
 :1 tnemucoD Beantwoorden vragen NRC 

1. Sinds 2013 levert het COA instroom- en uitstroomcijfers én bezettingsgegevens met de politie. Tot 

wanneer leverden jullie alleen deze drie gegevens?  

Vanaf 2013 worden de gegevens geleverd aan de politie incl. de bijzondere persoonsgegevens 

nationaliteit en godsdienst. 

2. Volgens zowel politie en COA is de in mei gesloten gegevensovereenkomst “geactualiseerd”. Wat 

bedoelen jullie met actualiseren? Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige overeenkomst? 

Met actualiseren wordt bedoeld dat we de GLO getracht hebben AVG-proof te maken. Naar 

aanleiding van een verzoek van de NVIK (zie feitenrelaas) om meer gegevens te mogen ontvangen, 

heeft het MIT het verzoek van de NVIK getoetst aan de bestaande GLO. De GLO is  uitgebreid met 

details en verwijzingen naar bep artikelen in de wet en het machtigingsbesluit. Getracht is om de 

rechtsgrond/ doelbinding duidelijker naar voren te brengen.  

 

3. Wanneer deelden jullie voor het eerst persoonsgegevens (onder meer naam, geslacht, leeftijd, 

etniciteit, religie) van asielzoekers met de politie?   

Vanaf 2013. 

4. De politie stelt in een reactie dat er naast de gegevensovereenkomst ook nog wordt gewerkt aan 

een ‘standaard overeenkomst’ voor verdere rolverdeling en verantwoordelijkheden tussen partijen. 

‘Denk daarbij aan het informeren van betrokkenen over de uitwisseling van hun gegevens’, schrijft de 

politie. Het COA  stelt in een reactie in De Volkskrant dat asielzoekers worden gevraagd of hun 

gegevens gedeeld mogen worden, dat is iets anders dan ‘informeren’. Hoe zit dat? 

Zie antwoorden van vraag 5, 6 en 7. 

5. Hoe wordt asielzoekers om toestemming gevraagd?   

Deze toestemming wordt gevraagd in het zogenoemde rechten en plichten gesprek. In dit gesprek 

wordt de asielzoeker geïnformeerd over zijn rechten en plichten in de COA-opvang en ook over de 

uitwisseling van zijn persoonsgegevens. Hij wordt gevraagd een toestemmingsverklaring te 

ondertekenen met betrekking tot de uitwisseling van zijn bijzondere persoonsgegevens (zie bijlage). 

6. Wanneer (direct bij aankomst/na een aantal dagen)?  

Binnen 15 dagen na indiening asielaanvraag voeren wij het gesprek over de rechten en plichten in de 

opvang. In de huidige praktijk vindt dit gesprek plaats op de pre-POL.  Voor de Dublingroep vindt het 

gesprek direct na binnenkomst op het azc plaats (want Dublin stroomt na de col niet door naar pre-

pol maar naar azc). Wanneer iemand 18 jaar wordt, krijgt hij ook het rechten-en plichtengesprek. 

7. In wat voor setting? (waar? Door wie?) In principe in een individueel gesprek (18+), door de 

programmabegeleider van het COA.  Toegestaan is ook om dit gesprek in kleine groepen te voeren, 

mits de bewoner altijd de gelegenheid krijgt om 1 op 1 zaken met de programmabegeleider te 

bepreken, als de bewoner dit wenst. 

8. Wat is de juridische basis voor deze manier van toestemming vragen? 

Dat wij binnen 15 dagen na indiening asielaanvraag over de rechten en plichten moeten informeren, 

daarvoor is de juridische grond de Rva2005, artikel 2, lid3, onderdeel a.  

Voor het verwerken en delen van bijzondere persoonsgegevens doet het COA een beroep op de 

grondslag artikel 6 lid 1 onderdeel a AVG (toestemming) in combinatie met de uitzonderingsgrond 

van artikel 9 lid 2 onderdeel a AVG jo. artikel 22 lid 2 onderdeel a Uitvoeringswet AVG.  
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 9. Kunnen de asielzoekers voldoende overzien waar ze aan meewerken?  

Het gesprek vindt aan het begin van hun verblijf in Nederland/ bij het COA plaats. Dan moeten ze nog 

landen, hun weg vinden. Er komt in die eerste dagen veel op hen af, er is veel nieuwe informatie te 

verwerken. Die eerste dagen worden ze ook in beslag genomen door allerlei activiteiten in het kader 

van hun asielaanvraag. Of de informatie uit het rechten en plichtengesprek en over de 

gegevensuitwisseling dan goed beklijft, is de vraag. Daarom vinden we het belangrijk dat de 

informatie in de meest voorkomende bewonerstalen beschikbaar is. En we schakelen een tolk in bij 

het gesprek. Ook herhalen we de informatie waar nodig, bijvoorbeeld tijdens het programma 

‘Wonen en leven op een COA-locatie’ dat aan de bewoner wordt aangeboden op de pre-pol en op 

het azc. Een bewoner met vragen kan op elke locatie bij ons terecht, er is overal een infobalie. Op de 

bewonersinformatiesite MyCOA is in 9 talen informatie beschikbaar over waarom wij 

persoonsgegevens delen en met wie en welke gegevens dit zijn.  Er is via MyCOA ook een infosheet 

Privacy beschikbaar in 9 talen (zie bijlage). Er is een filmpje in ontwikkeling dat in meerdere talen 

stap voor stap het rechten en plichtenformulier doorneemt (inclusief toestemmingsverklaring 

uitwisseling bijzondere persoonsgegevens), ter ondersteuning van het gesprek. Uit de pilot blijkt dat 

informatie dan beter beklijft. 

10. Waarom is De Volkskrant niet direct verteld dat aan asielzoekers gevraagd wordt of hun 

persoonsgegevens gedeeld mogen worden? 

Dit is niet gevraagd door de Volkskrant. 
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aan Bestuur, directeuren 

van  

datum 15-07-2020 

betreft Gegevenslevering COA – NVIK (politie) 

telefoon  

 

 

 :3 tnemucoD Feitenrelaas gegevenslevering COA – NVIK 

 

Feiten voor publicatie artikel NRC 

 

 Vanaf 2009 worden er instroom- en uitstroom en MOB-lijsten geleverd door UP 

aan de diverse Politie-eenheden en AVIM’s. 

 In 2013 vindt formalisering van de rechtsgrond NVIK plaats.  

 Er vindt vervolgens wekelijks een update plaats van de te leveren bestanden. 

 In 2013 is er een overeenkomst met de NVIK getekend door 

Validatie door JZ.  

 In de opeenvolgende jaren zijn de gegevens uitgebreid. 

 De structurele levering van gegevens vanuit Rapportage & Analyse (en later het 

MIT) bestaat sinds 2013 uit o.a. de volgende gegevensvelden: 

Structurele levering sinds 
2013: 

Nationaliteit 

Geboortedatum 

Naam 

Burgelijke staat 

Godsdienst 

Moedertaal 

Opleidingsniveau 

 

 Sinds 2015 is etniciteit als bijzonder persoonsgegeven opgenomen. 

 In 2017 heeft MIT een gegevensleveringseenkomst herijkt en geactualiseerd 

en er heeft een PIA proces plaatsgevonden. 

 Op 25 april 2018 heeft het MIT een verzoek van de NVIK ontvangen waarin 

gevraagd wordt of de NVIK de ontvangen gegevens vanuit het COA mag 

gebruiken voor een onderzoek naar slachtofferschap/ MOB en 

kwaadwillendheid te kunnen voorspellen. Daarnaast werd er door de NVIK een 

verzoek gedaan om de COA bezettingslijsten te mogen gebruiken voor dagelijks 

gebruik. De centrale vraag was of deze verzoeken passen binnen de bestaande 

GLO. Het MIT stelde enkele wedervragen, waarna het stil bleef aan de kant van 

de NVIK. Na enkele maanden komt hetzelfde verzoek opnieuw binnen in 

oktober 2018.  

 Voor het MIT is het hierboven genoemde verzoek aanleiding om de bestaande 

GLO opnieuw tegen het licht te houden, dit keer AVG proof te maken. En te 

bekijken of het verzoek van de NVIK past binnen de bestaande GLO.  
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 Het inmiddels actieve COA AVG team wordt betrokken (Projectleider AVG en 

een privacy jurist) om mee te kijken. Een 1e onderhoud COA- NVIK vindt plaats 

op 14 november 2018 op de Rijnstraat. De vragen die o.a. expliciet centraal 

staan o.a. of het COA wel gegevens van godsdienst en etniciteit mag leveren. 

Eveneens wordt de positie van de NVIK als onderdeel van de Politie (en dus 

een ketenpartner) besproken.  

 De beantwoording van de openstaande vragen door het COA aan de NVIK laat, 

door personele wisselingen aan de kant van de NVIK, lang op zich wachten. Het 

is inmiddels april 2020. Ook aan de kant van het COA laat snelheid en efficiëntie 

te wensen over. Het AVG team is (over) belast met de organisatie AVG proof te 

maken.  

 Het MIT wordt naar voren geschoven om een concept van de (herziene) GLO 

(op AVG) op te stellen. Een standaard AVG-proof GLO format ontbreekt.  

 Het AVG team (projectleider AVG) stelt diverse vragen aan de NVIK over de 

aard van de (bestaande) GLO en de doelbinding van bepaalde gegevens.  

 Vanaf mei 2019 tot en met maart 2020 vindt overleg plaats over het vernieuwen 

van de GLO. De zeer uitgebreide mailwisselingen over dit onderwerp, kunnen 

evt opgevraagd worden.  

 De huidige levering is ongewijzigd t.o.v. 2017 en bestaat uit gegevens over 

instroom, uitstroom en bezetting (zie hierboven voor de velden). Daarnaast 

worden er nog gegevens geleverd over de COA locaties (geen 

persoonsgegevens). Niet genoemd in de GLO: signalenlijst, Top X informatie 

(via JenV) (hier zijn PIA’s van) en enkele incidentele verzoeken (zie Excel 

overzicht).  

 De GLO wordt eind mei 2020 door de NVIK getekend geretourneerd.  

 Gegevenslevering gaat via de bestandenpostbus. De bestandenpostbus voldoet 

aan de BIO en de huidige encryptiestandaarden en is geclassificeerd voor dep-

V. 

Feiten na publicatie artikel NRC 

 

 NRC verslaggever  neemt op woensdag 8 juli contact op met 

van de politie. Hij laat hem weten dat hij “voor de krant een stuk 

schrijft over migratiecriminaliteit. Ik heb vernomen dat een speciaal team van de 

politie, het NVIK dat onder de Landelijke Eenheid valt, vanaf begin dit jaar 

vreemdelinggegevens van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers ontvangt. 

Zou ik graag wat meer info over willen. Welke info ontvangt de politie? Wat is 

het doel van de overeenstemming? Heeft het al iets opgeleverd? Zo ja, wat?” 

 Hij belt dezelfde dag met COA-woordvoering en vraagt of het klopt dat het 

COA gegevens uitwisselt met NVIK en stuurt vervolgens een mail met de 

volgende vragen: “Ik maak een stuk over migratiecriminaliteit. Ik hoorde dat de 

politie en COA  een deal hebben gesloten en info uitwisselen over de bewoners 

in de opvangcentra. COA levert voor zover ik het weet dagelijks info aan de 

politie. Mijn vraag voor jou: kan ik bellen met de COA-man/vrouw die dit in 

zijn/haar portefeuille heeft”. De vraag of het klopt dat informatie met politie 

wordt gedeeld wordt intern uitgezet.  
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 Woordvoering politie laat op vrijdag 10 juli aan NRC weten dat: 

 De politie ontvangt van het COA informatie over de in- en uitstroom en 

bezetting (wie woont op welke COA locatie) en signalen over mensenhandel 

en -smokkel vanuit de opvanglocaties. 

 Dat is bedoeld om de informatiepositie van de politie te verbeteren zodat er 

gericht onderzoek gedaan kan worden naar de identiteit en de 

verblijfsrechtelijke status van vreemdelingen en onderzoek naar 

mensenhandel en identiteitsfraude. 

 In de periode 2013-2017 werden jaarlijks gemiddeld 200 

opsporingsonderzoeken naar mensenhandel gestart door de politie, de 

Koninklijke Marechaussee en de Inspectie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (die alleen arbeidsuitbuiting onderzoekt). Dit resulteert in 

gemiddeld ruim 200 verdachten die jaarlijks bij het Openbaar Ministerie 

worden ingeschreven. (bron: dadermonitor mensenhandel) 

 Op vrijdag 10 juli benadert COA-woordvoering met dezelfde vragen als 

gesteld aan de politie. Hij voegt daar de volgende vraag aan toe: Wat is de 

juridische grond voor het delen van de informatie?. Deze vraag wordt ook aan 

de politie gesteld. De juridische vraag wordt door COA-woordvoering 

voorgelegd aan Juridische Zaken COA. JZ stelt voor de beantwoording te 

bespreken met een privacy-jurist. Voorgesteld wordt om deze vraag maandag 

13 juli aan NRC te beantwoorden. 

 Op zondag 12 juli antwoord het COA aan het NRC: Het COA bevestigt dat de 

politie van het COA informatie ontvangt over de in- en uitstroom en bezetting 

(wie woont op welke COA locatie) en signalen van mensensmokkel en 

mensenhandel. Dit is in lijn met het antwoord van de politie. 

 COA woordvoering laat vervolgens op 12 juli aan het bestuur weten dat:  

NRC gaat morgen een artikel publiceren over opsporing migratiecriminaliteit. 

Journalist heeft met iemand van het Nationaal Vreemdelingen 

Informatie Knooppunt (NVIK) gesproken en vervolgens aan de landelijke 

woordvoering van politie vragen gesteld over gegevensuitwisseling tussen het 

COA en Politie.  Aan het COA heeft hij gevraagd welke informatie de politie van 

het COA ontvangt en (later) de vraag wat de juridische grond voor het delen van 

de informatie is. Zowel politie als wij waren nog bezig met beantwoording en 

hebben laten weten maandag van antwoorden te kunnen voorzien. Daar 

wil hij echter niet op wachten. Vanmiddag meldde hij ook dat hij op basis van 

“informatie”, met twee hoogleraren heeft gesproken en zij met kritiek komen op 

de volgens hen “te breed gedeelde informatie”. 

 NRC publiceert op zondag 12 juli vervolgens het bericht met de volgende kop: 

Politie en COA ‘overtreden privacywet’ met delen persoonlijke data 

asielzoekers. 

