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 Informatie-uitwisseling in het milieutoezicht 
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wat is informatie?

 gegevens of ook feiten en meningen

 verschil in waardering

 elektronische verstrekking of wederzijds 
contact



wettelijke grondslagen 

 Wbp, art. 8 onder c: bestuursorganen
gebruiken gegevens voor wettelijke taak 

 Wbp, art. 9: uitwisselen mag, mits …. 

 komend: Wabo hfdst. 5, VTH: 
verplichte informatie-uitwisseling 



wat te verstrekken aan wie? 

 niet alles aan iedereen

 doelbinding

 proportionaliteit

 geheim of vertrouwelijk



bedrijfs- of persoonsgegevens? 

 valt soms samen
• bepaalde functionarissen
• bedrijf (of: kantoor) aan huis

 onderscheid tussen civiel- en strafrecht



verschillende functionarissen 

 elk met eigen belang, want: eigen taak

 elk met eigen deskundigheid

 elk met eigen taal

 bijzondere positie: BOA’s

 ondersteunende functies



inhoud gevraagde informatie 

 analisten: liefst alles van alles

 toezichthouders: alles wat nodig is, complete 
dossiers

 justitieel in elk geval ook: omgevingsinformatie



valkuilen

 systeembouwers en architecten: alles kan

 afnemers: fijn wat extra’s

 juristen: maar daar zit een grens aan
• grens is niet theoretisch maar praktisch,                 

probleemgestuurd



te onderscheiden bij 
gegevensverwerking 

 intern gebruik tussen toezichthouders (zie 
rapport UvA)

 openbaarheid ex Wob (zie ook Aarhus)
 gevoelige gegevens: goed selecteren

• bij verzenden
• bij ontvangen



standaardisatie

 technisch

 inhoudelijk (gegevensmodellen)

 semantisch
• begrippenkader
• spellingchecker o.i.d.



kwaliteit gegevens

 juistheid  

 volledigheid  

 tijdigheid

 metadata: spam of zinvol? hoe verwerken?

 sneller gedeeld, eerder fouten in beeld



voorzichtige verstrekkingen

 ja/nee-vragen

 alleen op specifiek verzoek

 bijzondere wetten (bv. DHW)



beveiliging  

 niet alleen elektronisch

 wederzijdse versterken techniek en procedures

 soft checks

 veiligheidsfunctionaris kent ICT en voorschriften

 spreekt meerdere talen, kent eigen grenzen



Inspectieview Milieu 

 wordt wettelijk voorgeschreven 
Wabo hfdst. 5, amvb 

 IvM enkelvoudig : vooral voor inspecteurs

 IvM bulk: vooral voor toezichthouders



IvM: partijen 

 ILT als beheerder 

 rijksinspecties 

 omgevingsdiensten 

 justitiële organisaties 

 verwante partijen (zoals Belastingdienst)



IvM enkelvoudig (1)  

 wie weet wat van welk bedrijf 

 feitelijke gegevens 
• relaties tussen bedrijven 
• functionarissen 
• vestigingen 
• gedeelde adressen 



IvM enkelvoudig (2) 

 wie weet wat van welk bedrijf? 

 toezichtshistorie
• sancties 
• strafrechtelijk verleden 
• inspectierapporten
• bijzonderheden 





stel een PIA op! 

 voorgeschreven voor de rijksdienst

 alles komt daarin samen

 brede kennis beveiligingsfunctionaris 



vragen?

m: wsloots@slootsadvies.nl

t :  06 535 22 536 of 0113 258 001

mailto:wsloots@slootsadvies.nl

