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Aanvullend Privacyreglement Landelijk Steunpunt Extremisme
Het Landelijk Steunpunt Extremisme (hierna: LSE), onderdeel van Fier, biedt onder anderen
familieondersteuning en coaching aan individuen (Forsa). Het bieden van voorgenoemde ondersteuning
stelt specifieke eisen aan de verwerking van persoonsgegevens mede in verband met de
veiligheidsrisico’s die hiermee gemoeid zijn. Daarom is in aanvulling op het Privacyreglement van Fier
dit ‘Aanvullend Privacyreglement’ ontwikkeld, waarin specifiek aandacht wordt besteed aan de
verwerking van persoonsgegevens in verband met familieondersteuning en Forsa-trajectbegeleiding.
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Algemene bepalingen

Artikel 1

Aanvullende begrippenlijst1

Aanmelding en Intake

het door het LSE beoordelen van een verzoek om familieondersteuning of een
Forsa-traject van een gemeente, van een professional, van een organisatie of
van een familielid of mogelijke deelnemer of begeleiding door het LSE
noodzakelijk is, dan wel door middel van gesprekken met een familielid of
mogelijke deelnemer beoordelen of diegene in aanmerking komt voor
familieondersteuning of een Forsa-traject;

Beheerder

degene die, onder verantwoordelijkheid en op aanwijzing van de
verantwoordelijke, de persoonsgegevens die in het bestand zijn opgenomen
beheert, zijnde de manager van het LSE;

Casemanagement

het organiseren en coördineren van verschillende vormen van hulp en steun
aan een familielid of individu /deelnemer Forsa en het bewaken van de
voortgang daarvan, alsmede het fungeren als eerste aanspreekpunt voor de
hulp en steun aan het familielid of individu/ deelnemer Forsa;

Deelnemer Forsa

individu dat actief is (geweest) of waarvan er zorgen zijn dat deze actief is in
een gewelddadig extremistisch netwerk; individu dat vanuit persoonlijke
extremistische opvattingen en/of ideologie geweld legitimeert (rechtvaardigt,
propageert, uitvoert) of waarvan er zorgen zijn dat het individu dit doet;
individu dat voornemens is (geweest) uit te reizen naar een strijdgebied of (al
dan niet vrijwillig) teruggekeerd is vanuit een strijdgebied; individuen die
afstand hebben genomen van persoonlijke extremistische opvattingen en/of
ideologie maar tegen specifieke problemen aanlopen waardoor hun leven nog
niet helemaal op orde is, en die een Forsa-traject volgt of daarvoor is
aangemeld;

Familielid2

de persoon die begeleiding ontvangt of is aangemeld in verband met
(mogelijk) gewelddadig extremistische opvattingen of deelname aan
extremistische netwerken of radicalisering in die richting van een gezinslid;

Familieondersteuning

iedere vorm van hulp, ondersteuning, begeleiding van het LSE aan een
familielid;

Forsa-traject

iedere vorm van motivatie, begeleiding, hulp en steun, geboden door het LSE,
gericht op (verdere) begeleiding uit het extremisme van een deelnemer,
daaronder ook verstaan casemanagement;

Gezinslid

persoon die radicaliseert, is geradicaliseerd en/of die zicht bevindt in een
extremistisch netwerk met wie het familielid die begeleiding ontvangt in
gezinsverband leeft of heeft geleefd;

Manager

de manager van het LSE;

1

In het Privacyreglement Fier zijn reeds de toepasselijke privacy begrippen opgenomen. In aanvulling daarop
zijn in dit Aanvullend Privacyreglement specifieke begrippen met betrekking tot het LSE opgenomen.
2
In veel gevallen zal de steun worden geboden aan meerdere familieleden tegelijk.
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Radicalisering

het (actief) nastreven en/of ondersteunen van diepingrijpende veranderingen
in de samenleving, die een gevaar kunnen opleveren voor (het voortbestaan
van) de democratische rechtsorde, eventueel met het hanteren van
ondemocratische methodes die afbreuk kunnen doen aan het functioneren van
de democratische rechtsorde;

Teamleider

de teamleider van het LSE;

Trajectbegeleiding

het uitvoeren van een begeleidingstraject ten aanzien van een familie of
individuele coaching;
Landelijk Steunpunt Extremisme.