 In de woordvoering die hier op volgt richting andere media laat het COA op 13 

juli weten dat: 
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 Er een leveringsovereenkomst is met de politie die getoetst is aan de 

AVG en dat deze voldoet; 

 Levering van de informatie al gebeurt sinds 2014 

 Met het van kracht worden van de AVG de overeenkomst dor partijen is 

herzien (afgerond in maart 2020) 

 NRC wordt gevraagd de berichtgeving te rectificeren.  laat weten dat niet 

te doen en komt op 14 juli met de volgende aanvullende vragen: 

 Sinds 2013 levert het COA instroom- en uitstroomcijfers én 

bezettingsgegevens met de politie. Tot wanneer leverden jullie alleen deze 

drie gegevens? 

 Volgens zowel politie en COA is de in mei gesloten gegevensovereenkomst 

“geactualiseerd”. Wat bedoelen jullie met actualiseren? Wat is er veranderd 

ten opzichte van de vorige overeenkomst?  

 Wanneer deelden jullie voor het eerst persoonsgegevens (onder meer naam, 

geslacht, leeftijd, etniciteit, religie) van asielzoekers met de politie?  De politie 

stelt in een reactie dat er naast de gegevensovereenkomst ook nog wordt 

gewerkt aan een ‘standaard overeenkomst’ voor verdere rolverdeling en 

verantwoordelijkheden tussen partijen. ‘Denk daarbij aan het informeren van 

betrokkenen over de uitwisseling van hun gegevens’, schrijft de politie. Jij stelt 

in een reactie in De Volkskrant dat asielzoekers worden gevraagd of hun 

gegevens gedeeld mogen worden, dat is iets anders dan ‘informeren’. Hoe 

zit dat precies? 

 In het privacy overleg Kleine Keten (maandag 13 juli om 10:00 uur) incl. 

aanwezigheid FG is nader ingegaan op de berichtgeving van het NRC. Dit was 

het eerste moment dat de FG is geïnformeerd.  

 Naar aanleiding van de berichtgeving in het NRC is de AP op de lijn gekomen. 

De AP heeft de FG van het departement en COA benaderd. De AP heeft naar 

aanleiding van deze gesprekken aangegeven voorlopig niets te doen. Uiteraard 

wordt er wel een reactie verwacht van het COA en de politie. Afgesproken 

uiterlijk donderdag met een reactie te komen richting AP.  

 Dinsdag 15 juli intensief contact met de politie over de reactie richting de AP. Er 

is veel discussie over de bijzondere persoonsgegevens die worden gedeeld met 

het NVIK (godsdienst, etniciteit en nationaliteit).  

 Ondertussen heeft de Volkskrant 2 berichten gepubliceerd naar aanleiding van 

het artikel in het NRC. Hiermee komt er wel heel veel druk richting het COA om 

te gaan reageren. 

 Ondertussen gaat duidelijk worden dat het COA onrechtmatig de bijzondere 

persoonsgegevens heeft versterkt aan het NVIK. Hier zijn de COA juristen en de 

politie juristen mee eens. De afgesloten GLO klopt niet. Er staat o.a. een 

verwijzing in naar een verkeerd wetsartikel. 

 Naar aanleiding van bovenstaande conclusie contact gehad met woordvoering 

COA en aangegeven dat er mogelijke consequenties kunnen zijn in de vorm van 

een (hoge) boete vanuit de AP. 
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 Woordvoering COA heeft per direct besloten het bestuur van het COA te 

informeren. Advies vanuit de PO en de FG om het departement hierin mee te 

nemen. Mogelijk dat er naar aanleiding van alle berichtgeving Kamer vragen 

gesteld gaan worden. 

 Op woensdag ochtend 15 juli crisisoverleg gehad. De volgende acties zijn 
afgesproken: 
 
1. Er komt een memo voor het bestuur waarin uitgelegd gaat worden hoe het zit 
met grondslag voor bijzonder persoonsgegevens COA breed en specifiek met 
het NVIK incl. onderbouwing wel of niet stoppen met leveren aan het NVIK en 
mogelijk consequenties vanuit de AP bijv. in de vorm van een boete (  

 Deadline einde van de dag of eerder. 

2. Opstellen van een feitenrelaas. Vanaf het moment dat het NRC heeft 
gepubliceerd incl. historie (input vanuit het MIT) om zo de vragen van het NRC 
beantwoord te krijgen en voorbereid te zijn op vragen vanuit het departement 
inzake mogelijk informeren van de Tweede Kamer vanuit de staatssecretaris 
( ). Deadline einde van de dag of eerder. 

3. Aan de hand van het feitenrelaas en het memo opstellen van een persbericht 
voor coa.nl. ( ). Deadline vanavond of 
morgenochtend vroeg. 

4. Beantwoording AP samen met de politie. Er is nog een meeting 
morgenochtend 10 uur (

). Deadline morgenmiddag leveren aan de AP. 

5. Gegevenslevering aan het NVIK zal per direct gestopt worden. (laatste 
levering was afgelopen maandag). Deadline: per direct. 
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Onderwerp Document 5: Vastleggen afspraken gegevensuitwisseling NVIK-COA

Geachte mevr I ' '

In deze brief bevestig ik de medio maart 2013 gemaakte afspraken tussen het Centraal 
Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), en het Nationaal Vreemdelingen Informatie 
Knooppunt (NVIK) van de Nationale Politie, over de gegevensuitwisseling ten behoeve 
van de vreemdelingenhandhaving en -toezicht m.b.t. asielzoekers. De afspraken liggen 
in het verlengde van de ketenbrede visie op handhaving en toezicht1 en van de 
gehanteerde uitgangspunten in de Basis Start Architectuur van de
Vreemdelingenketen (Kennis delen, Informatie gebruiken, Samen doen) van 
februari 2013.

De afspraken zijn:
Maandelijkse levering van informatie over met onbekende bestemming 
vertrokken asielzoekers;
Overige relevante signalen t.b.v. uitoefening van de vreemdelingen toezicht 
taak;
Periodiek casus overleg tussen NVIK het EMM en COA m.b.t. de signalen; 
Halfjaarlijks levering van herinstroom gegevens van MOB-ers

In de bijlage zijn velden specifiek aangeduid.

Ter informatie is bijgevoegd het juridisch kader waarbinnen de bovengenoemde 
gegevensuitwisseling mag plaatsvinden. In dit document staat ook nog eens expliciet 
vermeld dat aan het NVIK geleverde gegevens uitsluitend verwerkt worden ten 
behoeve van de vreemdelingenhandhaving- en toezichtstaak van de politie. Indien de 
gegevens leiden tot, of onderdeel uit gaan maken van een strafrechtelijk onderzoek, 
zullen de gegevens alsnog gevorderd dienen te worden via een vordering ex. Art. 
126nd Wb.SV.

1 Op basis van informatiegestuurd werken kan door de betrokken uitvoerende diensten 
gericht toezicht uitgeoefend worden: het verzamelen en delen van informatie vormt de 
grondslag voor het dagelijks opereren, maar ook voor analyse en veredeling van 
informatie, zodat trends kunnen worden gesignaleerd. Het toezicht is geprioriteerd. De 
samenwerkingsverbanden en -afspraken komen tot stand op basis van
doelgroepenaanpak en maatwerk en in afstemming met partners binnen en buiten de 
vreemdelingenketen. De kennis over het terrein en het hoe en waarom van de aanpak 
wordt vergroot door communicatie. Maatschappelijke organisaties spelen een 
belangrijke rol in de voorlichting en afstemming en worden actief betrokken.

«waakzaam en dienstbaar»
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P O L IT IE

Tot slot, beide organisaties zijn en blijven bron-eigenaar van de gegevens. Wel zullen 
door het COA aan de Nationale Politie (NVIK) geleverde gegevens, op het moment dat 
ze gebruikt worden voor de vreemdelingenhandhaving en toezichtstaak, verworden tot 
politiegegevens waardoor de Wet Politiegegevens van toepassing is.

Met vriendelijke groet,

De directeur Expertisecentrum Vreemdelingen, 
namens de portefeuillehouder vreemdelingenzaken

«waakzaam en dienstbaar»



P Q LI T l E
Bijlage COA informatie 

gegevens levering mbt MOB-ers.

Land van Herkomst
Geslacht
Geboortedatum
Leeftijd in jaren
Achternaam
Voornamen
Vnummer
AMV
OVOidt
Dd MOB
Cluster
OVV
Locatie
Aantal Uitstroom excl. W A  

(Familie)relatie bij kinderen 
dit veld is van belang bij MOB 
van kinderen zonder MOB 
van ouders/begeleider.

Gegevens mbt signalen
Vestigingslocatie
Datum
Tijd
Voertuig
Merk
Type
Kleur
Kenteken
Incidentomschrijving

Achternaam
voorvoegsels
Voornaam
Geboortedatum
Geboorteland
Geboorteplaats
Nationaliteit
Geslacht
Sofinummer
Paspoortnummer
V-nummer
Telefoonnummer

Gegevens herinstroom:
Vnr, Achternaa, Voornaam, Reden vertrek, Opvang einddatum, aantal uitstroom, datum laatste 
herinstroom

« waakzaam en dienstbaar»



A. Conclusies n.a.v. gegevensleveringsovereenkomst tussen COA en politie 
Om uitvoering te geven aan wettelijke taken is het noodzakelijk dat het COA bijzondere 
persoonsgegevens verwerkt. Op grond van de Wet COA heeft het COA in de zin van de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) een geldige grondslag om ‘gewone’ persoonsgegevens te 
verwerken. Momenteel registreert het COA bijzondere categorieën persoonsgegevens in het kader 
van de eigen wettelijke doelen op grond van toestemming. Deze toestemming voldoet mogelijk niet 
aan de AVG, maar het zwaarwegend algemeen belang biedt waarschijnlijk voldoende soelaas om 
bijzondere categorieën persoonsgegevens te (blijven) registeren in het kader van de opvangtaak. Aan 
het bestuur wordt voorgesteld dat dan ook te blijven doen. Het is wenselijk dat de huidige werkwijze 
omtrent het verwerken van bijzondere categorieën persoonsgegevens in het kader van de wettelijke 
taken van het COA nader wordt bezien en, indien dat noodzakelijk blijkt, wordt verduidelijkt. 
 
In het kader van de ter discussie staande gegevensleveringsovereenkomst tussen COA en NVIK is er 
sprake van een geldige grondslag voor het verstrekken van ‘gewone’ persoonsgegevens door het 
COA aan het NVIK. De geldige grondslag voor het verstrekken van bijzondere categorieën 
persoonsgegevens door het COA aan het NVIK ontbreekt. Het risico van doorgaan met het 
verstrekken van bijzondere categorieën persoonsgegevens is, dat het COA een inbreuk op de AVG en 
de Uitvoeringswet AVG voortzet. Dit vergroot het risico om beboet te worden, maar ook op 
schadeclaims en schadevergoeding.  
 
Gelet op het bovenstaande wordt aan het bestuur voorgesteld om het delen van bijzondere 
categorieën persoonsgegevens (etniciteit, nationaliteit en religie) aan het NVIK op te schorten. De 
politie heeft als eerste reactie gegeven dat AVIM de gegevens niet nodig heeft. Wat het niet-delen 
betekent voor het NVIK zal komende tijd nader worden bekeken. Gezien het risico wordt aan het 
bestuur evenwel voorgesteld om per direct het uitgangspunt vast te stellen, dat aan het NVIK niet 
meer persoonsgegevens worden verstrekt dan noodzakelijk. Door het COA verstekte gegevens 
moeten als het ware onmisbaar zijn voor NVIK. Denkbaar is in dit kader het delen van bijzondere 
categorieën persoonsgegevens in geval van gerichte opsporingsonderzoeken door de politie. 
 
Mogelijk dat na nadere bestudering van feiten en overleg met politie er toch mogelijkheden worden 
gevonden om wederom bijzondere categorieën persoonsgegevens te delen met NVIK. Hiertoe zal ten 
eerste de gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA) uit 2017 moeten worden herzien. Aan de 
hand van de bevindingen kan vervolgens de gegevensleveringsovereenkomst worden heroverwogen. 
De eventuele nieuwe gegevensleveringsovereenkomst tussen het COA en het NVIK vergt continue 
aandacht voor proportionaliteit, noodzakelijkheid en minimale gegevensverwerking.  
 
B. Wettelijke taken COA 
Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht op opvang. Het Centraal orgaan opvang asielzoekers 
(COA) biedt die opvang: veilige huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding als voorbereiding 
op een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Essentiële uitgangspunten voor het COA zijn 
hierbij veiligheid van de asielzoeker en veiligheid van de samenleving. Het COA vervult taken die zijn 
vastgelegd in de Wet COA. Deze taken omvatten onder meer de materiële en immateriële opvang 
van asielzoekers en het plaatsen van asielzoekers in een opvangvoorziening.1 De Regeling 
verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 (RVA 2005) geeft, als 
implementatie van de Opvangrichtlijn, nadere invulling aan de opvangtaak van het COA. Hoewel het 
niet letterlijk in de Wet COA is vastgelegd, is het evident dat het COA ‘gewone’ en bijzondere 
categorieën persoonsgegevens verwerkt in het kader van de wettelijke taken‘. 
 
 
 

                                                           
1 Artikel 3 Wet COA. 
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C. Verwerking ‘gewone’ persoonsgegevens door het COA 
In de Wet COA is niet expliciet vastgelegd dat het COA persoonsgegevens zal verwerken bij de 
vervulling van wettelijke taken. Het staat echter buiten kijf dat het COA persoonsgegevens zal 
moeten verwerken ter vervulling van wettelijke taken, zoals de opvangtaak. Deze verwerking, van 
‘gewone’ persoonsgegevens, is rechtmatig omdat het COA voldoet aan een rechtsgrond van de AVG, 
te weten de vervulling van een taak van algemeen belang.2 Tevens noemt de RVA enkele categorieën 
persoonsgegevens die nodig zijn voor het realiseren van de opvang. Deze persoonsgegevens 
omvatten in elk geval naam, geboortedatum, nationaliteit, land van herkomst, gezinssamenstelling, 
vermogenspositie en de datum waarop door of ten behoeve van de asielzoeker een asielaanvraag is 
ingediend.3 Uit de bewoording ‘in elk geval’ blijkt dat deze opsomming niet uitputtend is. Het COA 
kan en mag meer dan de genoemde persoonsgegevens verwerken in het kader van de opvangtaak, 
mits het COA – zoals gebruikelijk – voldoet aan de uitgangspunten voor het verwerken van 
persoonsgegevens.4 
 
D. Verwerking bijzondere categorieën persoonsgegevens door het COA 
Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in beginsel verboden, tenzij een beroep kan 
worden gedaan op een specifieke wettelijke uitzondering. Het COA gebruikt primair toestemming als 
grondslag voor het verwerken van bijzondere categorieën persoonsgegevens. Deze werkwijze is 
gekozen omdat deze het best passend zou zijn en wordt onder meer bevestigd in de Handreiking 
uitwisseling medische informatie in de vreemdelingenketen waarin is opgenomen dat het COA 
bijzondere persoonsgegevens ’alleen mag uitwisselen als de vreemdeling hiervoor uitdrukkelijk 
toestemming heeft gegeven’.  
 
