerd is dan wel op functionele of
geografische gronden is verspreid.

De wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking zijn voor het Openbaar Ministerie gelegen in
de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
(Wjsg). De grondslag voor de verstrekking van
strafvorderlijke gegevens door het Openbaar

1.20 	Datalek: een inbreuk in verband met persoonsgegevens; hiervan is sprake bij een inbreuk op de
beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige
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Ministerie aan de Partijen in het Samenwerkingsverband Integrale aanpak Problematische groepen
is gelegen in artikel 8a en 39f Wjsg waar het
verstrekkingen aan de Burgemeester betreft,
waarbij art 8a Wjsg van toepassing is op de
justitiële gegevens waarover het OM al beschikt en
die niet specifiek voor deze aanpak apart mag
worden bevraagd in JDS. Art 39f Wjsg ziet op de
strafvorderlijke gegevens. Op grond van deze
artikelen kan het OM, voor zover noodzakelijk en
ingeval van een zwaarwegend algemeen belang
aan personen of instanties voor de volgende buiten
de strafrechtspleging gelegen doeleinden respectievelijk strafvorderlijke en justitiële gegevens
verstrekken met als doel:
-	Het voorkomen en opsporen van strafbare feiten;
-	Het handhaven van de orde en veiligheid;
-	Het uitoefenen van toezicht op het naleven van
regelgeving;
-	Het nemen van een bestuursrechtelijke beslissing;
-	Het beoordelen van de noodzaak tot het treffen van
een rechtspositionele of tuchtrechtelijke maatregel;
-	Het verlenen van hulp aan slachtoffers en anderen
die bij een strafbaar feit betrokken zijn en
-	Het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling door een persoon of instantie die met
een publieke taak is belast.

nakoming van de verplichtingen uit hoofde van
de AVG, de Wpg en de Wjsg zijn. Met name met
betrekking de uitoefening van de rechten de
betrokkene en de verplichtingen om de bepaalde
informatie over de verwerkingsactiviteiten te
verstrekken. De wezenlijke inhoud van deze
vastlegging wordt aan de betrokkene beschikbaar
gesteld door middel van een brief van de
Burgemeester die aan betrokkene wordt uitgereikt
of verstuurd. Aanvullende informatie kan betrokkene vinden op:
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/
uw-gegevens/. De betrokkene kan op die webpagina ook vinden hoe hij een klacht kan indienen.
De wijze waarop en wanneer de convenantpartners
elkaar informeren, is verder uitgewerkt in artikel 11
van dit convenant.

3.3 	De Burgemeester verstrekt persoonsgegevens
voor zover dit noodzakelijk is op grond van artikel 6
lid 1 onder e AVG. De Burgemeester verwerkt de
ontvangen gegevens op grond van artikel 6 lid 1
onder de AVG. De burgemeester verwerkt gegevens
in het kader van de uitoefening van zijn taak op
grond van handhaving van de openbare orde op
grond van artikel 3 en 11 Politiewet jo artikel 172,
172a, 172b, 174 Gemeentewet dan wel artikel 38v
van het Wetboek van Strafrecht. Hieronder valt ook
het bestrijden van overlast in een gemeente.
	
De, in het kader van dit samenwerkingsverband, door
Partijen ontvangen persoonsgegevens worden
alleen verwerkt in de eigen gegevensbestanden
van de Partijen, conform de op de Partijen van
toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Partijen in het samenwerkingsverband zijn ieder
voor zich alleen verwerkingsverantwoordelijk voor de
verwerking in de eigen gegevensbestanden en de
verstrekking vanuit de eigen gegevensbestanden
aan elkaar, aan betrokkene(n) en derden. Partijen
zijn zich ervan bewust dat bij het verwerken van
persoonsgegevens sprake moet zijn van doelbinding
en dat ook de beginselen van subsidiariteit en
proportionaliteit afgewogen worden.
3.5 	De gegevens zoals bedoeld in dit artikel 3 staan
op de eigen gegevensdragers en zijn de eigen
gegevensbestanden van de Partijen. Desalniettemin bepalen de Partijen (deels) gezamenlijk doel
en middelen van de aanpak. In die zin is er sprake
van een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid. Daarom is conform artikel 26 AVG in dit
convenant op transparante wijze vastgelegd wat
ieders respectieve verantwoordelijkheden voor
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4.