LSE

Artikel 2

Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is het begeleiden van (familieleden van) personen die (mogelijk)
gewelddadig extremistische opvattingen hebben of zich in een extremistisch netwerk (hebben)
begeven.
Het LSE realiseert deze doelen in het kader van het Familieondersteuning o.a. door:
-

Familieleden informatie te geven over (de aanpak van) radicalisering en dreigend uitreizen of
mogelijk terugkeren uit strijdgebied;

-

Familieleden te helpen bij het begrijpen van de situatie waarin hun gezinslid zich bevindt;

-

Familieleden te adviseren over de wijze van contact met het gezinslid;

-

Zo nodig contacten te leggen tussen familieleden en relevante overheidsinstanties en andere
instellingen;

-

Zo nodig en desgewenst Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdhulp, Geestelijke
Gezondheidszorg of andere vormen van ondersteuning of dienstverlening te organiseren en in
gang te zetten en trajectbegeleiding of casemanagement uit te voeren.

En in het kader van Forsa:
-

Op basis van vrijwilligheid aanbieden van een op maat gemaakt traject, gericht op begeleiding
(verder) uit het extremisme/ extremistisch netwerk. Dit aanbod bestaat uit individuele
begeleiding, zoals bijvoorbeeld coaching op relatievaardigheden, psychologische of
psychiatrische ondersteuning, counseling en praktische ondersteuning van een deelnemer,
waarbij het LSE het casemanagement en/of de trajectbegeleiding vormgeeft.

-

Het doel van de gegevensverwerking is eveneens (geanonimiseerd) gegevens verzamelen in
verband met het ontwikkelen van kennis en ervaring ten behoeve van a) in de begeleiding van
familieleden en deelnemers; en b) over gewelddadig extremisme en radicalisering daartoe en c)
ontwikkelen van practice based methodieken, opdat deze kennis en ervaring kan worden
overgedragen aan lokale en regionale aanbieders van ondersteuning en hulp.
Persoonsgegevens die worden verwerkt voor dit doel, worden zodanig bewerkt dat zij niet
langer te herleiden zijn tot een individuele persoon.
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Artikel 3
1.

Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in verband met het
bieden van familieondersteuning en het bieden van Forsa-trajecten door het LSE.

2.

Dit reglement betreft iedere vorm van verwerking van de in lid 1 genoemde persoonsgegevens,
ongeacht of deze gegevens op papier, via e mail of anderszins digitaal of door middel van
foto, video of audio worden verwerkt.

Artikel 4
1.

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door het LSE is de ondubbelzinnige
toestemming van het familielid, of van de deelnemer.

2.

Bij gebreke van ondubbelzinnige toestemming als bedoeld in lid 1 kan grondslag voor de
verwerking van persoonsgegevens door het LSE zijn in bescherming van vitale belangen van
betrokkene of van een andere natuurlijke persoon, voor de vervulling van een taak van
algemeen belang, dan wel in de noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde
belangen van LSE of een derde, behalve wanneer de belangen of grondrechten en fundamentele
vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen.

Artikel 5a
1.

Aanmelding van een familielid bij het LSE

De casusregiehouder of ambtenaar van de woonplaats van het familielid kan deze aanmelden
bij het LSE met het verzoek om te beoordelen of trajectbegeleiding door het LSE wenselijk is en
indien dit het geval is, welke vorm de begeleiding dient te hebben.

2.

Een aanmelding door de casusregiehouder zoals bedoeld in lid 1 is kan uitsluitend tot
begeleiding leiden indien het familielid in het intaketraject zijn toestemming voor deze
begeleiding geeft, alsmede voor de verstrekking van zijn gegevens aan de casusregiehouder,
zoals bedoeld in lid 5.

3.

Bij de aanmelding zoals bedoeld in lid 1 verstrekt de gemeente de persoonsgegevens van het
familielid en van het gezinslid dat mogelijk gewelddadig extremistische opvattingen heeft of
zich in een extremistisch netwerk begeeft, waarover de gemeente beschikt en die noodzakelijk
zijn voor de familieondersteuning.

4.

Aanmelding bij het LSE is eveneens mogelijk door een familielid zelf en door professionals die
bij het familielid betrokken zijn. Bij deze aanmelding verstrekt het familielid of de professional
de persoonsgegevens waarover het familielid of de professional beschikt zoals beschreven in
lid 3. Voor deze aanmelding gelden de bepalingen van lid 2.

5.

Indien een ander dan de gemeente van de woonplaats van het familielid de aanmelding doet,
wordt deze gemeente, indien het tot trajectbegeleiding komt, na toestemming van de familie,
hierover geïnformeerd en vraagt het LSE de gegevens zoals beschreven in lid 3 op.

6.

Indien het LSE besluit geen familieondersteuning te bieden, geldt voor wat betreft het
verwijderen en bewaren van de gegevens van het familielid en het gezinslid het
privacyreglement Fier.
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Artikel 5b
1.