Op basis van actuele kennis van het privacyrecht lijkt het uitgangspunt van het COA omtrent 
toestemming echter achterhaald. Vanwege de ongelijke machtsverhouding tussen het COA en de 
betrokkene zal toestemming van de betrokkene waarschijnlijk ongeldig zijn omdat deze niet vrijelijk 
gegeven zal zijn. Ook is het, vanwege deze aannemelijke wanverhouding tussen betrokkene en 
overheidsinstanties, onwaarschijnlijk dat overheidsinstanties kunnen vertrouwen op toestemming 
voor verwerkingen. Tevens hebben betrokkenen veelal geen realistische alternatieven voor het 
aanvaarden van de verwerkingen.5 Dit neemt echter niet weg dat het COA de verwerking van 
bijzondere categorieën persoonsgegevens nog steeds primair baseert op toestemming. Gegeven de 
actuele kennis zou het, voor de uitvoering de wettelijke taken van het COA, passender zijn dat het 
COA de uitzondering voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens baseert op de 
uitzondering van het zwaarwegend algemeen belang. Het is urgent en wenselijk dat deze werkwijze 
wordt verduidelijkt.6 
 
Hoewel een expliciet wettelijk gebod hiertoe ontbreekt, verwerkt het COA ook bijzondere 
categorieën persoonsgegevens, zoals etniciteit en religie,7 en strafrechtelijke persoonsgegevens ten 
behoeve van de opvangtaak. Verwerking van deze gevoelige persoonsgegevens is in beginsel 
verboden, tenzij er een wettelijke uitzondering van toepassing is. Het COA vindt deze wettelijke 

                                                           
2 Artikel 6 onderdeel e AVG. 
3 Artikel 10 onderdeel c RVA 2005. 
4 Zoals opgenomen in artikel 5 AVG. 
5 Gronden 32 en 42 AVG en Article 29 Working Party 28 november 2017, Guidelines on consent under 
Regulation 2016/679, WP259, herzien op 10 april 2018, te raadplegen via: 
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=623051.  
6 Zie hierover met name de paragraaf ‘Duidelijkheid omtrent gegevensverwerkingen COA urgent en wenselijk’ 
aan het slot van dit memo. 
7 Hoewel nationaliteit niet in artikel 9 lid 1 AVG is opgenomen als bijzondere categorieën persoonsgegeven, kan 
dit persoonsgegeven in voorkomende gevallen wat zeggen over de etniciteit van de betrokkene. Waar in dit 
memo wordt verwezen naar ‘etniciteit’, omvat deze bijzondere categorie persoonsgegevens ook nationaliteit.  

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=623051


uitzondering in de redenen van zwaarwegend algemeen belang.8 Dit zwaarwegend algemeen belang 
vloeit voort uit de Opvangrichtlijn, welke een volkenrechtelijke verplichting inhoudt.9 Het 
verwerkingen van bijzondere categorieën persoonsgegevens door het COA is noodzakelijk ter 
voldoening aan een volkenrechtelijke verplichting, te weten de opvangtaak, welke voortvloeit uit de 
Opvangrichtlijn, welke is geïmplementeerd in de RVA 2005. Hiermee wordt voldaan aan de algemene 
uitzondering van de Uitvoeringswet AVG om noodzakelijke bijzondere categorieën persoonsgegevens 
te verwerken. Het COA voldoet hierbij uiteraard (ook) aan de (overige) uitgangspunten voor het 
verwerken van persoonsgegevens.  
 
Een voorbeeld van het verwerken van noodzakelijke bijzondere categorieën persoonsgegevens door 
het COA in het kader van de opvangtaak is de registratie van etniciteit of religie om de veiligheid en 
leefbaarheid in de opvanglocaties te handhaven. Verwerking van deze hoogst gevoelige gegevens is 
essentieel omdat het concreet voorkomt dat aan rivaliserende groepen asielzoekers onderdak wordt 
geboden in hetzelfde verblijf. Eenzelfde redenering kan ook worden gevolgd voor de verwerking van 
persoonsgegevens waaruit de politieke opvattingen of seksuele gerichtheid van asielzoekers blijken. 
Vaak is dit voor betrokkenen een belangrijke reden om uit het land van herkomst te vluchten. In het 
kader van de opvangtaak zal verwerking van deze bijzondere categorieën persoonsgegevens 
noodzakelijk zijn. 
 
E. Positie COA binnen de vreemdelingenketen en samenwerking met de politie 
De IND, DT&V, AVIM en de KMar zijn partners van het COA binnen de vreemdelingenketen. Alle 
partners hebben een eigen opdracht vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid, die wordt 
uitgewerkt in de Vreemdelingenwet 2000. Het COA is hierbij de vreemde eend in de bijt. Als 
zelfstandig bestuursorgaan valt het COA onder de Wet COA , de Vreemdelingenwet 2000 is niet 
rechtstreeks van toepassing op het COA. Dit neemt echter niet weg dat de Vreemdelingenwet 2000 
aan het COA als bestuursorgaan bepaalde bevoegdheden biedt. Zo is het COA ‘bevoegd uit eigen 
beweging en desgevraagd verplicht Onze Minister de gegevens en inlichtingen te verstrekken die 
Onze Minister behoeft voor de uitvoering van deze wet en voor de uitvoering van de Rijkswet op het 
Nederlanderschap’.10 Op grond van voorgaande mag het COA ‘gewone’ persoonsgegevens 
verstrekken aan samenwerkingspartners binnen de vreemdelingenketen. Het COA kan geen gebruik 
maken van de rechtsgrond om bijzondere categorieën persoonsgegevens te verstrekken in het kader 
van de Vreemdelingenwet 2000.11 
 
Het COA en de politie zijn samenwerkingspartners binnen de Vreemdelingenketen. Het verdient 
opmerking dat de politie niet alleen een opsporingstaak heeft, maar ook een rol speelt bij toezicht en 
handhaving in het vreemdelingendomein. 
 
F. Gegevensdeling door het COA met de Politie 
In maart 2020 sloten het COA en het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK) een 
vernieuwde gegevensleveringsovereenkomst. Op basis van deze overeenkomst verstrekt het COA 
bewonersgegevens aan het NVIK, waaronder gegevens omtrent nationaliteit, etniciteit en religie. Op 
zondag 12 juli plaatste NRC een artikel met betrekking tot de betreffende verstrekkingen.12 Hoewel 

                                                           
8 Artikel 9 lid 2 onderdeel g AVG. 
9 Hiermee wordt geacht te zijn voldaan aan de algemene uitzonderingsgrond van artikel 23 onderdeel a van de 
Uitvoeringswet AVG. 
10 Artikel 107 lid 7 Vreemdelingenwet 2000. 
11 Artikel 107a Vreemdelingenwet 2000. Het departement heeft desgevraagd bevestigd aan het COA dat dit 
artikel niet geldt voor het COA. 
12 ‘Politie en COA ‘overtreden privacywet’ met delen persoonlijke data asielzoekers’, in: NRC, zondag 12 juli 
2020, te raadplegen via: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/12/politie-en-coa-overtreden-privacywet-met-
delen-persoonlijke-data-vluchtelingen-a4005753. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/12/politie-en-coa-overtreden-privacywet-met-delen-persoonlijke-data-vluchtelingen-a4005753
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/12/politie-en-coa-overtreden-privacywet-met-delen-persoonlijke-data-vluchtelingen-a4005753


het COA in beginsel verplicht is om de gevraagde gegevens te verstrekken aan NVIK, worden mogelijk 
te veel gegevens door het COA verstrekt aan NVIK. 
 
Voor de gegevensdeling van ‘gewone’ persoonsgegevens met het NVIK is de 
gegevensleveringsovereenkomst gebaseerd op een geldige rechtsgrond. De 
gegevensleveringsovereenkomst geeft invulling aan de vraag van het NVIK aan het COA om gegevens 
en inlichtingen te verstrekken ten behoeve van de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000. Het 
NVIK voert deze taak uit op grond van het Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK.13 Dit 
machtigingsbesluit mandateert het NVIK om aan andere bestuursorganen, zoals het COA, de 
gegevens en inlichtingen te vragen die de Minister van Veiligheid en Justitie behoeft voor de 
uitvoering van de Vreemdelingenwet.14 Op grond van de Vreemdelingenwet is het COA verplicht 
deze gevraagde gegevens en inlichtingen te verstrekken.15 Derhalve is er ook sprake van doelbinding. 
Om deze reden is de stelling dat het COA gegevens over bewoners in asielzoekerscentra alleen mag 
delen bij verdenking van een strafbaar feit is onjuist en derhalve tendentieus.16 De politie heeft 
immers niet alleen een opsporingstaak, maar ook een toezichthoudende taak in het 
vreemdelingendomein. 
  
Voor de gegevensdeling van bijzondere categorieën persoonsgegevens (nationaliteit, etniciteit en 
religie) met het NVIK lijkt de gegevensleveringsovereenkomst niet rechtmatig omdat een geldige 
rechtsgrond (uitzondering) ontbreekt. Het COA kan immers geen gebruik maken van de rechtsgrond 
om bijzondere categorieën persoonsgegevens te verstrekken in het kader van de Vreemdelingenwet 
2000.17 Gelet op de ongelijke machtsverhouding tussen het COA en de betrokkene zal ook 
toestemming geen soelaas bieden.  
 
Omdat de grondslag lijkt te ontbreken voor het verstrekken van bijzondere categorieën 
persoonsgegevens door het COA aan NVIK, is doelbinding moeilijk te onderbouwen. Dit verdient 
nadere aandacht van privacyjuristen van het COA waarbij ook de uitgangspunten van de Autoriteit 
Persoonsgegevens inzake het verstrekken van persoonsgegevens in acht dienen te worden 
genomen.18 
 
Transparantie verwerkingsverantwoordelijke COA 
De AVG verplicht organisaties om betrokkenen te informeren over wat er gebeurt met hun 
persoonsgegevens. Het COA geeft hier onder meer gevolg aan door de vreemdelingen te informeren 
over hun rechten en plichten binnen 15 dagen na indiening van hun asielaanvraag. Tijdens dit 

                                                           
13 Het Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK, geldend vanaf 1 januari 2014, is te raadplegen via: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0034533/2014-01-01. 
14 Het machtigingsbesluit NVIK is afgegeven door de staatssecretaris en niet door de minister. In het Staatsrecht 
bestaat echter de staatssecretaris niet, uiteindelijk is altijd de minister verantwoordelijk. Maar, omdat de 
portefeuille vreemdelingenbeleid is toebedeeld aan de staatssecretaris, is deze belast met de uitvoering ervan 
en dus opdrachtgever voor de samenwerkingspartners in de Vreemdelingenketen. 
15 Artikel 1 Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK jo. artikel 107 lid 7 Vreemdelingenwet vormt de 
grondslag voor de verstrekking van ‘gewone’ persoonsgegevens door het COA aan het NVIK, als bedoeld in art. 
6, lid 1, onder c, AVG. De tekst van het machtigingsbesluit verwijst overigens naar lid 5 in plaats van naar lid 7, 
zoals hierboven genoemd. Dit komt doordat het machtigingsbesluit niet is bijgewerkt naar aanleiding van de 
wetswijziging, ingevoerd per 1 maart 2014, waarbij lid 5 is vernummerd naar lid 7. 
16 'Het COA draagt bij aan negatieve beeldvorming asielzoekers', commentaar Carlijne Vos, in: de Volkskrant, 
dinsdag 14 juli, te raadplegen via: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-coa-draagt-bij-aan-negatieve-
beeldvorming-asielzoekers~bbe084eb/.  
17 Artikel 107a Vreemdelingenwet 2000. Het departement heeft desgevraagd bevestigd aan het COA dat dit 
artikel niet geldt voor het COA. 
18 Deze uitgangspunten zijn te raadplegen via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-
privacy/persoonsgegevens/verstrekken-van-persoonsgegevens.  
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gesprek legt het COA een toestemmingsverklaring voor die is opgesteld in tien verschillende talen. 
Ook kan zo nodig bij dit gesprek een tolk worden ingeschakeld. In de toestemmingsverklaring legt het 
COA uit waarvoor het bijzondere persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en met welke partijen 
deze gegevens kunnen worden gedeeld.  
 
Voor meer informatie over hoe het COA met persoonsgegevens omgaat en waarvoor het COA 
persoonsgegevens gebruikt, wordt de vreemdeling doorverwezen naar de privacyverklaring. Ook 
deze privacyverklaring is aanwezig in tien verschillende talen en raadpleegbaar.19 In de 
privacyverklaring wordt tevens vermeld waar de vreemdeling kan aankloppen om bijvoorbeeld 
inzage in zijn persoonsgegevens te vragen of een klacht in te dienen.  
 
Verwerkingsverantwoordelijkheid COA vs. verwerkingsverantwoordelijkheid NVIK 
Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat het COA alleen verantwoordelijk is voor de verwerkingen 
waar het COA zeggenschap over heeft. Het COA is daar transparant over door daarover te 
informeren in de privacyverklaring. Kort samengevat is het COA verantwoordelijk voor de 
verwerkingen die het uitvoert voor doeleinden die direct of indirect verband houden met de 
opvangtaak. Zo is het COA ook verantwoordelijk voor de verstrekking van gegevens van bewoners 
aan het NVIK. Vanaf het moment van ontvangst is het NVIK verantwoordelijk voor het verder 
verwerken van deze gegevens. In de media wordt de indruk gewekt dat deze gegevens zouden 
worden ingezet voor etnisch profileren. Voor zover het NVIK met dit doel gegevens zou verstrekken 
aan de politieonderdelen, dan zijn de NVIK en/of de politieonderdelen daarvoor verantwoordelijk en 
niet het COA. Overigens heeft het COA op de berichtgeving in de media na geen enkele aanleiding 
om aan te nemen dat het NVIK en/of de politieonderdelen etnisch zouden profileren.  
 
Gevolgen van een mogelijke inbreuk 
Er zijn mogelijk te veel bijzondere categorieën persoonsgegevens door het COA verstrekt aan NVIK. 
Omdat dit een mogelijke inbreuk betreft op de AVG en de Uitvoeringswet AVG, bestaat er een risico 
dat de Autoriteit Persoonsgegevens het COA beboet met een boete van de hoogste categorie.20 
Daarenboven heeft eenieder die materiële of immateriële schade heeft geleden ten gevolge van 
deze inbreuk recht op schadevergoeding voor de geleden schade.21 Deze schadevergoeding kan 
middels de civiele weg worden opgeëist. Er bestaat een mogelijkheid voor massaclaims waarbij 
getroffen betrokkenen zich verenigen. 
 