Categorieën betrokkenen en categorieën persoonsgegevens

4.1	
In het kader van de samenwerking worden door Partijen over de volgende 3 categorieën betrokkenen de
volgende categorieën persoonsgegevens verstrekt. De in de samenwerking gebruikte werkwijze onderscheidt
7 stappen. Per stap worden er andere persoonsgegevens verwerkt, waarbij in de eerste stap nog geen
persoonsgegevens worden verwerkt. Schematisch zien de 7 stappen er als volgt uit:
Stap

Te beantwoorden vragen

 enmerken van de
K
gedeelde informatie

1. S
 ignalen over
groepsgedrag delen

- W
 at zien en merken we aan problematisch
groepsgedrag?
- Is er mogelijk sprake van een problematische
groep?

- Enkelvoudige signalen over
problematisch groepsgedrag
- Observaties vanuit het werk en de
omgeving

2. Informatie verzamelen en verbinden

- Is er sprake van een problematische groep?
- Wie zitten daarin?
- Wat doen ze? Hoe erg is dat?
- Bij welke partners zijn ze bekend?
- Is er noodzaak om een integrale
probleemdefinitie op te maken?

- Informatie over aard en omvang
van de problematische groep, op
groepsniveau en eventueel
persoonsniveau
- Actief uitgevraagd

3. M
 aken integrale
probleemdefinitie

- W
 aardoor wordt het problematisch
groepsgedrag veroorzaakt?
-H
 oe en met wie kunnen we (op hoofdlijnen) de
groep aanpakken?
- Wat is daar (op hoofdlijnen) voor nodig?
- Wat adviseren we?

- Informatie over aard en omvang,
op groep, locatie en persoon
- Inzicht in de verschillende
domeinen

4. A
 dviseren en
prioriteren

- Wat is de aard en omvang van het problematisch
gedrag?
-W
 elke aanpak werkt bij deze problematische
groep en wat vergt dat aan inzet?

- Informatie over andere problematische groepen (afwegen)
- Besluit tot al dan niet aanpakken
problematische groep, inclusief
randvoorwaarden

5. Maken PvA

- Welke afspraken maken we om de problematische
groep aan te pakken?

- Plan van aanpak vastleggen, met
vaste onderdelen als doelen, acties,
monitoring

6. Uitvoeren en
monitoren PvA

- Hoe verloopt het uitvoeren van de aanpak?
- Welk effect heeft dat?
- Welke bijstelling is nodig?

- Afspraken (mogelijk bijstellen)
- Voortgang in acties en resultaten
- Effecten (op doelen)

7. Afronden en
evalueren

- Is de problematische groep afdoende aangepakt?
Zijn de doelen bereikt?
- Welke restacties worden bij wie belegd?
-W
 at zijn de leer- en verbeterpunten uit de
aanpak?

- Beleggen restacties
- Leerpunten

Categorie betrokkenen 1 minderjarige/jongvolwassene
(lid van de Problematische groep
Categorie betrokkenen 2 ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) van dat specifieke lid van de
Problematische groep
Categorie betrokkenen 3 deelnemers regiegroep/
overleg

In aanvulling daarop worden door het Openbaar
Ministerie de volgende persoonsgegevens verstrekt:
-	Strafvorderlijke gegevens: persoonsgegevens die
zijn verkregen in het kader van een strafvorderlijk
onderzoek en die het Openbaar Ministerie in een
strafdossier of langs geautomatiseerde weg in een
gegevensbestand verwerkt;
-	Justitiële gegevens: bij algemene maatregel van
bestuur te omschrijven persoonsgegevens inzake de
toepassing van het strafrecht of de strafvordering,
die in een gegevensbestand zijn of worden verwerkt;
-	Tenuitvoerleggingsgegevens: persoonsgegevens
inzake de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke
beslissingen, die in een dossier of een ander
gegevensbestand zijn of worden verwerkt;
-	In aanvulling daarop worden door de Burgemeester de volgende persoonsgegevens verstrekt:
Gegevens waaruit blijkt dat overlast wordt veroorzaakt door betrokkene;

4.2 	Categorie betrokkene 1: minderjarige/Jong
volwassene (lid van de Problematische groep)
NAW-gegevens;
Geboortedatum;
Telefoon en e-mailgegevens;
In aanvulling daarop worden door de politie de
volgende politiegegevens verstrekt:
Artikel 8 Politiegegevens;
Artikel 13 Politiegegevens;
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-	Gegevens waaruit blijkt dat betrokkene is aangesproken op deze overlast. Gegevens waaruit blijkt
dat aan betrokkene een aanbod door de Burgemeester is gedaan.