Aanmelding van een deelnemer en intake Forsa-traject bij het LSE

De gemeente van de woon- of verblijfplaats van de persoon met (mogelijk) gewelddadig
extremistische opvattingen of die zich (mogelijk) in een extremistisch netwerk begeeft, een
professional of een instelling, waaronder een penitentiaire instelling en een
reclasseringsinstelling die rechtstreeks bij deze persoon zijn betrokken, een gezinslid of
naaste van een persoon of de persoon zelf met gewelddadig extremistische opvattingen of die
zich in een extremistisch netwerk begeeft of heeft begeven, kan een aanmelding doen bij het
LSE. De aanmelder verstrekt daarbij persoonsgegevens van de deelnemer en zo nodig van de
leden van zijn huishouden, voor zover hij daarover beschikt en deze noodzakelijk zijn voor het
beoordelen van de aanmelding.

2.

Indien de aanmelding door een ander dan de gemeente, een penitentiaire instelling of een
reclasseringsinstelling wordt gedaan, zoekt het LSE na de aanmelding contact met de
gemeente van de woon- of verblijfplaats van de deelnemer en/of met de penitentiaire of
reclasseringsinstelling waar de deelnemer verblijft, om de visie op een mogelijk Forsa-traject
voor deze persoon te horen. Om te kunnen inschatten of een Forsa-traject passend is en
vanwege de veiligheid van de casemanager die mogelijk in gesprek gaat met deelnemer wordt
gesproken met professionals en instanties die rechtstreeks bij potentiele deelnemer of de
leden van zijn huishouden zijn betrokken. Als er wordt besloten tot een intake vinden de
intakegesprekken plaats met de deelnemer.

7.

Indien er niet wordt besloten tot een intake, kan er een advies worden gegeven aan de
aanmelder gebaseerd op de informatie. Voor wat betreft het verwijderen en bewaren van de
gegevens van het familielid en het gezinslid het privacyreglement Fier.

Artikel 6
1.

Het informeren over de gegevensverwerking

Het familielid, dan wel de deelnemer, wordt bij de intake zo spoedig mogelijk mondeling
geïnformeerd over de verwerking van zijn gegevens, waarbij de bepalingen van artikel 7
uitdrukkelijk aan de orde komen, en waarbij verwezen wordt naar de privacyreglementen.

2.

Het informeren kan worden uitgesteld of achterwege blijven voor zover dit noodzakelijk is voor
de belangen genoemd in artikel 23 AVG:
a)

De nationale veiligheid;

b)

Landsverdediging;

c)

De openbare veiligheid;

d)

De voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of
de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de
voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid;

e)

Andere belangrijke doelstellingen van algemeen belang van de Unie of van een
lidstaat, met name een belangrijk economisch of financieel belang van de Unie of van
een lidstaat, met inbegrip van monetaire, budgettaire en fiscale gelegenheden,
volksgezondheid en sociale zekerheid;

f)

De bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures;
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g)

De voorkoming. Het onderzoek, de opsporing en de vervolging van schendingen van
de beroepscodes voor gereglementeerde beroepen;

h)

Een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt, al is
het incidenteel, met de uitoefening van het openbaar gezag in de in de punten a), b),
c), d), e) en g) bedoelde gevallen;

3.

i)

De bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen;

j)

De inning van civielrechtelijke vorderingen.

De in lid 1 bedoelde wettelijke maatregelen bevatten met name specifieke bepalingen met
betrekking tot, in voorkomend geval, ten minste:
a)

De doeleinden van de verwerking of van de categorieën van verwerking;

b)

De categorieën van persoonsgegevens;

c)

Het toepassingsgebied van de ingevoerde beperkingen;

d)

De waarborgen ter voorkoming van misbruik of onrechtmatige toegang of doorgifte;

e)

De specificatie van de verantwoordelijke of de categorieën van
verwerkingsverantwoordelijken;

f)

De opslagperiodes en de toepasselijke waarborgen, rekening houdend met de aard, de
omvang en de doeleinden van de verwerking of van de categorieën van verwerking;

g)

De risico’s voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, en;

h)

Het recht van betrokkenen om van de beperking op de hoogte te worden gesteld,
tenzij dit afbreuk kan doen aan het doel van de beperking.

4.

De manager beslist over uitstel, dan wel achterwege blijven van het informeren van het
familielid, dan wel de deelnemer, en legt het besluit vast in het bestand, waarbij de redenen
die tot het besluit hebben geleid eveneens worden beschreven.

Artikel 7

Toestemming of afweging van belangen voor de gegevensverstrekking aan
derden

1.