Het is evident dat doorgaan met verstrekking van (bijzondere categorieën) persoonsgegevens door 
het COA aan NVIK het risico op boetes en schadeclaims vergroot. De Autoriteit Persoonsgegevens 
heeft uiteraard discretionaire bevoegdheid om organisaties te beboeten voor overtredingen die in 
het verleden hebben plaatsgevonden.22 
 
Het is tenslotte evident dat er voor het COA een evident risico is op imagoschade voortvloeiende uit 
een inbreuk op de AVG. Adequate databescherming en privacy zijn essentieel voor het vertrouwen in 
het COA. Iedereen, bewoner of niet, moet het COA kunnen vertrouwen. Als zich bij het COA een 
privacy- of beveiligingsincident voordoet, zijn de maatschappelijke en politieke gevolgen groot. 

                                                           
19 Dit geschiedt via de infosheets van www.mycoa.nl of https://www.coa.nl/nl/privacyverklaring-voor-
bewoners-van-opvanglocaties. 
20 Artikel 83 AVG, hetgeen nader is uitgewerkt in de boetebeleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens, 
welke zijn te raadplegen via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/stcrt-2019-
14586_0.pdf.   
21 Betrokkene(n) moeten zelf de geleden schade onderbouwen, hetgeen in de praktijk lastig is. Dit blijkt uit 
Raad van State 1 april 2020, Zaaknummer 201905087/1/A2, ECLI:NL:RVS:2020:899. 
22 De AP deed dit onlangs in het op 6 juli 2020 gepubliceerde boetebesluit t.a.v. BKR, te raadplegen via: 
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/besluit_bkr_30_juli_2019.pdf.  
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Duidelijkheid omtrent gegevensverwerkingen COA urgent en wenselijk 
Hoewel de uitzondering op grond waarvan het COA bijzondere categorieën persoonsgegevens 
verwerkt ten behoeve van de opvangtaak, zoals uiteengezet in dit memo, juridisch juist is, is het 
uitgangspunt enigszins broos. Hoewel het evident is dat het COA noodzakelijke bijzondere 
categorieën persoonsgegevens zal verwerken ten behoeve van de opvangtaak, bevat(ten) de Wet 
COA en/of de Opvangrichtlijn en/of de RVA 2005 (een) onvoldoende expliciete bepaling(en) waaruit 
volgt dat het COA dat mag. Ook bestaat een vreemde impasse dat het COA ter uitvoering van de 
Vreemdelingenwet verplicht is om persoonsgegevens te verstrekken aan samenwerkingspartners, 
zoals het NVIK, maar hierbij mogelijk wordt gehinderd door de AVG en de Uitvoeringwet AVG. 
 
De ontstane discussie in het licht van de levering van persoonsgegevens door het COA aan het NVIK 
onderstreept het nut en de noodzaak van extra duidelijkheid over de verwerking van bijzondere 
categorieën persoonsgegevens door het COA. Deze wenselijke duidelijkheid zal bijvoorbeeld worden 
vergroot door een uitspraak over de rechtmatigheid van de huidige gang van zaken door <…> en/of 
een wetswijziging ter introductie van een expliciete wettelijke grondslag voor het verwerken van 
bijzondere categorieën persoonsgegevens door het COA. Van een dergelijke wettelijke bepaling 
wordt vermoed dat deze duidelijk maakt dat het COA de noodzakelijke bijzondere categorieën 
persoonsgegevens verwerkt om redenen van zwaarwegend algemeen belang.23  
 
Als uitwisseling van bijzondere categorieën persoonsgegevens door het COA aan 
samenwerkingspartners, zoals het NVIK, noodzakelijk blijkt, dient het COA gebruik te kunnen maken 
van de uitzondering om deze krachtens artikel 107a Vreemdelingenwet te kunnen verstrekken. 
Vanzelfsprekend dient het COA bij dergelijke verstrekkingen te voldoen aan de uitgangspunten voor 
het verwerken van persoonsgegevens. 

                                                           
23 Hoewel de uitzondering van artikel 23 lid 1 onderdeel f Wet bescherming persoonsgegevens bij de 
beleidsneutrale implementatie van de Uitvoeringswet AVG lijkt te zijn vervallen en derhalve in artikel 23 
Uitvoeringswet AVG wel wordt verwezen naar een ‘volkenrechtelijke bepaling’ en niet naar een ‘bij wet 
bepaalde’ uitzonderingsgrond, bevat de MvT bij de Verzamelwet gegevensverwerking (waarvan op 14 juli jl. de 
internetconsultatie sloot) de volgende zin (p. 12): "De AVG eist voor de noodzakelijke verwerking van bijzondere 
categorieën persoonsgegevens om redenen van zwaarwegend algemeen belang een (wettelijke) uitzondering in 
het Nederlandse recht."  

Met opmerkingen [MS1]: Als de AP zegt dat het 
juridisch gezien klopt wat we doen, is dat fijn. Er is echter 
een risico dat AP zegt dat de verwerking niet is toegestaan 
en een boete oplegt. 



 

 

 

 

 
 

intern memo 
 

aan Bestuur en directeuren 

van  

datum 15-07-2020 

betreft tijdslijn besluitvorming en publicatie persoonsgegevens 

asielzoekers 

telefoon  

 

Tijdslijn: 

 

woensdag 

1. Levering documenten aan bestuur en directeuren – 15-07-2020 18.30 uur 

2. Besluitvorming bestuur 15-07-2020 

3. Informeren ministerie van J en V (DGM/DCOM/DG/SG/staatssecretaris) – 15-

07-2020 

 

donderdag 

4. Overleg COA – politie, waarbij politie geïnformeerd wordt over besluit COA 

16-07-2020 

5. Informeren Autoriteit Persoonsgegevens door COA over genomen besluit 16-

07-2020 

6. Informeren NRC over genomen besluit en antwoorden op aanvullende vragen 

16-07-2020 

7. Publicatie bericht op www.coa.nl en Het Plein 

8. Bespreken besluit COA in gesprek bestuur met DG tijdens PO opdrachtgever-

opdrachtnemer 16-07-2020 16:30 uur 

 

 

 

http://www.coa.nl/
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Taalorganisatie Vreemdelingen

Bezoekadres Centrale Opvang Asielzoekers (COA)
Bestuurslid 
T.a.v. Mevrouw

Behandeld door

Ons kenmerk 12-12-20

Uw kenmerk

Datum 20 december 2012 La.a. de heer en mevrouw

Onderwerp Informatïedeilng NVIK en ketenpartners

Bijlagen

Geachte mevrouw

Via dit schrijven wil ik u informeren over het project informatie Gestuurd Toezicht 
Vreemdelingen (iGTV). Tevens wil ik u vragen de naam van een contactpersoon door te 
geven met wie afspraken kunnen worden gemaakt over het, binnen de juridische kaders, 
verstrekken van gegevens ten behoeve van het project IGTV en over de vanuit het 
project te ontvangen intelligence producten.

Het project IGTV wordt in opdracht van de Directeur Generaal Vreemdelingenzaken 
uitgevoerd door de portefeuillehouder Vreemdelingen van de politie. Doel van dit project 
is te komen tot een centraal gecoördineerde vreemdelingen informatie huishouding 
binnen de politie. Immers door het centraal verzamelen, veredelen en analyseren van 
ketengerichte vreemdelingeninformatle kunnen gerichte controles worden uitgevoerd en 
trends en ontwikkelingen in beeld worden gebracht. Hiertoe zal onder meer een Nationaal 
Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK) worden ingericht. Dit knooppunt is mede 
verantwoordelijk voor het op gang brengen van een wederzijdse informatiestroom met de 
partners in de vreemdelingenketen om te komen tot een integrale aanpak van 
geconstateerde misstanden. Aangaande het op gang brengen van deze informatiestroom 
wil het project graag afspraken maken met een contactpersoon van uw organisatie zodat 
daarna vervolgstappen kunnen worden gezet in deze richting.

Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat gegevens afkomstig van ketenpartners 
exclusief zuilen worden gebruikt voor de vreemdelingenhandhaving- en toezichtstaak van 
de politie. Indien de gegevens leiden tot een opsporingsonderzoek zuilen de verstrekte 
gegevens alsnog gevorderd dienen te worden via een vordering ex art 126nd Wb.SV.

Voor nadere vragen en informatie kunt u terecht bij dhr
Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06- eivor via ae man;
@klpd.politie.nl

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Directeur Taakorganisatje Vreerpdelin^en
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1. Inleiding 

In maart 2013 zijn afspraken gemaakt tussen het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers 

(COA) en het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK ) van de 

Nationale Politie over de gegevensuitwisseling ten behoeve van de 

vreemdelingenhandhaving en – toezicht mb.t asielzoekers.  

Inmiddels is de gegevenslevering uitgebreid en worden  in dit document de definities 

beschreven van de geleverde rapportages en alle attributen die in de rapportages staan. 

Eerst wordt de definitie van de bezetting, instroom en uitstroom van het COA 

geformuleerd. Daarna volgen twee opmerkingen die belangrijk zijn bij het interpreteren 

van de gegevens. Ook worden nog elementen genoemd die het COA graag zou willen 

ontvangen van het NVIK voor deze gegevenslevering.  

2. Definities bezetting, instroom en uitstroom COA 

Hieronder volgende de definities van de bezetting, instroom en uitstroom van het COA: 

 

De definitie van bezetting luidt: 

Een vreemdeling hoort tot de bezetting wanneer hij op de peildatum in de periode van 

geldigheid van de opvangovereenkomst ligt.  

 

 

De definitie van instroom luidt: 

Een vreemdeling telt mee op in de instroom indien de ingangsdatum van zijn 

opvangovereenkomst binnen de peilperiode ligt. 

 

 

De definitie van uitstroom luidt: 

Een vreemdeling telt mee op in de uitstroom indien de einddatum van zijn 

opvangovereenkomst binnen de peilperiode ligt. 
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3. Interpretatie van de gegevens 

Bij het interpreteren van de COA gegevens zijn de onderstaande opmerkingen 

belangrijk:  

 

 Het is niet mogelijk om aan de hand van de bezettings-, in- en uitstroomgegevens de 

volgende som te maken.  

De bezetting van vandaag + de instroom van vandaag – de uitstroom van gisteren = 

de bezetting van morgen.  

 

Kijkend naar de definitie van bezetting is de bezetting geen som. De bezetting wordt 

bepaald door op een peilmoment alle vreemdelingen te tellen die een geldige 

opvangovereenkomst hebben. 

 

 De cijfers zijn altijd van de vorige dag (gisteren). De cijfers worden via ons Data 

Warehouse ontsloten uit het Integraal Bewoners Informatie Systeem. (IBIS). Er zit 

altijd een dag tussen de invoer in IBIS en het kunnen rapporteren over een gegeven.  

4. Ontbrekende zaken  

Voor de gegevenslevering die het COA aan NVIK verzorgt,  is het wenselijk dat het 

COA van het NVIK een gegevensleveringsovereenkomst ontvangt met daarin de 

volgende zaken opgenomen: 

 Eisen gegevenslevering 

 Wijze en moment van levering 

 Overige afspraken 

 Kwaliteit en validatie 

 Specificatie 

o rapportdefinities 

o attribuutdefinities 
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5. Rapport definities 

Het COA levert drie rapportage aan het NVIK. Hieronder volgen de definities van de 

drie rapportages: 

 D_008 NVIK instroom – en uitstroomgegevens 

Gegevenslevering van alle vreemdelingen die de vorige dag zijn ingestroomd of 

uitgestroomd uit de opvang van het COA.  

 

 D_009 NVIK bezetting locaties 

Gegevenslevering van alle locaties waar vreemdelingen met een soort 

opvangovereenkomst = COA worden gehuisvest (dit is inclusief locaties waar 

het COA niet verantwoordelijk voor is zoals administratief geplaatste adressen, 

maar waarbij de vreemdeling wel onder de verantwoordelijkheid van het COA 

valt en tot de bezetting wordt gerekend 

 

 D_012 NVIK Bezettingsgegevens 

Gegevenslevering van alle vreemdeling die gisteren in de bezetting van het 

COA zaten.  

6. Attribuut definities 

D_008 NVIK instroom- en uitstroomgegevens: instroom 
 Attributen Definities 

 Land van Herkomst Omschrijving van het land van herkomst 

 Nationaliteit Omschrijving van de nationaliteit 

 Geslacht Omschrijving van het geslacht 

 Geboortedatum Geboortedatum van de vreemdeling 

 Leeftijd in Jaren Leeftijd in jaren 

 Vnummer Vnummer van de vreemdeling 

 Achternaam Achternaam van de vreemdeling 

 Voornamen Voornaam van de vreemdeling 

 AMV Indicator Indicator of vreemdeling een alleenstaande minderjarige 

vreemdeling (AMV) is 

 Opvang 

Overeenkomst 

Ingangsdatum 

Ingangsdatum van de opvangovereenkomst 

 Cluster Organisatie eenheid omschrijving (Unit) 

 Opvangvorm Code Code van de opvangvorm 

 Locatie Omschrijving van de locatie (verblijfplaats) 
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 Etniciteit Omschrijving van de etniciteit 

 Burgerlijke Staat Omschrijving van de burgerlijke staat 

 Gezinshereniging Indicator gezinshereniging 

 Actuele PLE Nummer Actueel nummer van de plaatsingseenheid 

 Godsdienst Omschrijving van de godsdienst 

 Moedertaal Omschrijving van de moedertaal 

 Opleidingsniveau Omschrijving van het opleidingsniveau 

 Categorie Vreemdeling categorie beschrijving 

 Classificatie Vreemdeling classificatie beschrijving 

 Aantal Instroom Het aantal ingestroomde vreemdelingen in de opvang van het 

COA. Een vreemdeling telt mee in de instroom indien de 

ingangsdatum van zijn opvangovereenkomst binnen de 

peilperiode ligt. 