Adviseren/prioriteren van de driehoek, besluiten of er
ingezet gaat worden (en in welke mate) op een
problematische groep.
Plan van aanpak opstellen, taken verdelen, deelnemen
aan overleggen over de jeugdgroep waarin acties op
elkaar worden afgestemd. Hier komen ook andere
partijen naast de driehoekpartijen in beeld die hun
informatie afstemmen.
Maatwerk leveren in het kader van de integrale aanpak.
Voor OM bestaat dit concreet uit: zittingen versnellen,
zaaksinfo koppelen, contextinfo aanleveren voor requisitoir OvJ (alles intern) tbv vanuit recidive beperkende
overwegingen.
Relevante acties worden teruggekoppeld in het overleg
met de (betrokken) partijen.
Afronden: gegevens van personen verwijderen. De
gegevens zullen zolang een groepsaanpak loopt niet
worden verwijderd maar voor een periode van 2 jaar na
de laatste melding worden bewaard. Dit heeft te maken
met het gezamenlijke bestand. Daarvoor wordt de
bewaartermijn van 2 jaar gehanteerd. Evaluatie vindt
nauwelijks plaats. Indien dit wel het geval is betreft het
een evaluatie op proces, geen gegevensverwerking.

4.3 	Categorie betrokkene 2 Ouder(s)/ wettelijk vertegenwoordiger(s) van minderjarige(n) onder de 16 jaar
NAW-gegevens;
Geboortedatum;
Telefoon en e-mailgegevens;
	In aanvulling daarop worden door de politie de
volgende politiegegevens verstrekt:
Artikel 8 Politiegegevens;
Artikel 13 Politiegegevens;
	
In aanvulling daarop worden door de Burgemeester
de volgende persoonsgegevens verstrekt:
-	Gegevens waaruit blijkt dat overlast wordt
veroorzaakt door betrokkene.
-	Gegevens waaruit blijkt dat betrokkene is
aangesproken op deze overlast.
-	Gegevens waaruit blijkt dat de ouders betrokken
worden door de Burgemeester bij het stoppen van
de overlast.

5.2 	Er is sprake van een aantal structurele gezamenlijke overleggen tussen Partijen. De doeleinden,
frequentie en samenstelling zijn casus afhankelijk.
Als er bij een problematische jeugdgroep een
strafrechtelijk onderzoek loopt, neemt het OM
(gedurende dit strafrechtelijk onderzoek) deel aan
structurele overleggen om contextinformatie op te
halen., Indien er geen strafrechtelijk onderzoek
loopt, neemt het OM niet deel aan de structurele
overleggen.

4.4 	Categorie betrokkene 3, deelnemers regiegroep/
overleg: De bij dit convenant betrokken Partijen
hebben onderhands de contactgegevens van de
betrokken medewerkers uitgewisseld.
5.

Inspanningen, inrichting samenwerking en
verwerkingsverantwoordelijkheid

5.1 	Om de doeleinden te bereiken, verplichten Partijen
zich tot het leveren van bijdragen. Voor het OM
volstaat een verwijzing naar art 5.1 onder 5.

5.3 	Er zijn selectiecriteria vastgesteld op grond
waarvan de verstrekking van persoonsgegevens
wordt gestart en op grond waarvan de gegevensuitwisseling wordt beëindigd. De criteria op grond
waarvan de verstrekking van persoonsgegevens
wordt gestart of beëindigd zijn:

Burgemeester en politie checken de eigen systemen
om na te gaan wat er bekend is over geïdentificeerde
leden van de groep: groepsscan. Hieruit wordt een
bruto namenlijst van de groepsleden samengesteld
(verzamelen/vastleggen/opslaan, combineren,
verstrekken d.m.v. doorzenden/verspreiden).
Politie verstrekt de bruto namenlijst aan het OM. Deze
wordt opgeslagen. OM raadpleegt de eigen systemen
en vult de lijst aan met relevante informatie. (Raadplegen, verzamelen/vastleggen/opslaan, combineren,
verstrekken d.m.v. doorzenden/verspreiden).
Brutolijst wordt voorgelegd aan de driehoek.
Er wordt nagegaan bij welke partners betrokkenen
bekend zijn. (Verstrekken d.m.v. doorzending/
verspreiden, combineren, bijwerken of wijzigen, verzamelen/vastleggen/opslaan, mondeling toelichten: of
betrokkene recent vervolgd is door het OM voor een
strafbaar feit anders dan sepot of vrijspraak, indien het
relevant is voor de groepsaanpak). Naar aanleiding
hiervan wordt gewogen of betrokkene op de bruto lijst
blijft staan of dat hij wordt verwijderd (wissen/vernietigen). Hieruit volgt de netto namenlijst. De bruto lijst
wordt verwijderd.
In sommige gevallen wordt de lijst pas hierna aan de
driehoek voorgelegd. Hier wordt op hoofdlijnen een plan
van aanpak voor gemaakt.

Gestart:
- De overlast wordt voornamelijk in (wisselend)
groepsverband veroorzaakt;
-D
 e noodzaak om de groep aan te pakken is
urgent. Dit blijkt uit 3 of meer unieke meldingen
van overlast waarbij de groep betrokken is door
Politie, Stadsbeheer of het jongerenwerk in de
afgelopen 12 maanden;
-E
 erdere interventies van Politie, het OM, of
Burgemeester hebben niet geleid tot vermindering van de overlast.
Beëindigd:
-D
 e overlast is gestopt;
-D
 e aanpak is niet meer de juiste methodiek om de
overlast te stoppen; De doelstellingen zijn gehaald.
Artikel 5.1 van dit convenant is niet afdwingbaar, Partijen
kunnen op tekortkomingen in de nakoming van artikel 5.1
van dit convenant of van afspraken die daarmee samenhangen, bij de burgerlijke rechter geen beroep doen.
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6.

Wijze van verstrekking

7.4	
Partijen komen overeen dat het niet is toegestaan
om de binnen het samenwerkingsverband
ontvangen gegevens intern verder te verwerken
voor andere doeleinden dan de doeleinden in het
samenwerkingsverband.

6.1 	Persoonsgegevens worden alleen verstrekt door
en aan die medewerkers die uit hoofde van hun
functie door die Partijen zijn aangewezen en
geautoriseerd voor het verwerken van deze
gegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor
hun taak bij het behalen van de doelstellingen
van het convenant.

7.5 	Partijen komen overeen dat het niet is toegestaan
om de binnen het samenwerkingsverband
ontvangen gegevens te verstrekken aan derden.
8.

6.2 	Politiegegevens kunnen mondeling, tijdens een
overleg worden ontvangen en gedeeld en/of
telefonisch worden ontvangen en gedeeld en/of
schriftelijk door de politie worden verstrekt door
middel van beveiligde e-mail of de bestandenpostbus van het OM. Van mondelinge overleggen
wordt verslag opgemaakt. In het verslag staat
welke persoonsgegevens tijdens dat overleg zijn
gedeeld.

8.1 	De brutolijst wordt verwijderd wanneer de nettolijst
is ontvangen. Personen waarop geen actie hoeft te
worden ondernomen worden verwijderd uit de lijst.
Voor de groepsaanpak is er geen wettelijke termijn
van toepassing, omdat de AVG uitgaat van het
beginsel dat gegevens niet langer worden
bewaard dan noodzakelijk.
De Burgemeester bewaart persoonsgegevens
van betrokkenen die opgenomen zijn in de groepsaanpak. De Burgemeester wil gedurende 2 jaar
na afsluiting van de groep toegang tot die
persoonsgegevens houden. De gegevens
worden in een niet-actieve fase bewaard tot:
- De groepsoverlast herleeft;
- Betrokkene zich voegt bij een nieuwe geprioriteerde groep;
- Betrokkene een persoonsgerichte aanpak krijgt.

6.3 	Strafvorderlijke en/ of justitiële gegevens kunnen
mondeling tijdens overleg ontvangen en gedeeld
en/of telefonisch ontvangen en gedeeld en/ of
schriftelijk door het Openbaar Ministerie worden
verstrekt via de bestandenpostbus/ het beveiligde
mailprogramma van het OM. Het document wordt
tevens beveiligd met een wachtwoord.
6.4 	Persoonsgegevens kunnen door de Burgemeester
worden verstrekt op volgende wijze: via beveiligde
e-mail, mondeling, tijdens een overleg of telefonisch
ontvangen en gedeeld. Van mondelinge overleggen
wordt verslag opgemaakt. In het verslag staat
welke persoonsgegevens tijdens dat overleg zijn
gedeeld.