Het LSE vraagt toestemming aan het familielid of de deelnemer voor het verstrekken van zijn
gegevens aan een of meer andere personen of instellingen die geen deel uit maken van het
LSE. Voordat het LSE toestemming vraagt, wordt aan het familielid of de deelnemer uitgelegd
met welk doel en aan wie de gegevens zullen worden verstrekt.

2.

Indien een deelnemer geen toestemming geeft voor het verstrekken van persoonsgegevens
aan de gemeente van zijn woonplaats of aan Reclassering of een Penitiaire Inrichting, dan kan
er geen trajectbegeleiding plaatsvinden, behoudens het in lid 3 bepaalde. Met een familielid
kunnen oriënterende gesprekken worden gevoerd. Om over te gaan tot trajectbegeleiding is
toestemming van het familielid nodig voor het verstrekken van persoonsgegevens aan de
gemeente van zijn woonplaats.

3.

Ondanks het bepaalde in lid 1 kan het LSE beslissen om persoonsgegevens aan personen of
instellingen zoals bedoeld in lid 1 te verstrekken onder de volgende voorwaarden:
-

De ernst van de situatie waarin het familielid, het gezinslid, de deelnemer of een andere
persoon mogelijkerwijs verkeert, maakt de verstrekking dringend noodzakelijk, dan wel:
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-

De lokale of de nationale veiligheid maakt de gegevensverstrekking dringend noodzakelijk;

-

Zonder deze verstrekking kunnen de belangen die hiervoor in dit lid worden genoemd niet
in voldoende mate worden gediend;
Het LSE heeft zich ingespannen om toestemming te krijgen van het familielid of de

-

deelnemer, dan wel komt tot het oordeel dat het in verband met de ernst van de situatie of
in verband met de veiligheid niet mogelijk is om deze toestemming te vragen;
Het LSE komt tot het oordeel dat de belangen die hiervoor in dit lid worden genoemd

-

zwaarder dienen te wegen dan de belangen die worden gediend met het
toestemmingsvereiste beschreven in lid 1.
4.

De medewerker van het LSE die meent dat op grond van lid 2 zonder toestemming van het
familielid of de deelnemer persoonsgegevens dienen te worden verstrekt, wendt zich tot de
manager3 voor het nemen van dit besluit. De manager raadpleegt, alvorens tot een besluit te
komen, zo nodig deskundigen in verband met het afwegen van alle belangen en het taxeren
van risico’s in verband met de veiligheid van het familielid en/of het gezinslid en/of de
deelnemer en/of van andere personen en in verband met de lokale of nationale veiligheid.

5.

De manager legt het besluit om al dan niet gegevens te verstrekken zonder toestemming van
het familielid of de deelnemer vast in het bestand waarbij tevens de afweging die heeft geleid
tot het besluit wordt beschreven.

Artikel 8
1.

De gegevens die in het bestand van het LSE worden opgenomen

In het bestand van het LSE worden de persoonsgegevens van familieleden en hun gezinsleden
vastgelegd voor zover deze noodzakelijk zijn voor de familieondersteuning, dan wel worden
de persoonsgegevens van deelnemers en zo nodig van de leden van hun huishouden
vastgelegd voor zover deze noodzakelijk zijn voor het Forsa-traject en de intake die hieraan
voorafgaat.

2.

Persoonsgegevens met betrekking tot de (lichamelijke of geestelijke) gezondheid van het
familielid of het gezinslid, dan wel van de deelnemer, alsmede andere bijzondere
persoonsgegevens, worden uitsluitend opgenomen indien en voor zover vastlegging van deze
gegevens strikt noodzakelijk is voor de trajectbegeleiding.

3.

In het bestand van het LSE worden geen gegevens opgenomen over ras, afkomst of nationale
of etnische afstamming van het familielid of zijn gezinslid, dan wel van de deelnemer, tenzij
zonder deze gegevens de trajectbegeleiding niet goed mogelijk is.

4. In het bestand worden geen gegevens opgenomen over personen die professionals,
particulieren of instellingen onder de aandacht willen brengen van het LSE omdat zij
mogelijkerwijs radicaliseren of extremistisch zijn, tenzij het LSE dit nodig heeft voor zijn
taakuitoefening.

Artikel 9
1.

Afsluiten van de gegevensverwerking en bewaren van de gegevens
De beheerder sluit de gegevensverwerking ten aanzien van een familielid of deelnemer af op
de datum waarop de trajectbegeleiding door het LSE wordt afgesloten. Indien na afsluiting

3

Of diens vervanger
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van de trajectbegeleiding nog nazorg door het LSE plaatsvindt, wordt de gegevensverwerking
afgesloten nadat de nazorg is afgerond.
2.