 

 
D_008 NVIK instroom- en uitstroomgegevens: uitstroom 

 Attributen Definities 

 Reden Vertrek Omschrijving van de reden vertrek 

 Land van Herkomst Omschrijving van het land van herkomst 

 Nationaliteit Omschrijving van de nationaliteit 

 Geslacht Omschrijving van het geslacht 

 Geboortedatum Geboortedatum van de vreemdeling 

 Leeftijd in Jaren Leeftijd in jaren 

 Vnummer Vnummer van de vreemdeling 

 Achternaam Achternaam van de vreemdeling 

 Voornamen Voornaam van de vreemdeling 

 AMV Indicator Indicator of vreemdeling een alleenstaande minderjarige 

vreemdeling (AMV) is 

 Opvang Overeenkomst 

Ingangsdatum 

Ingangsdatum van de opvangovereenkomst 

 Opvang Overeenkomst 

Einddatum 

Einddatum van de opvangovereenkomst 

 Cluster Organisatie eenheid omschrijving (Unit) 

 Opvangvorm Code Code van de opvangvorm 

 Locatie Omschrijving van de locatie (verblijfplaats) 

 Etniciteit Omschrijving van de etniciteit 

 Burgerlijke Staat Omschrijving van de burgerlijke staat 

 Gezinshereniging Indicator gezinshereniging 

 Actuele PLE Nummer Actueel nummer van de plaatsingseenheid 

 Burgerservicenummer Indicator of de vreemdeling een Burgerservicenummer 
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Indicator heeft. 

 Godsdienst Omschrijving van de godsdienst 

 Moedertaal Omschrijving van de moedertaal 

 Opleidingsniveau Omschrijving van het opleidingsniveau 

 Huurcontract 

Ingangsdatum 

Ingangsdatum van het huurcontract 

 Categorie Vreemdeling categorie beschrijving 

 Classificatie Vreemdeling classificatie beschrijving 

 Aantal Uitstroom Het aantal uitgestroomde vreemdelingen uit de opvang 

van het COA. 

Een vreemdeling telt mee op in de uitstroom indien de 

einddatum van zijn opvangovereenkomst binnen de 

peilperiode ligt. 

 

 

D_009 NVIK bezetting locaties 

 Attributen Definities 

 Organisatie Eenheid Code Code van de organisatie eenheid  

 Organisatie Eenheid Omschrijving van de organisatie eenheid  

 Opvangvorm Code Code van de opvangvorm 

 Locatie Code Code van de locatie (verblijfplaats) 

 Locatie Omschrijving van de locatie (verblijfplaats) 

 Straatnaam Straatnaam van de locatie 

 Huisnummer Huisnummer van de locatie 

 Huisnummer Toevoeging Huisnummer en toevoeging van de locatie 

 Postcode Postcode van de locatie 

 Postcode + Huisnummer Postcode en huisnummer van de locatie 

 Postcode + Huisnummer 

+ Huisnummer 

Toevoeging 

Postcode en huisnummer van de locatie 

 Plaatsnaam Plaatsnaam 

 Gemeente Naam van de gemeente 

 Provincie Naam van de provincie 

 Locatie Openingsdatum Datum waarop de locatie wordt ge- of heropend  

 Aantal Bezetting Het aantal vreemdelingen in de bezetting. Een 

vreemdeling behoort tot de bezetting wanneer hij op de 

peildatum een opvangovereenkomst heeft.  
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D_012 NVIK Bezettingsgegevens 

 Attributen Definities 

 Land van Herkomst Omschrijving van het land van herkomst 

 Nationaliteit Omschrijving van de nationaliteit 

 Geslacht Omschrijving van het geslacht 

 Geboortedatum Geboortedatum van de vreemdeling 

 Leeftijd in Jaren Leeftijd in jaren 

 Vnummer Vnummer van de vreemdeling 

 Achternaam Achternaam van de vreemdeling 

 Voornamen Voornaam van de vreemdeling 

 AMV Indicator Indicator of vreemdeling een alleenstaande minderjarige 

vreemdeling (AMV) is 

 Opvang Overeenkomst 

Ingangsdatum 

Ingangsdatum van de opvangovereenkomst 

 Organisatie Eenheid Omschrijving van de organisatie eenheid  

 Opvangvorm Omschrijving van de opvangvorm 

 Locatie Omschrijving van de locatie (verblijfplaats) 

 Straatnaam Straatnaam van de locatie 

 Huisnummer Huisnummer van de locatie 

 Huisnummer 

Toevoeging 

Huisnummer en toevoeging van de locatie 

 Postcode Postcode van de locatie 

 Plaatsnaam Plaatsnaam 

 Etniciteit Omschrijving van de etniciteit 

 Burgerlijke Staat Omschrijving van de burgerlijke staat 

 Gezingshereniging Indicator gezinshereniging 

 Actuele PLE Nummer Actueel nummer van de plaatsingseenheid 

 Godsdienst Omschrijving van de godsdienst 

 Moedertaal Omschrijving van de moedertaal 

 Opleidingsniveau Omschrijving van het opleidingsniveau 

 Categorie Vreemdeling categorie beschrijving 

 Classificatie Vreemdeling classificatie beschrijving 

 Aantal Bezetting Het aantal vreemdelingen in de bezetting. Een vreemdeling 

behoort tot de bezetting wanneer hij op de peildatum een 

opvangovereenkomst heeft. 

 



 

 

 

 

 
 

intern memo 
 

aan Bestuursvoorzitter COA, Milo Schoenmaker  

van  

datum 17 juli 2020 

betreft Reactie aan AP na berichtgeving NRC 

telefoon  

 

 

Inleiding 

Het NRC plaatste op zondag 12 juli jl. een artikel over de verstrekking van 

persoonsgegevens door het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) aan het 

Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK, een onderdeel van de 

Landelijke eenheid van de Nationale politie). In dat artikel stelt het NRC dat het COA en 

de politie een overeenkomst hebben gesloten om persoonsgegevens zoals religie, 

etniciteit, naam, geslacht en geboortedatum te verstrekken die de politie kan gebruiken 

bij handhaving op incidenten in en rond asielzoekerscentra en om criminaliteit onder 

asielzoekers op te sporen. 

 

In een gezamenlijke reactie beantwoorden de politie en het COA gezamenlijk de vraag 

van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan beide organisaties ‘of de grondslag voor 

die gegevensuitwisseling voldoet en of een uitzondering voor het gebruik van specifieke 

gegevens goed onderbouwd is'. 

 

Conclusie 

In de gezamenlijke reactie melden het COA en de politie dat de levering van 

persoonsgegevens per direct is opgeschort. Het COA en de politie menen dat voor de 

levering van persoonsgegevens het machtigingsbesluit NVIK jo. artikel 107, lid 7 Vw 

voldoende grondslag biedt. Wel dient de gegevenslevering te voldoen aan de vereisten 

van de AVG, zoals noodzakelijkheid en minimale gegevensverwerking 

(dataminimalisatie). Daarop gaan het COA en de politie de gegevenslevering, in 

afstemming met J&V, opnieuw beoordelen. 

Voor bijzondere categorieën persoonsgegevens geldt dat het COA eerst gaat 

onderzoeken of het deze gegevens mag verzamelen en, indien bevestigend beantwoord, 

deze gegevens ook mag delen.  

 

Berichtgeving media 

In de berichtgeving gisteren in NRC en de Volkskrant wordt betwijfeld of de 

toestemmingsverklaring voldoende grondslag biedt voor de verwerking van bijzondere 

categorieën persoonsgegevens. Toestemming is een grondslag in de AVG om 

persoonsgegevens te verwerken. We hebben steeds aangegeven dat we, bij gebreke van 

een andere grondslag voor de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens, 

deze grondslag gebruiken. Daarbij onderkennen we het risico dat de gelijkwaardigheid 

tussen het COA en de asielzoeker onvoldoende zeker is om deze grond als een stevige 

rechtsgrond te kwalificeren. Nader onderzocht zal worden of het COA bijzondere 
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categorieën persoonsgegevens verzamelt en verwerkt omdat dat noodzakelijk is om 

redenen van zwaarwegend algemeen belang. Naar aanleiding van de bevindingen volgen 

mogelijk gesprekken met J&V over het creëren van een wettelijke rechtsgrond. 

 

Advies 

 

1. In te stemmen met de reactie naar de AP; 

2. Onderzoek te doen naar de grondslag voor het verzamelen van bijzondere 

categorieën persoonsgegevens en daartoe in gesprek te gaan met J&V en derden. 
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1. Documentgeschiedenis

1.1 Document informatie
Eigenaar: COA
Status: Definitief

1.2 Versiehistorie

Versie Datum Naam Omschrijving
0.1 1-6-2017 Eerste opzet
0.2 7-6-2017 Concept voor 

goedkeuring NVIK
1.0 27-6-2017 Definitieve versie na 

feedback NVIK

2 van 16



2. Gegevensleveringsovereenkomst

Partijen:

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), hierna te noemen gegevensleverancier'

en

Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK), hierna te noemen de 
gegevensafnemer,

verklaren overeengekomen te zijn dat de gegevensleverancier de gegevens 
geautomatiseerd en volgens afgestemde specificaties zal aanleveren.

Akkoord namens gegevensleverancier Akkoord namens gegevensafnemer
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt

Naam Naam

Functie Functie

Handtekening

Datum;

Handtekening;

Datum;

1 De leverancier is gelijk aan de gegevenseigenaar, tenzij anders vermeld.
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COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers

2.1 Inleiding
Dit document beschrijft de gegevenslevering tussen COA en NVIK. Deze GLO is een 
vervolg op eerdere geaccordeerde afspraken tussen de voorheen genoemde partijen.

2.2 Doel en inhoud van de overeenkomst
Het NVIK dient te voorzien in een landelijk beeld van de vreemdelingenproblematiek en 
in informatieproducten die resulteren in een gerichte bestuursrechtelijke en/of 
strafrechtelijke aanpak van (internationale) vreemdelingenzaken. Hiertoe verzamelt, 
veredelt en analyseert het knooppunt relevante vreemdelingengegevens die zij in de 
vorm van informatieproducten uitzet in de eenheden ten behoeve van:

1. het uitvoeren van object- en persoonsgerichte controles (=toezicht);
2. het instellen van opsporingsonderzoeken in het kader van 
migratiecriminaliteit in die gevallen waar sprake is van voldoende 
opsporingsindicatie.2

In bovenstaand perspectief gaat het COA drie structurele rapportages leveren, plus een 
aantal rapportages op aanvraag. De verdere details worden in hoofdstuk 3 uiteengezet.

2.3 Duur van de overeenkomst
De overeenkomst gaat in op de dag van ondertekening. De overeenkomst blijft geldig 
totdat of de Ontvanger of de Leverancier de overeenkomst schriftelijk opzegt.

2.4 Wijzigingen in de overeenkomst
Indien er wijzigingen plaatsvinden welke impact hebben op de afspraken in dit 
document dan wordt de andere partij hier, zo snel als mogelijk, van op de hoogte 
gebracht.

Het document zal gewijzigd worden indien er veranderingen zijn in:
• de verantwoordelijkheden o f organisatiestructuur;
• de vraag naar andere of aanvullende gegevens;
• de leveringsfrequentie, transportmechanisme of kwaliteit van de gevraagde 

gegevens;
• de rol van het verstrekkende systeem.

In dat geval zal een nieuwe versie van de overeenkomst worden opgesteld en aan alle 
betrokken partijen worden voorgelegd. Wanneer in een van de hoofdstukken 
aanpassingen worden doorgevoerd zal de overeenkomst door beide partijen opnieuw 
getekend worden.

2 Bron: Juridisch kader -  Gegevensverwerking in het kader van project IG TV.
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2.5 Verantwoordelijkheden/verplichtingen gegevensleverancier

Voor de gegevensleverancier gelden de volgende verantwoordelijkheden/verplichtingen:

• Het vaststellen van het toegangsbeleid en doel waarvoor de gegevens mogen 
worden gebruikt.

• Vaststellen van de requirements voor data-autorisatie.
■ Vaststellen en onderhouden van de datadefinities.
• Beschikbaar stellen van informatie over de data-informatie (metadata en 

masterdata.)
• De te leveren gegevens volgens specificaties, leveringswijze en 

leveringsvoorwaarden te leveren.
• Zorg te dragen voor de vereiste beveiliging van de gegevens tot aan het moment 

van ontvangen van de gegevens door de Ontvanger.
• Rekening te houden met de invloed van wijzigingen in het bronsysteem op de 

aanleverbestanden, zodat de inhoud en opbouw hiervan volgens specificaties 
blijft. Wanneer er wijzigingen doorgevoerd moeten worden in de aanlevering 
dan is het van belang dat de Ontvanger tijdig geïnformeerd wordt over deze 
wijzigingen.

• Geen wijziging in de betekenis van één of meer gegevens aan te brengen.
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2.6 Verantwoordelijkheden/verplichtingen gegevensafnemer

Voor de Ontvanger gelden de volgende verantwoordelijkheden/verplichtingen:

•  De aanleverbestanden niet door te leveren aan derden zonder toestemming van 
de Leverancier. Een dergelijke afspraak, inclusief de bijzonderheden van een 
dergelijke levering, zal vooraf met de Leverancier worden afgestemd.

• Zorg dragen dat gebruik van de aangeleverde gegevens voldoet aan de 
afspraken, die daarover zijn.

•  Zorg te dragen voor het vereiste niveau van beveiliging voor de gegevens vanaf 
het moment van ontvangst van de gegevens.

• Geen mutaties aan te brengen in en/of eigen versies in omloop brengen van de 
geleverde brongegevens zonder hiervoor toestemming te vragen aan de 
Leverancier.

• Ontwikkelen van het interfacemechanisme conform specificatie
•  Controleren van de gegevensoverdracht.
• Inlichten van de Leverancier wanneer de gegevensoverdracht mislukt.
•  Controleren van de aangeleverde gegevens met de afgesproken specificaties
•  Inlichten van de Leverancier indien files o f records zijn afgekeurd.
•  Verwerken van goedgekeurde gegevens in de doelomgeving.
• Archiveren van de ontvangen bronbestanden, conform doel en voorwaarden, 

zoals gespecificeerd door de eigenaar.
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3. Algemene gegevenslevering

In dit hoofdstuk zijn de inhoudelijke aspecten rondom de gegevenslevering beschreven. 
De gedetailleerde specificaties zijn opgenomen in de bijlage.

W ijze van 
transporteren:

De volgende 2 transportmethoden zijn toegestaan:
•  Portaal (bestandenpostbus);
•  Email indien het portaal offline is3.

Te leveren gegevens: COA instroom, COA uitstroom, COA bezettingsgegevens

Bestandsnaam: D_008 NVIK instroom_uitstroomgegevens_<COA 
ID>_<DATUM OUTPUT>_<TIJD_OUTPUT).xlsx
D 009 NVIK bezetting_locaties_<COA ID>_<DATUM 
OUTPUT>_<TIJD_OUTPUT).xlsx
D J )  12 NVIK Bezettingsgegevens_<COA ID>_<DATUM 
OUTPUT>_<TIJD_OUTPUT).xlsx

Algemene
bestandspecificaties:

•  De rapportages worden als los bestand ge-upload,
•  Alle bestanden hebben een .xlsx extensie.

Vulling/opbonw data: • Peildatum dagaanleveringen: iedere dag om 00:00, 
waarbij de gegevens altijd gaan over de vorige dag.