	Wanneer de gegevens worden gebruik voor één
van bovenstaande doelen zal de medewerker van
de Burgemeestertoetsen of de gegevens nog
actueel zijn.
Wanneer er binnen 2 jaar geen herleving van de
overlast is zullen de gegevens na 2 jaar onherstelbaar worden vernietigd.
De Burgemeester bewaart deze gegevens, omdat
de Burgemeester als enige partner alle relevante
informatie heeft gebundeld, een analyse heeft
gemaakt en een plan van aanpak heeft opgesteld.
Hierdoor is bekend wat wel en niet werkte in het
verminderen of stoppen van de overlast. Het is
belangrijk om dit historisch geheugen te hebben
om snel te kunnen reageren op de overlast en
interventies te kunnen uitvoeren die tot resultaat
leiden.

6.5 	Iedere Partij die bij verstrekking constateert dat de
verstrekte persoonsgegevens onjuist of onvolledig
zijn, stelt de andere Partijen op de hoogte van
correcties van en/ of aanvullingen op de persoonsgegevens.
7.

Bewaartermijnen en vernietiging

Geheimhoudingsplicht

7.1 	Partijen dragen er zorg voor dat degenen die
persoonsgegevens verwerken, voor wie niet reeds
uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift
een geheimhoudingsplicht geldt, verklaren tot
geheimhouding over persoonsgegevens en over
andere gegevens waarvan zij het vertrouwelijke
karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden,
behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen
tot bekendmaking verplicht of uit hun taak daartoe
voortvloeit.

	Het OM bewaart en vernietigt de persoonsgegevens
die het in de eigen systemen heeft opgeslagen
conform de toepasselijke archiefwet en -regelgeving.
Het OM ontvangt van driehoekspartners persoonsgegevens die context aan een strafzaak geven.
Dergelijke contextinformatie wordt gedeeld met de
zaakofficier van justitie en door haar/hem aan het
strafdossier toegevoegd. De bewaartermijnen van
de artikelen 4 en 6 Wjsg zijn van toepassing.
De Politie bewaart en vernietigt de persoonsgegevens die het in de eigen systemen heeft opgeslagen conform de toepasselijke archiefwet en –
regelgeving en de termijnen die zijn opgenomen in
artikel 14 Wpg.

7.2 	Partijen verplichten zich andere Partijen op de
hoogte te stellen van de voor hen van toepassing
zijnde geheimhoudingsplicht.
	
7.3 	Doorverstrekking van persoonsgegevens aan
derden vindt alleen plaats onder gelijkluidende
geheimhouding en beveiligingsvoorwaarden die
bij dit Convenant overeengekomen zijn.
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8.2 	Partijen houden rekening met de geldende
archiefwet en -regelgeving. De gegevens (inclusief
alle kopieën en back-ups) worden in geval van
vernietiging onherstelbaar gewist.
9.

en woordvoering, waarbij de Partij die de inbreuk
heeft geconstateerd het initiatief neemt. Partijen
zullen op dat moment een nader onderzoek (laten)
uitvoeren voor zover dit hun eigen gegevensverwerking betreft waarvoor zij verwerkingsverantwoordelijke zijn. Artikel 41 lid 1 sub d UAVG, art 21
lid 2 onder a Wjsg en art. 23 lid 1 j 27 lid 1 onder a
Wpg bieden de mogelijkheid om de betrokkene,
als er sprake is van een opsporingsbelang, niet of
op een later moment te informeren.

