
Aanleiding Artikel ‘Het Wiel’ maart 2022. 

Hierin wordt gerefereerd aan een artikel in de Stentor n.a.v. “Model privacy protocol” 
Handleiding binnengemeentelijke gegevensuitwisseling ten behoeve van de bestrijding van 
ondermijning Ministerie Justitie en Veiligheid Dit model privacy protocol kan voor 
gemeenten een handleiding en basis voor een eigen privacy protocol vormen voor de 
binnengemeentelijke gegevensuitwisseling ten behoeve van de bestrijding van 
ondermijning. 

1. a. Bent u bekend met genoemd model? 
    
    Ja.
 
b. En klopt het dat deze ook door de gemeente Coevorden wordt gebruikt? 

    Onderdelen van het model.

2. Is het juist dat de checklist1 ten behoeve van de signaalanalyse (welke niet 
limitatief is) ook door de gemeente Coevorden wordt gebruikt?

Dat is correct. 

3. Is het u bekend dat Woonwagencentra; eigenaren van woonwagens, huurders, 
bewoners als een ‘signaal’ zijn opgenomen in deze lijst? 

Ja, bij bijlage 1 onder algemeen.

4. Vindt u het terecht dat Woonwagenbewoners er als groep uitgelicht worden en 
als ‘signaal op ondermijning’ gezien moeten worden? En er feitelijk sprake is 
van stigmatisering?

Het signaal heeft nooit de intentie te stigmatiseren. In het protocol worden in 
de opsomming van de bijlage 1 onder het kopje Algemeen diverse partijen 
genoemd. Voor de partijen wordt aandacht gevraagd in verband met de 
kwetsbaarheid om gewild of ongewild onderdeel te zijn van 
ondermijningspraktijken. Het signaal is geen feitelijkheid maar een 
aandachtspunt.

5. Is het benoemen van een speciale groep, op basis van etniciteit als ‘signaal’ 
van ondermijning niet in strijd met artikel 1 van de Grondwet? 

In de bijlage wordt verwezen naar woonwagencentra als regionaal thema of
handhavingsknelpunt. Het is niet bedoeld als aanwijzing van een etnische
groep.

6. Is het u bekend dat Gemeenten de checklist zelf kunnen aanpassen aan de 
eigen gemeentelijke praktijk? Kunt u aangeven of en zo ja wanneer u de 
checklist zult aanpassen? 

Ja, maar wij zien geen noodzaak aan te passen.