Leverend systeem: Bronsysteem COA (IBIS).

O ntvangend systeem: Bestandenpostbus.nl

Frequentie van 
levering:

Dagelijks (instroom, uitstroom en bezetting)

M om ent van levering:

•

* Dagaanleveringen: uiterlijk de dag na de gemeten 
stand, voor 13:00.

3 Zie bijlage 3 voor een whitelist aan emailadressen.
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4. Inhoud van de levering

4.1 Rapport definities
Het COA levert vier rapportages aan het NVIK. Hieronder volgen de definities van de 
drie rapportages:

• D 008 NVIK instroom -  en uitstroomgegevens:
o Gegevenslevering van alle vreemdelingen die de vorige dag zijn 

ingestroomd o f uitgestroomd uit de opvang van het COA.
•  D 009 NVIK bezetting locaties:

o Gegevenslevering van alle locaties waar vreemdelingen met een soort 
opvangovereenkomst = COA worden gehuisvest (dit is inclusief locaties 
waar het COA niet verantwoordelijk voor is zoals administratief 
geplaatste adressen, maar waarbij de vreemdeling wel onder de 
verantwoordelijkheid van het COA valt en tot de bezetting wordt 
gerekend

• D_012 NVIK Bezettingsgegevens:
o Gegevenslevering van alle vreemdeling die gisteren in de bezetting van 

het COA zaten.

4.2 Attribuut definities

Attributen Definities
Aantal Bezetting Het aantal vreemdelingen in de bezetting. Een vreemdeling 

behoort tot de bezetting wanneer hij op de peildatum een 
opvangovereenkomst heeft.

Aantal Instroom Het aantal ingestroomde vreemdelingen in de opvang van het 
COA. Een vreemdeling telt mee in de instroom indien de 
ingangsdatum van zijn opvangovereenkomst binnen de 
peilperiode ligt.

Aantal Uitstroom Het aantal uitgestroomde vreemdelingen uit de opvang van het 
COA.

Aantal Uitstroom Een vreemdeling telt mee op in de uitstroom indien de 
einddatum van zijn opvangovereenkomst binnen de peilperiode 
ligt-

Achternaam Achternaam van de vreemdeling
Actuele PLE Nummer Actueel nummer van de plaatsingseenheid
AMV Indicator Indicator o f vreemdeling een alleenstaande minderjarige 

vreemdeling (AMV) is

Burgerlijke Staat Omschrijving van de burgerlijke staat
Burgerservicenummer BSN nummer van de vreemdeling
Burgerservicenummer Indicator Indicator o f de vreemdeling een Burgerservicenummer heeft.
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Categorie Vreemdeling categorie beschrijving
Classificatie Vreemdeling classificatie beschrijving
Cluster Organisatie eenheid omschrijving (Unit)
Etniciteit Omschrijving van de etniciteit
Geboortedatum Geboortedatum van de vreemdeling
Gemeente Naam van de gemeente
Geslacht Omschrijving van het geslacht
Gezinshereniging Indicator gezinshereniging
Godsdienst Omschrijving van de godsdienst
Huisnummer Huisnummer van de locatie
Huisnummer Toevoeging Huisnummer en toevoeging van de locatie
Huurcontract Ingangsdatum Ingangsdatum van het huurcontract
Land van Herkomst Omschrijving van het land van herkomst
Leeftijd in Jaren Leeftijd in jaren
Locatie Omschrijving van de locatie (verblijfplaats)
Locatie Code Code van de locatie (verblijfplaats)
Locatie Openingsdatum Datum waarop de locatie wordt ge- of heropend
Moedertaal Omschrijving van de moedertaal
Nationaliteit Omschrijving van de nationaliteit
Opleidingsniveau Omschrijving van het opleidingsniveau
Opvang Overeenkomst
Einddatum

Einddatum van de opvangovereenkomst

Opvang Overeenkomst 
Ingangsdatum

Ingangsdatum van de opvangovereenkomst

Opvangvorm Omschrijving van de opvangvorm
Opvangvorm Code Code van de opvangvorm
Organisatie Eenheid Omschrijving van de organisatie eenheid
Organisatie Eenheid Code Code van de organisatie eenheid
Plaatsnaam Plaatsnaam
PLE Groepsrol Rol in de groep van je  plaatsingseenheid
Postcode Postcode van de locatie
Postcode + Huisnummer Postcode en huisnummer van de locatie
Postcode + Huisnummer + 
Huisnummer Toevoeging

Postcode en huisnummer van de locatie

Provincie Naam van de provincie
Reden Vertrek Omschrijving van de reden vertrek
SOE Groepsrol Sociale rol binnen COA groep
Soort besluit Bestluit in de asielprocedure
Straatnaam Straatnaam van de locatie
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Vnummer V-nummer van de vreemdeling
Voornamen Voornaam van de vreemdeling
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Bijlage I -  specificaties leveringen

• D 008 NVIK instroom -  en uitstroomgegevens -  instroom:
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*%?

•  D_008 NVIK instroom -  en uitstroomgegevens -  uitstroom:
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• D_009 NVIK bezetting locaties:

1 !
Organisatie Eenheid Code Organisatie Eenheid OpvangvorrLocatie CodLocatie Straatnaam HuisnuirMHuisnumme Postcode Postcodes Postcode «PlaatsnaamGemeente Provincie locatie OpeAantal Bezetting
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• D O 12 NVIK Bezettingsgegevens:
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Bijlage II -  contactpersonen

Organisatie Naam Email Telefoon
COA (Scoa.nl 06-
COA (Scoa.nl 06-.
COA (Scoa.nl 06-
NVIK < (Spolitie.nl 06-
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Bijlage III -  Afzender e-mailadressen (whitelist)

Versturende partij:
fficoa.nl 

____________ (fficoa.nl
(fficoa.nl

i@coa.nl

Ontvangende partij:
(ffiklpd.politie.nl
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Beste   
  
Het NRC plaatste op zondag 12 juli jl. een artikel met betrekking tot de verstrekking van 
persoonsgegevens door het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) aan het Nationaal 
Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK, een onderdeel van de Landelijke eenheid van de 
politie). In dat artikel stelt het NRC dat het COA en de politie een overeenkomst hebben gesloten om 
persoonsgegevens zoals religie, etniciteit, naam, geslacht en geboortedatum te verstrekken die de 
politie kan gebruiken bij handhaving op incidenten in en rond asielzoekerscentra en om criminaliteit 
onder asielzoekers op te sporen. 
 
In dit schrijven beantwoorden de politie en het COA gezamenlijk je vraag aan beide organisaties ‘of 
de grondslag voor die gegevensuitwisseling voldoet en of een uitzondering voor het gebruik van 
specifieke gegevens goed onderbouwd is'. 
 
Voorafgaand: opschorting gegevenslevering van het COA aan het NVIK 
Het bestuur van het COA heeft besloten het delen van persoonsgegevens met het NVIK per direct op 
te schorten. Het COA is zich zeer bewust van zijn verantwoordelijkheid voor het vertrouwelijk 
omgaan met persoonsgegevens. Tegelijkertijd heeft de overheid informatie nodig voor het toezicht 
en de handhaving van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: Vw). Ook het COA wil dat er hard wordt 
opgetreden tegen misbruik van het asielsysteem door overlastgevers en mensenhandelaars. Het 
artikel in NRC toont dit dilemma. In overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid (hierna: 
JenV) en deskundigen op het gebied van privacywetgeving, gaan partijen de gemaakte afspraken 
opnieuw bezien en bekijken of deze aanpassingen behoeven. Zo willen partijen komen tot een 
werkbare aanpak voor het delen van persoonsgegevens. Uiteraard verdient de uitwisseling van 
bijzondere categorieën persoonsgegevens hierbij extra aandacht. 
 
Situatie  
Het COA en het NVIK hebben eerder dit jaar een gegevensleveringsovereenkomst gesloten die de 
bestaande afspraken over de gegevenslevering door het COA aan het NVIK herzag. Deze 
overeenkomst geeft invulling aan de vraag van het NVIK aan het COA om gegevens en inlichtingen te 
verstrekken ten behoeve van de uitvoering van de Vw.  
 
Juridisch kader NVIK  
Het NVIK vraagt aan het COA om gegevens en inlichtingen te verstrekken ten behoeve van de 
uitvoering van de Vw. Het NVIK voert deze taak uit op grond van het Machtigingsbesluit 
politieambtenaren NVIK (Stct. 2013, 36797). Dit machtigingsbesluit machtigt het NVIK 
(politieambtenaren die op grond van artikel 47 van de Vw belast zijn met het toezicht op de naleving 
van wettelijke voorschriften met betrekking tot vreemdelingen) om aan andere bestuursorganen (in 
casu: het COA) de gegevens en inlichtingen te vragen die de Minister van JenV behoeft voor de 
uitvoering van de Vw. Art. 1 Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK jo. art. 107, lid 7, Vw vormt 
de grondslag voor de verkrijging van deze persoonsgegevens door het NVIK, als bedoeld in art. 6, lid 
1, onder e, AVG. Een bestuursorgaan (in casu: het COA) is desgevraagd verplicht deze gevraagde 
gegevens en inlichtingen te verstrekken op grond van art. 107, lid 7, Vw.  
 
De tekst van het machtigingsbesluit verwijst naar art. 107, lid 5, Vw en niet naar art. 107, lid 7, Vw, 
zoals hierboven genoemd. Dat is een fout in het machtigingsbesluit, doordat het machtigingsbesluit 
niet is bijgewerkt naar aanleiding van de wetswijziging ingevoerd per 1 maart 2014 (Stb. 2014, 44). 
Lid 5 is toen vernummerd naar lid 7 zonder het machtigingsbesluit dat toen al naar lid 5 verwees aan 
te passen (Stb. 2014, 2, p. 3). Partijen begrijpen van het departement dat deze verwijzing zal worden 
aangepast. 
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Voor zover het NVIK van het COA bijzondere categorieën persoonsgegevens verkrijgt, is ook art. 107a 
Vw relevant. Lid 1 van dat artikel vormt de uitzondering op het verbod om bijzondere categorieën 
persoonsgegevens te verwerken, als bedoeld in art. 9, lid 2, onder g AVG, en mogelijke 
strafrechtelijke gegevens, als bedoeld in art. 10 AVG. Op grond van artikel 107a, lid 2, Vw kunnen 
deze persoonsgegevens verwerkt worden door of namens de Minister van JenV en de 
politieambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften met 
betrekking tot vreemdelingen.  
 
Het doel van het NVIK is om te voorzien in een landelijk beeld van de vreemdelingenproblematiek en 
in informatieproducten die resulteren in een gerichte aanpak van illegaal verblijf, met efficiënte inzet 
van de capaciteit van de politie belast met het vreemdelingentoezicht. Het NVIK 
steltpersoonsgegevens (na analyse en veredeling) uitsluitend beschikbaar aan de Afdelingen 
Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de regionale eenheden voor het 
houden van toezicht op de naleving van de Vw als bedoeld in art. 47, lid 1, Vw. Het NVIK deelt geen 
bijzondere persoonsgegevens met de regionale eenheden. Het houden van toezicht op de naleving 
van de Vw is, als taak ten dienste van de justitie, onderdeel van de politietaak naast het opsporen 
van strafbare feiten, handhaven van de openbare orde en hulpverlening (art. 1, lid 1, sub i onder 1̊ 
Politiewet 2012). De politie heeft maatregelen getroffen, waaronder beleid en technische 
maatregelen op het gebied van autorisaties, om te waarborgen dat bedoelde persoonsgegevens 
uitsluitend met dat doel worden verwerkt door de AVIM’s. Het NVIK verstrekt de gegevens 
uitsluitend aan de AVIM’s indien er in een bepaald geval een concreet vermoeden is dat de Vw niet 
nageleefd wordt of zal worden. Deze persoonsgegevens worden dus niet verwerkt ten behoeve van 
de opsporing. De wetgever heeft de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens 
beperkt (art. 107a, lid 1, Vw). De verwerking met het doeleinde om toezicht te houden op de 
naleving van de Vw blijft binnen het door de wetgever bepaalde kader. 
 
Daarnaast verwerkt het NVIK de ontvangen persoonsgegevens in geaggregeerde 
informatieproducten die uitgezet worden in de eenheden. De gegevens zijn dan niet meer 
herleidbaar tot geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. 
 
Juridisch kader COA  
Het COA is eveneens van mening dat de gegevensleveringsovereenkomst invulling geeft aan de vraag 
van het NVIK om gegevens en inlichtingen te verstrekken ten behoeve van de uitvoering van de Vw. 
Het NVIK voert deze taak uit op grond van het Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK (Stct. 
2013, 36797). Dit machtigingsbesluit machtigt het NVIK om aan andere bestuursorganen, zoals het 
COA, de gegevens en inlichtingen te vragen die de Minister van JenV behoeft voor de uitvoering van 
de Vw. Op grond van de Vw is het COA desgevraagd verplicht deze gevraagde gegevens en 
inlichtingen te verstrekken. Artikel 1 Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK jo. artikel 107 lid 7 
Vw vormt de grondslag voor de verstrekking van persoonsgegevens door het COA aan het NVIK, als 
bedoeld in art. 6, lid 1, onder c, AVG.  
 
Voor de gegevensdeling van persoonsgegevens door het COA aan het NVIK is de 
gegevensleveringsovereenkomst gebaseerd op een geldige rechtsgrond. Het COA verstrekt ook 
bijzondere categorieën persoonsgegevens aan het NVIK. Deze betreffen gegevens over etniciteit, 
nationaliteit en godsdienst van asielzoekers. Momenteel doet het COA nader onderzoek naar de 
rechtmatigheid van de verzameling en de verdere verwerking van bijzondere categorieën 
persoonsgegevens. Ook wordt in samenspraak met NVIK bezien welke persoonsgegevens 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar taak op grond van de Vw. 
 
 
 
 



Conclusie 
Besloten is om de gehele gegevenslevering per direct op te schorten en om nogmaals in kaart te 
brengen hoe de juridische vereisten door partijen moeten worden nageleefd. Het NVIK brengt in 
kaart wat het niet-verstrekken van bijzondere categorieën persoonsgegevens door het COA voor de 
politie betekent. Ook stelt het NVIK (opnieuw) vast welke soorten persoonsgegevens, afkomstig van 
het COA, noodzakelijk zijn voor haar taak op grond van de Vw. Parallel aan deze acties voert het COA 
een nieuwe gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA) uit. Naar aanleiding van de uitkomsten 
van de genoemde inspanningen komen partijen mogelijk tot een nieuwe 
gegevensleveringsovereenkomst. Door het COA te verstrekken gegevens moeten noodzakelijk zijn 
voor het NVIK. 
 