Beveiliging

9.1 	Partijen beveiligen de persoonsgegevens van de
betrokkenen tegen verlies of enige vorm van
onrechtmatige verwerking en treffen daartoe de
nodige passende technische en organisatorische
maatregelen. Deze maatregelen betreffen in
ieder geval:
-	Een autorisatieproces voor toegang tot systemen,
informatie, waarde goederen, gebouwen,
werkruimten en speciale zones zodat medewerkers
slechts toegang krijgen tot de voor hen relevante
onderdelen en gegevens;
-	Bescherming tegen inbraak en andere vormen van
ontvreemding van informatie zodanig dat inbraakpogingen onmiddellijk worden gesignaleerd en de
vertraging van inbraak afdoende is om diefstal van
informatie te voorkomen, ook in geval van mobiele
werkplekken;
-	Interne procedures opdat gegevens niet onbedoeld
in handen van derden kunnen vallen, in ieder geval
over omgang met externe media en beheer en
gebruik daarvan;
-	Beveiligde elektronische uitwisseling van gegevens, minimaal door encryptie en andere vormen
van beveiliging, waarbij uitlekken van gegevens
wordt gesignaleerd en gegevens niet direct
leesbaar zijn voor derden;
-	Voor uitschakeling van de beveiliging zijn specifieke
procedures ingericht die ongecontroleerd uitschakelen onmogelijk maken;
-	Overleggen hebben plaats in vergaderlocaties van
de gemeente of Politie Rotterdam waar een
aanmeldingsprocedure van toepassing is, zodat de
identiteit van de deelnemers van tevoren bekend
is.

9.5 	Partijen zullen minimaal voldoen aan de autorisatieen beveiligingsvereisten zoals vastgelegd in de
specifieke wet- en regelgeving en vereisten van
de betreffende organisaties. Partijen zullen er
alles aan doen de beveiliging van de gegevens
afdoende te regelen. 
10.

Informatieplicht

10.1 	Ten einde ervoor te zorgen dat personen en
organisaties bekend worden met de gegevensuitwisseling in het kader van dit samenwerkingsverband, wordt dit convenant door de deelnemende
Partijen gepubliceerd op hun website en/of op
andere wijze openbaar gemaakt.
10.2 	Indien de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen, wordt de betrokkene door de
verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd tenzij
er sprake is van een uitzondering zoals genoemd
in artikel 14 lid 5 AVG, danwel artikel 41 UAVG.
Voor de duidelijkheid: omdat er sprake is van een
gezamenlijke verwerking van de persoonsgegevens,
is alleen de AVG van toepassing.
11.

Rechten van betrokkene

11.1 	Betrokkene kan bij Partijen een verzoek indienen om:
a.	Inzage in de persoonsgegevens die over hem
of haar worden verwerkt;
b.	Rectificatie of wissing, tenzij er sprake is van de
uitvoering van een taak in het algemeen belang
zoals bedoeld in art. 17 lid 3 sub b AVG, art
39m Wjsg of art 28 Wpg van hem of haar
betreffende persoonsgegevens. dan wel
c. 	Beperking van de verwerking.

9.2 	Partijen hebben procedures om de betrouwbaarheid,
zowel bij aanname als gedurende het dienstverband, van medewerkers vast te stellen. Onderdeel
hiervan is in ieder geval het laten ondertekenen van
een geheimhoudingsverklaring en een screening
van medewerkers door middel van een Verklaring
omtrent het Gedrag (VOG).

11.2 	Bij een verzoek zoals bedoeld onder artikel 11.1
van dit convenant met betrekking tot de persoonsgegevens in het gezamenlijk bestand is de AVG
van toepassing. Indien persoonsgegevens uitsluitend
worden verwerkt in het kader van de politietaak,
dan is de Wpg van toepassing op die verwerking
voor de politie. Worden de gegevens verwerkt in
het strafdossier, dan is de Wjsg van toepassing op
die verwerking voor het OM.

9.3 	Partijen zijn zich bewust dat alle afspraken ten
spijt incidenten kunnen optreden. Ieder incident
aangaande een (mogelijk) inbreuk op de beveiliging
van gegevens wordt terstond aan de andere
Partijen gemeld, indien de mogelijke inbreuk
voldoet aan de interne criteria van de Partij. De
melding van de ene Partij aan de andere gebeurt
via e-mail en bevat een korte beschrijving – geanonimiseerd – van het soort incident en de eventueel
getroffen mitigerende maatregelen.

11.3 	Ten aanzien van Partijen die persoonsgegevens
verwerken op grond van artikel 6 lid 1 onder f AVG
kan betrokkene bij die Partijen die op grond van
die betreffende grondslag gegevens verwerken, te
allen tijde bezwaar daartegen aantekenen in
verband met zijn bijzondere omstandigheden.

9.4 	Indien gezien de aard van de inbreuk melding aan de
Autoriteit Persoonsgegevens wettelijk is verplicht,
dragen Partijen zorg voor een afgestemde melding
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11.4 	Indien betrokkene een verzoek richt tot een van
de convenantpartijen, bericht deze hem bij de
beantwoording ook over de identiteit van de
andere Partijen in het samenwerkingsverband
waaraan eerder voor de doeleinden van het
samenwerkingsverband gegevens zijn verstrekt,
informeert deze de andere Partijen binnen het
samenwerkingsverband over het verzoek en
informeert deze de betrokkene welke Partij binnen
de samenwerking zijn verzoek behandelt.