De persoonsgegevens die in het bestand zijn opgenomen voor familieondersteuning en voor
Forsa-trajectbegeleiding worden vijf jaar bewaard, te rekenen vanaf het jaar waarin de actieve
gegevensverwerking conform lid 1 is afgesloten.

3.

Indien een aanmelding niet leidt tot bemoeienis van het LSE met een of meer familieleden,
dan wel een deelnemer, worden de persoonsgegevens onmiddellijk nadat duidelijk is
geworden dat het LSE geen bemoeienis zal hebben uit het bestand verwijderd. De manager 3
kan besluiten de gegevens maximaal drie jaar te bewaren indien aannemelijk is dat binnen
afzienbare tijd wel begeleiding door het LSE zal worden geboden.

4.

De gegevens in het bestand kunnen ten behoeve van beleidsdoelen, onderzoek of
methodiekontwikkeling langer worden bewaard dan is aangegeven in dit artikel, op
voorwaarde dat zij zodanig worden bewerkt dat zij niet langer zijn te herleiden tot
individuele personen.

Artikel 10

Toegang tot de gegevens in het bestand en verstrekking van gegevens uit het
bestand

1.

Voor zover noodzakelijk voor de taakuitoefening hebben de volgende personen toegang tot de
persoonsgegevens in het bestand:
-

De manager, tevens beheerder van het bestand, en de teamleider;

-

De beroepskrachten van het LSE voor zover zij administratief of inhoudelijk bij de
familieondersteuning aan een familielid zijn betrokken, dan wel de voor zover zij
administratief of inhoudelijk bij de Forsa-trajectbegeleiding van een deelnemer zijn
betrokken.

2. De manager en de beroepskrachten van het LSE kunnen persoonsgegevens verstrekken aan
andere personen of instellingen die geen deel uit maken van het LSE conform het bepaalde in
artikel 7.
3. De manager verstrekt persoonsgegevens aan andere personen of instellingen die geen deel uit
maken van het LSE indien een wettelijke plicht daartoe noodzaakt.
4. De manager kan persoonsgegevens verstrekken aan de Raad van Bestuur van Fier, voor zover
dit noodzakelijk is voor de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur van Fier.
5. De manager kan persoonsgegevens uit het bestand verstrekken zoals beschreven in art. 7.

Artikel 11
1.

Verplichtingen van het LSE/Fier

De verplichtingen die het LSE en Fier hebben zijn opgenomen in het Privacyreglement Fier
(artikelen 7 tot en met 13).
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Artikel 12

Rechten van betrokken, positie wettelijk vertegenwoordiger en mandaat aan
de coördinator tevens beheerder van het bestand

1.

Iedere betrokkene kan ten aanzien van de gegevens die zijn opgenomen in het bestand van het
LSE en die op hem betrekking hebben, de rechten uitoefenen zoals omschreven in het
Privacyreglement Fier (artikelen 14 tot en met 20), welke tevens volgen uit de AVG (artikel 12
en verder). Het LSE kan deze rechten weigeren dan wel beperken in verband met de belangen
zoals genoemd in artikel 23 AVG, en zoals beschreven in artikel 6 van dit reglement.

2.

Indien een betrokkene nog geen zestien jaar oud is, worden zijn rechten uitgeoefend door de
wettelijk vertegenwoordiger(s) van de betrokkene. Is de betrokkene al wel twaalf jaar maar nog
geen zestien jaar oud dan oefenen hij zelf en zijn wettelijk vertegenwoordiger zijn rechten uit.

3.

Lid 2 is eveneens van toepassing op het informeren van de betrokkene zoals bedoeld in artikel
6 en het vragen van toestemming zoals bedoeld in artikel 7.

4.

Op basis van een schriftelijk mandaat kan de verantwoordelijke zijn taken in verband met het
uitoefenen van rechten door betrokkenen overdragen aan de manager, tevens beheerder van
het bestand.

Artikel 13
1.

Slotbepalingen

Dit Aanvullend Privacyreglement maakt ten aanzien van LSE onlosmakelijk onderdeel uit van
het Privacyreglement Fier, waarvan de laatste versie ook steeds terug te vinden is op de
website van Fier: www.fier.nl.

2.

Dit Aanvullend Privacyreglement wordt ten minste jaarlijks geëvalueerd. Zo nodig wordt het
reglement op basis van deze evaluatie gewijzigd of aangevuld.

3.

De wijzigingen in het reglement gelden vanaf vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt via
publicatie op de website van Fier of het LSE.

4.

De cliënt of een andere betrokkene kan aan een medewerker van het LSE gratis een exemplaar
van dit reglement vragen.
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