Partijen onderschrijven dat een (eventuele nieuwe) gegevensleveringsovereenkomst tussen het COA 
en het NVIK continue aandacht vergt voor de beginselen inzake het verwerken van 
persoonsgegevens uit art. 5 AVG, zoals proportionaliteit, noodzakelijkheid en minimale 
gegevensverwerking. Bij de vervulling van wettelijke taken zijn veiligheid van de asielzoeker en 
veiligheid van de samenleving essentiële uitgangspunten van partijen. 
 
Deze beantwoording is afgestemd tussen de politie en het COA. Als u vragen hebt naar aanleiding 
van het bovenstaande, verlenen wij u vanzelfsprekend alle medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 



postbus 30203,2500 GE DEN HAAG Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Unit Administratie & Inkoop
Nationale Politie Rijnstraat 8

Landelijke eenheid/DLIO/ NVIK 2515 xp den haag

telefoon

postadres postbus 30203

2500 GE DEN HAAG

datum 24 februari 2020 inlichtingen bij

onderwerp (herziene) versie telefoon 06-
Gegevensleveringsoveree 
nkomst NVIK-COA

ons kenmerk e-mail @COa.nl
uw brief bijlagejn) 1

Geachte heer ,

In deze brief bevestig ik de geactualiseerde afspraken tussen het Centraal Orgaan 
Opvang asielzoekers (COA) en het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt 
(NVIK) van de Nationale Politie over de gegevensuitwisseling ten behoeve van de 
vreemdelingenhandhaving en- toezicht m.b.t. asielzoekers. De afspraken zijn 
bekrachtigd in een herziening van de bestaande Gegevensuitleveringsovereenkomst 
(GLO) COA aan NVIK.

De herziening van de afspraken is getoetst aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en is tot stand gekomen na nauw overleg tussen diverse 
specialisten. De gemaakte afspraken liggen in het verlengde van de ketenbrede visie 
op handhaving en toezicht.

In de bijlage treft u de gegevensleveringsovereenkomst in tweevoud aan. Ik verzoek u 
vriendelijk een exemplaar getekend te retourneren. Voor nadere vragen en informatie 
kunt u terecht bij de heer en mevrouw. te bereiken via

@coa.nl en/of @coa.nl.

Hoogachtend,
Centraal Orgaan opvang asielzoekers,

J. Kapteijns
Lid van het bestuur/ plv. bestuursvoorzitter

Correspondentie uitsluitend 
aan  het postadres met 
vermelding van de datum en 
het kenmerk van deze brief
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Versie:

COA A&I - MIT 
2.5
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1. Document geschiedenis

1.1 Document informatie
Eigenaar: COA
Status: Definitief

1.2 Versiehistorie

Versie Datum Naam Omschrijving
0.1 1-6-2017 Eerste opzet
0.2 7-6-2017 Concept voor 

goedkeuring NV1K
1.0 27-6-2017 Definitieve versie na 

feedback NVIK
2.1 9-4-2019 Concept aanpassing GLO 

aan AVO voor 
goedkeuring NV1K

2.2 17-7-2019 Aanpassing GLO 
goedgekeurd door AVG 
jurist COA. Status: 
concept.

, 2.3
1
1

11-9-2019 Concept versie aangepast 
op feedback CISO/ Team 
Uitvoeringsprocessen

2.4 22-1-2020 .OK op concept versie 2.3 
door JZ

2.5 27-1-2020 en Definitieve versie
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2. Gegevensleveringsovereenkomst

Partijen:

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), hierna te noemen gegevensleverancier

en

Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NV1K), hierna te noemen de 
gegevensafnemer,

verklaren overeengekomen te zijn dat de gegevensleverancier de gegevens volgens 
onderhavige overeenkomst zal leveren aan de gegevensafnemer.

Akkoord namens gegevensleverancier Akkoord namens gegevensafnemer
Centraal Orgaan opvang asielzoekers Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt

Naam drs J Kapteijns

Functie Lid van het bestuur /  plv bestuursvoorzitter

Naam

Functie Teamchef- Landelijke Eenheid; Dienst Landelijke 

infonnatieorganisatie' Afdeling landelijke Informatie

Handtekening

Datum K  uier als u een datum wilt
invoeren.

Datum Klik hier als u een datum wilt 
invoeren.
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2.1 Inleiding
Dit document beschrijft de gegevenslevering tussen COA en NVIK. Deze GLO is een 
vervolg op eerdere geaccordeerde afspraken. De rechtsgrond voor het leveren aan de 
NVIK is geformaliseerd in het machtingsbesluit politieambtenaren NVIK van 20 
december 2013'.

2.2 Doel van de gegevenslevering en inhoud van de overeenkomst

Het NVIK dient de diverse afdelingen van de Vreemdelingen politic, identificatie en 
mensenhandel (AVIM) te voorzien in een landelijk beeld van incidenten rondom 
vreemdelingen (onder meer op locaties van het COA) en in informatieproducten die 
resulteren in een gerichte bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke aanpak van 
(internationale) vreemdelingenzaken. Hiertoe verzamelt, veredelt en analyseert het 
knooppunt relevante vreemdelingengegevens die zij in de vorm van informatieproducten 
uitzet in de eenheden ten behoeve van:

1. het uitvoeren van object- en persoonsgerichte controles (= toezicht);
2. het instellen van opsporingsonderzoeken in het kader van 
migratiecriminaliteit in die gevallen waar sprake is van voldoende 
opsporingsindicatie.

In bovenstaand perspectief gaat het COA vier structurele rapportages en een aantal 
rapportages op aanvraag leveren. De verdere details worden in hoofdstuk 3 uiteengezet.

2.3 Duur van de overeenkomst
De overeenkomst gaat in op de dag van ondertekening. De overeenkomst blijft geldig 
totdat de gegevensleverancier of de gegevensafnemer de overeenkomst schriftelijk 
opzegt.

2.4 Wijzigingen in de overeenkomst
Indien er wijzigingen plaatsvinden bij een van de partijen die impact hebben op de 
afspraken in deze overeenkomst, dan wordt de andere partij, zo snel als mogelijk, 
hiervan op de hoogte gebracht. De gegevensleverancier is niet gehouden tot het 
nakomen van enige verplichting tegenover de gegevensafnemer indien zij daartoe 
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld. 
Onder overmacht wordt in dit kader bijv. bedoeld een (natuur) ramp, sabotage etc.

1 Bron Machtingsbesluit politieambtenaren N V IK  geldend van 01-01-2014 t/m heden, zie G 'Downloads wetten nl - 

Regeling - Machtigingsbesluit politieambtenaren N V IK  - BW B R0034533 htm
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Het document zal gewijzigd worden indien er veranderingen zijn in:

• de vraag naar andere of aanvullende gegevens;
• de leveringsfrequentie, transportnieclianisme of kwaliteit van de gevraagde 

gegevens.

In deze gevallen zal een nieuwe versie van de overeenkomst worden opgesteld en aan 
alle betrokken partijen worden voorgelegd. Wanneer aanpassingen in de overeenkomst 
worden doorgevoerd zal de overeenkomst door beide partijen opnieuw getekend worden.

2.5 Verantwoordelijkheden/verplichtingen gegevensleverancier

Voor de gegevensleverancier gelden de volgende verantwoordelijkheden/verplichtingen:

• De gegevens worden niet vanuit een COA-locatie aan de landelijke eenheden 
geleverd, maar door het Management Informatie Team (M1T) aan de 
gegevensafnemer.

• Vaststellen van de requirements voor data-autorisatie.
• Vaststellen en onderhouden van de datadefinities.
• Beschikbaar stellen van informatie over de data-informatie (metadata en 

masterdata.)
• Het leveren van de gegevens volgens specificaties, leveringswijze en 

leveringsvoorwaarden.;
• Zorg te dragen voor de vereiste beveiliging van de gegevenstransport tot aan het 

afleverpunt van de gegevensontvanger;
• Wanneer er wijzigingen doorgevoerd moeten worden in de aanlevering dan is 

het van belang dat de gegevensafnemer tijdig geïnformeerd wordt over deze 
wijzigingen.

• Zorg te dragen voor de kwaliteit van de data en bij evt. fouten of afwijkingen de 
gegevensafnemer informeert.

• Alle aanleveringen zijn voorzien van een toelichting/ disclaimer.

5 van 11



&
COA V /  Centraal Orgaan opvang asielzoekers

2.6 Verantwoordelijkheden/verplichtingen gegevensafnemer

Voor de gegevensafnemer gelden de volgende verantwoordelijkheden/verplichtingen:

• Zorg dragen voor de centrale rol in de aanlevering van informatieproductie aan 
de diverse politie-eenheden conform de vastgestelde procesafspraken.

• Zorg dragen dat gebruik van de aangeleverde gegevens voldoet aan 
desbetreffende privacy wetgeving. De gegevensafnemer is zelf verantwoordelijk 
voor de informatie die zij heeft ontvangen van de gegevensleverancier.

• Zorg dragen voor het vereiste niveau van beveiliging van de gegevens na 
ontvangst van de gegevens op het afleverpunt;

• Controleren van of de gegevens geleverd zijn op het afleverpunt conform de 
afspraken;

• Binnen 72 uur inlichten van de gegevensleverancier wanneer de 
gegevensoverdracht mislukt;

• Controleren van de aangeleverde gegevens met de afgesproken specificaties
• Inlichten van de gegevensleverancier wanneer de gegevens niet voldoen aan de 

afgesproken specificaties;
• Verwerken van goedgekeurde gegevens in de doelomgeving.
• De gegevensleverancier wordt geinformeerd wanneer geleverde gegevens 

gebruikt worden voor externe publicatie.
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3. Specificatie gegevenslevering

In dit hoofdstuk zijn de inhoudelijke aspecten rondom de gegevenslevering beschreven. 
De gedetailleerde specificaties zijn opgenomen in de bijlage.

Wijze van 
transporteren:

Te leveren gegevens:

Bestandsnaam:

Algemene
bestandspecificaties:

Vulling/opbouw data:

Leverend systeem:

Ontvangend systeem:

Frequentie van 
levering:

Moment van levering:

De volgende transportmethoden is toegestaan:
• Portaal (via bestandenpostbus) totdat er een 

encrypted verbinding gerealiseerd is.

COA instroom, COA uitstroom, COA bezettingsgegevens en 
COA -NIDOS uitstroom.

D 008 NVIK instroom_uitstroomgegevens_<COA 
ID>_<DATUM OUTPUT>_<TIJD_OUTPUT).xlsx 
D_009 NVIK bezetting_locaties_<COA ID>_<DATUM 
0ÜTPUT>_<TIJD_0UTPUT).xlsx
D O 12 NVIK Bezettingsgegevens <COA ID> <DATUM
OUTPUT>_<TIJD_OUTPUT).xlsx
M_098_Nidos overgang AMV_<COA ID>.xlsx

• De rapportages worden als los bestand ge-upload.
• Alle bestanden hebben een .xlsx extensie.

■ Peildatum dag aanleveringen: iedere dag om 00:00, 
waarbij de gegevens altijd gaan over de vorige dag.

• Peildatum maandaanleveringen: 4e werkdag van de 
maand om 00:00 uur waarbij de gegevens altijd gaan 
over de periode tot en met de laatste dag van de 
voorgaande maand of in het geval van de bezetting 
de stand ultimo laatste dag van de voorgaande 
maand.

Bronsysteem COA (IBIS).

Bestandenpostbus.nl

Dagelijks (instroom, uitstroom en bezetting)
Maandelijks (COA -  NIDOS uitstroom)

• Dag aanleveringen: uiterlijk de dag na de gemeten 
stand, voor 13:00.

• Maandaanleveringen: uiterlijk de 5' werkdag van de 
maand.
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4. Inhoud van de levering

4.1 Rapport definities
Het COA levert vier rapportages aan het NVIK. Hieronder volgen de definities van de 
drie rapportages:

• D 008 NVIK instroom -  en uitstroomgegevens:
o Gegevenslevering van alle vreemdelingen die de vorige dag zijn 

ingestroomd of uitgestroomd uit de opvang van het COA.
• D 009 NVIK bezetting locaties:

o Gegevenslevering van alle locaties waar vreemdelingen met een soort 
opvangovereenkomst = COA worden gehuisvest (dit is inclusief locaties 
waar het COA niet verantwoordelijk voor is zoals administratief 
geplaatste adressen, maar waarbij de vreemdeling wel onder de 
verantwoordelijkheid van het COA valt en tot de bezetting wordt 
gerekend

• M 098 NIDOS overgang AMV:
o Gegevenslevering van vreemdelingen die doorstromen van COA naar 

NIDOS (maandelijks).
• D 012 NVIK Bezettingsgegevens:

o Gegevenslevering van alle vreemdelingen die op de peildag in de 
bezetting van het COA zaten.
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4.2 Attribuut definities

Attributen Definities
Aantal Bezetting Het aantal vreemdelingen in de bezetting. Een vreemdeling 

behoort tot de bezetting wanneer hij op de peildatum een 
opvangovereenkomst heeft.

Aantal Instroom Het aantal ingestroomde vreemdelingen in de opvang van het
COA. Een vreemdeling telt mee in de instroom indien de 
ingangsdatum van zijn opvangovereenkomst binnen de 
peilperiode ligt,

Aantal Uitstroom Het aantal uitgestroomde vreemdelingen uit de opvang van het 
COA.

Aantal Uitstroom Een vreemdeling telt mee op in de uitstroom indien de 
einddatum van zijn opvangovereenkomst binnen de peilperiode 
ligt.