13.3	
Wijzigingen en aanvullingen van dit convenant
vereisen de schriftelijke goedkeuring, ondertekening
en dagtekening van alle Partijen.

11.5 	Partijen die vallen onder het regime van de AVG
hebben het recht om een verzoek geheel of
gedeeltelijk af te wijzen op grond van de criteria
zoals genoemd in artikel 41 UAVG.

14.2 	De toetredende partij conformeert zich aan de in
dit convenant gestelde afspraken.
Daartoe wordt een addendum bij dit convenant
opgesteld.

11.6 	De politie heeft het recht om een verzoek geheel of
gedeeltelijk af te wijzen op grond van de criteria
zoals genoemd in artikel 27 Wpg.

14.3	
Toetreding vindt plaats door middel van een
ondertekening van het addendum door de toetredende en ondertekening door de reeds deelnemende Partijen

14.

14.1 	Partijen worden vooraf op de hoogte gebracht van
de voorgenomen toetreding van een nieuwe partij
tot het samenwerkingsverband en elke Partij dient
akkoord te gaan met de toetreding.

11.7 	Het Openbaar Ministerie heeft het recht om een
verzoek geheel of gedeeltelijk af te wijzen op grond
van de criteria zoals genoemd in artikel 39l Wjsg.

15.

15.2 	Dit convenant heeft een looptijd van1 jaar, te
rekenen vanaf de datum van de laatste ondertekening en wordt telkens stilzwijgend met dezelfde
periode verlengd, tenzij het tussentijds wordt
beëindigd.

Schade en kosten

12.1 	Een ieder die materiële of immateriële schade heeft
geleden ten gevolge van een toerekenbare inbreuk
op de voor Partijen van toepassing zijnde wet- en
regelgeving, heeft het recht bij de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker schadevergoeding
te eisen voor de geleden schade.

15.3 	Partijen kunnen dit convenant onder opgaaf van
redenen tussentijds schriftelijk opzeggen, met in
achtneming van een termijn van 3 maanden.

12.2	
Partijen zijn in geval van toerekenbare tekortkoming
ieder voor zich aansprakelijk voor schade als
gevolg van hun eigen interne gegevensverwerking
dan wel hun verstrekking aan Partijen in het
samenwerkingsverband of aan derden.
12.3 	Partijen berekenen noch verrekenen onderling
kosten voor werkzaamheden en middelen van
welke aard dan ook voortvloeiende uit dit convenant,
aan een in dit convenant genoemde Partij.
13.

Inwerkingtreding en looptijd

Dit convenant treedt in werking de dag na ondertekening
door de laatste van alle Partijen.

11.8 	Partij(en) stemmen eerst onderling af alvorens
betrokkene wordt beantwoord conform de op de
Partijen van toepassing zijnde wet- en regelgeving
en de daarin geldende termijnen.
12.

Toetreding

Evaluatie en wijzigingen

13.1 	Partijen verplichten zich tenminste 1 keer per jaar
de samenwerking te evalueren. Indien Partijen dit
willen laten plaatsvinden middels een onafhankelijke audit dan maken zij hierover afspraken in de bij
dit convenant opgesteld bijlagen. Partijen spreken
daarnaast de intentie uit dit convenant uit te
breiden met andere partijen die betrokken kunnen
zijn bij de aanpak van problematische groepen.
13.2 	Indien de evaluatie uitwijst dat het convenant
aanpassing behoeft, zal dientengevolge het
convenant schriftelijk worden gewijzigd.
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16.

Ondertekening

Aldus overeengekomen en ondertekend te Rotterdam op 16 juli 2019

De politie, te dezen vertegenwoordigd door de plaatsvervangend korpschef politie, H. Wierda

Het Openbaar Ministerie, het College van procureurs-generaal, te dezen vertegenwoordigd door
de waarnemend hoofdofficier van justitie, mr. R.P.H.G. de Beukelaer

De gemeente Rotterdam, te dezen vertegenwoordigd door de
burgemeester van de gemeente Rotterdam, ing. A. Aboutaleb
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