Achternaam Achternaam van de vreemdeling
Actuele PLE Nummer Actueel nummer van de plaatsingseenheid
AMV Indicator Indicator of vreemdeling een alleenstaande minderjarige 

vreemdeling (AMV) is
Burgerlijke Staat Omschrijving van de burgerlijke staat
Burgerservicenummer BSN nummer van de vreemdeling
Burgerservicenummer Indicator Indicator of de vreemdeling een Burgerservicenummer heeft.
Categorie Vreemdeling categorie beschrijving
Classificatie Vreemdeling classificatie beschrijving
Cluster Organisatie eenheid omschrijving (Unit)
Etniciteit Omschrijving van de etniciteit
Geboortedatum Geboortedatum van de vreemdeling
Gemeente Naam van de gemeente
Geslacht Omschrijving van het geslacht
Gezingshereniging Indicator gezinshereniging
Godsdienst Omschrijving van de godsdienst
Huisnummer Huisnummer van de locatie
Huisnummer Toevoeging Huisnummer en toevoeging van de locatie
Huurcontract Ingangsdatum Ingangsdatum van het huurcontract
Land van Herkomst Omschrijving van het land van herkomst
Leeftijd in Jaren Leeftijd in jaren
Locatie Omschrijving van de locatie (verblijfplaats)
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Locatie Code Code van de locatie (verblijfplaats)
Locatie Openingsdatum Datum waarop de locatie wordt ge- of heropend
Moedertaal Omschrijving van de moedertaal
Nationaliteit Omschrijving van de nationaliteit
Opleidingsniveau Omschrijving van het opleidingsniveau
Opvang Overeenkomst
Einddatum

Einddatum van de opvangovereenkomst

Opvang Overeenkomst 
Ingangsdatum

Ingangsdatum van de opvangovereenkomst

Opvangvorm Omschrijving van de opvangvorm
Opvangvorm Code Code van de opvangvorm
Organisatie Eenheid Omschrijving van de organisatie eenheid
Organisatie Eenheid Code Code van de organisatie eenheid
Plaatsnaam Plaatsnaam
PLE Groepstol Rol in de groep van je plaatsingseenheid
Postcode Postcode van de locatie
Postcode + Huisnummer Postcode en huisnummer van de locatie
Postcode + Huisnummer + 
Huisnummer Toevoeging

Postcode en huisnummer van de locatie

Provincie Naam van de provincie
Reden Vertrek Omschrijving van de reden vertrek
SOE Groepsrol Sociale rol binnen COA groep
Soort besluit Bestluit in de asielprocedure
Straatnaam Straatnaam van de locatie
V-nummer V-nummer van de vreemdeling
Voornamen Voornamen van de vreemdeling
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Bijlage II -  contactpersonen

Organisatie Naam Email Telefoon
COA fl_coa.nl 06-
COA flcoa.nl 06-
COA ^coajil/ 06-
NVIK

fl politie.nl
06-
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2020Z14049 

(ingezonden 15 juli 2020) 
Vragen van de leden Verhoeven en Van Beukering-Huijbregts (beiden D66) aan de minister voor 
Rechtsbescherming over het bericht ‘Politie en COA 'overtreden privacywet' met delen persoonlijke 

data asielzoekers’. 
 
Vraag 1 
Bent u bekend met het bericht ‘Politie en COA 'overtreden privacywet' met delen persoonlijke data 
asielzoekers’? [1] 
Ja 
 

Vraag 2 
Gebruikt de politie deze persoonsgegevens bij proactieve controles? Hoe verhoudt zich dit tot het 
handelingskader proactief controleren waarin de politie stelt dat onderscheid maken op basis van 
afkomst zonder objectieve rechtvaardiging niet is toegestaan? [2] 
Politie / DGP&V 
 

Vraag 3 
Wordt de verkregen data gebruikt in het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) of andere 
predictive policing systemen? Welke toetsingskaders gebruikt de politie om te voorkomen dat deze 
systemen etnisch profileren in de hand werken? 
Politie / DGP&V 
 
Vraag 4 

Waarom heeft de politie vooraf persoonsgegevens van groepen mensen nodig om te handhaven op 
incidenten? 
Politie / DGP&V / DGM  
 
Vraag 5 
Bent u het eens dat er geen juridische basis is voor de betreffende overeenkomst tussen het 
Centrum Opvang Asielzoekers (COA) en de politie? 

COA / Politie / DGM 
 
Vraag 6 

Is er een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd over deze overeenkomst? Kunt u 
deze naar de Kamer sturen? 
COA / Politie / DGM 

 
Vraag 7 
Bent u het eens dat met de overeenkomst zeer gevoelige data wordt verzameld door de politie 
over mensen die nergens van verdacht worden? Bent u het eens dat dit een mate van surveillance 
creëert over onschuldige mensen die onwenselijk is in Nederland? 
DGM / DGP&V / DGS&B? 
 

Vraag 8 
Wanneer wordt deze overeenkomst teruggedraaid en de gedeelde informatie gedeletet? 
(vooruitlopend op kamerbrief) De gegevenslevering van COA aan het NVIK van de politie is per 
@datum@ opschort in afwachting van een externe toetsing.  
 
Vraag 9 

Kunt u een overzicht geven van alle systemen van de opsporingsdiensten waarbij 

persoonsgegevens worden verzameld en daarbij aangeven of er DPIA’s zijn uitgevoerd? Zijn er 
systemen die nog gebruikt worden die niet voldoen aan de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) en/of de Wet politiegegevens (WPG)? 
DGP&V / DGRR? / DGS&B 
 
Vraag 10 

Wat is uw mening over het feit dat het afgelopen jaar is gebleken dat de overheid op grote schaal 
– neem bijvoorbeeld Syri, de algoritmes die gebruikt worden door de reclassering, het Fraude 
Signaleringsysteem (FSV) van de belastingdienst, het feit dat een kwart van de gemeenten niet 
voldoet aan de AVG, DUO dat volgsoftware in e-mails gebruikte en gegevensuitwisseling tussen 
politie en COA - niet voldoet aan de AVG of het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en 
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de Fundamentele Vrijheden (EVRM)? Hoe ziet u uw rol ervoor te zorgen dat overheden en 

overheidsdiensten voldoen aan de AVG? 
DGS&B 
 

Vraag 11 
Kunt u ingaan op het onderzoek van Argos over het feit dat een kwart van gemeenten niet zou 
voldoen aan de AVG? Welke stappen onderneemt u concreet om ervoor te zorgen dat gemeenten 
de privacy van mensen serieus neemt? [3] 
DGS&B 
 
Vraag 12 

Vanaf wanneer kunt u garanderen dat alle gemeenten volgens de (privacy)wet werken? 
DGS&B 
 
Vraag 13 
Hoeveel meldingen van schending van persoonsgegevens krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP)elk jaar? Kunt u aangeven in hoeverre de AP in staat is al die meldingen te onderzoeken? 

Welke concrete stappen onderneemt u om ervoor te zorgen dat de AP voldoende middelen heeft 
om haar wettelijke taak goed uit te kunnen voeren? 
DGS&B / AP 
 
[1] NRC Next, 13 Juli 2020 
[2] https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/nieuws/2017/00-km/handelingskader-
proactiefcontroleren- 

versie-1.9.1-dd-27-oktober2017.pdf 
[3] https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/kwart-van-gemeenten-neemt-privacy-
nietserieus0. 
html#d1cf7c52-e0d1-4600-bd51-fe72994f5003 



 

 

 

 

 
 

              Media rapportage week 28 -  2020 
 

1. Belangrijkste mediacontacten / mediamomenten  
 
Landelijk 

 Bezoek Telegraaf en Algemeen Drents Persbureau aan htl Hoogeveen. Stond gepland in navolging van bezoek regionale 
media. 

  (NRC) vraagt welke gegevens het COA uitwisselt met het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt 
(NVIK) van de Landelijk Politie. Kuiper is bezig met een artikel over migratiecriminaliteit en wil ook met verantwoordelijk 
bestuurder over de gegevensuitwisseling en overeenkomst met NVIK in gesprek.  
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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

  

 
 
 

 

Datum 16 juli 2020 

Onderwerp Onderzoek Vluchtelingenverdrag 

 

 

Vandaag ben ik door de bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang 

asielzoekers (COA) geïnformeerd over de beslissing om de gemaakte afspraken 

over het leveren van gegevens aan het Nationaal Vreemdelingen Informatie 

Knooppunt (NVIK) van de politie extern laten toetsen. Het COA vindt dit 

noodzakelijk nu er twijfel is ontstaan over het delen van (bijzondere) 

persoonsgegevens van asielzoekers met het NVIK. Het delen van deze gegevens 

met het NVIK wordt opgeschort. 

 

Het besluit is genomen in overleg met de politie en in nauwe samenspraak met 

het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het COA heeft de Autoriteit 

Persoonsgegevens geïnformeerd over het besluit en zal later vandaag een 

persbericht naar buiten brengen.  

 

Ik zal uw Kamer op een later moment informeren over de uitkomsten van de 

externe toetsing en de wijze waarop het uitwisselen van persoonsgegevens tussen 

COA en politie, met inachtneming van alle relevante wet- en regelgeving, kan 

worden hervat.  

 

 

 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 

 

 

 

 

Ankie Broekers-Knol   

 

 

 

 
 

Directoraat-Generaal 

Migratie 

Directie Regie Migratieketen 
  

Turfmarkt 147 

2511 DP  Den Haag 

Postbus 20301 

2500 EH  Den Haag 

www.rijksoverheid.nl/jenv 
  

  

Ons kenmerk 

2673015 
  

Bij beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts één zaak in uw 

brief behandelen. 
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Van:
Verzonden
Aan:

dinsdag 13 oktober 2020 08:46

08=40 .rf O -

<

Hoe gaan we reageren? Staat ook in 
advies vandaag?

Neem je dat ook mee wanneer je 
an twoord op mijn magvraag hoe we 
j&v meenemen vandaag

< ©  <a o
_________________

Verstuurd vanaf mijn iPhone

1
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Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdag 13 oktober 2020 08:46

08=38 <  .*■?•«(< -

<

Thx

Kan ik Je later bellen?

1 >t\ ’ïjf 4S

ik héb een kwartier vertraging

»rv« v M- ’»*

Dank je wei

«O tS £’ ?-i

Hoi bel tg dadelijk of wordt t
Wébex?

W8 je dat ik zo aansluit? Br ben niet 
uitgenodigd-...

w e l Weef zelf
nog m i  hoe het d & r. wieden.

Ok, ik hoort wel

* 
B 1^) (Q)

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdag 13 oktober 2020 08:46

0 8 3 7 .ii •»  feg

0 3

Hoe was de reactie van ?

Zie je mail.

w o t m

Goedemorgen! Zet 3 de cal! op ?
es 2?

IkmaakFaceTimeaan.

Top!

Hoe vindt het overleg om 9.00 uur

WebEx.

Lukt het feitenrelaas?

Pffff.,

«te is  jut

kom pj nog in ons overleg?

O ei Vergetend’ Excuses!

Zie reactie van Welke vraag heeft
de AP ons gesteld?

«oSaug

Tijd om  heel even te  bellen?

+

„•y ■- '■

O  (S) 0;

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Van:
Verzonden
Aan:

dinsdag 13 oktober 2020 08:45

<

08:3$

O s

4 l

van de wettetijke taken door het COA 
(rechtmatig) verkregen 
persoonsgegevens van bewoners die het 
COA vervolgens op grond van det wet 
desgevraagd verplicht'moet 
verstrekken aan ketenpartners (10? lid 7  
VW). B | gewone persoonsgegevens is 
toestemming niet eens aan de orde en  
hier is geen ondtsdeSjkheid. Het is 
daarom erg kort door de bocht om alle 
verwerkingen over één kam te scheren. 
Het stelten van de fundamentele vragen 
over de uitgangspunten van de AVG siert 
het COA.

‘ ». • - , f.' i .  . ,4.

je  vraag heb ik nog even gedeeld. 
We zijn unaniem, we hebben
persoonsgegevens nodig voor onze 
bedrijfsvoering

. !  7*.' J ■ • • ,‘t. . ;

<s&? en fijne vakantie!

Dankje. Jij ook na morgen, begrijp ik.

O ©  &

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Verzonden: dinsdaq 13 oktober 2020 08:45
Aan:

08 :36  ..1 ■='(■<

<  0 3

w o tS M
, wat is plan vanmorgen? Geef jij 

bevestiging lijn
en neem je  contacten op met j&v?

ï , ----— -- .......... u ,.?• .
Hoi, hoe raakt dit het project 
gegevensuitwisseling met derden?

Dat lijkt het niet direct te raken.

Even bdlen straks ,

Isgoed.

Tis bijna 7 uur. Ais stuk nu niet uitgaat 
moet je wei een proces mail sturen., plus 
tijdstip waarop het wei komt.

te wacht op  de laatste documenten

dfttéiut

Hoi, sowieso ook wel nodig dat je  kijkt/ 
reageert op de vragen van over hoe 
bestuur betrokken is geweest en hoe t  
kan dat er zoveel mensen naar gekeken 
hebben etc.

Ja, heb ik gezien en ga ermee aan ©

+  0  ©

Verstuurd vanaf mijn iPhone



Van:
Verzonden
Aan:

dinsdaq 13 oktober 2020 08:45

08:34

0 3

1 £&r»efaen en gesprekken worém ertd-io-eod

lezen e4 besu5etew„ «*te WhtttA» Tfevoe*
•'.’X j  'V "?< v<: «neerKftfonsat*.

'■■■ '■' ■'■' •< •?/ f. • v" ‘ .-• • ‘-; '' ?

Hoi heb je  de mail voor
gestuurd, akkoord wat jou betreft? 
Groeten,

Hoi
• -- ,, ; -v -

heb per mail al gereageerd
'■■ Prima . /  ■

\ 7  —  $ » - •  >•' . /  ‘ -

Dank!

■;* 1

+ O  ©

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Van:
Verzonden:
Aan:

rlirndan 13 nktnhpr ?f)20 08:44

08-32 «ii é®

PrrvacyCOA Q j

U
Heren, kreeg eert telefoontje van Begrip 
VK vandaag w /  pwfc&ceert

toch wA ö«'/t<>on ooodiake^k vocf c^ae

Wij nemen dit standpunt ook in  fa ons 
memo. Bgen&jk zijn er wat ons betreft 2 
opties. 1) sdles blijft zoals bet nu is en het 
coa gaat bijzondere persoonsgegevens 
verwerken op grond van de opvagtaak, 
net als bij gewone gegevens. 2} de 
grondslag voor b |Z  pg moet alsnog 
worden verduideïqkt in coa-wetgevfag. In 
de tussenliggende tijd kunnen we niet 
zonder dus moet de stas of minister een 
noodverband plakken

Uiteraard blijven principes als 
dataminïmalisatie dtgangspunt

Alleen bet verwerken staat nog los van 
het delen. Er moet wellicht dus ook wat 
fa wetgeving worden verduidelijkt ten 
aanzien van delen met oa ketenpartners.

Ja, zeker als het gaat om in het kader 
van de wettelgke taken door het COA 
(rechtmatig) verkregen 
persoonsgegevens van bewoners die het
AA& t/a.Fi/irtl/'idW'ie zw ntw/vH »h s a  zta uuat

+ O  ®  $

Verstuurd vanaf mijn iPhone

1



Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdaa 13 oktober 2020 08:44

08:32

Privacy COA 0 3

Ja, zeker als het gaat om in het kader 
van de wetteirjke taken door het COA 
(rechtmatig) verkregen 
persoonsgegevens van bewoners <£e het 
COA vervolgens op grond van de wet 
•desgevraagd verpfchV moet 
verstrekken aan ketenpartners (107 fid 7 
Vw). Bij gewone persoonsgegevens is 
toestemming niet eens aan de orde en 
hier is geen cnduideüjkhekk Het is 
daarom erg kort door de bocht om aSe 
verwerkingen over één kam te scheren. 
Het stellen van de fundamentele vragen 
over de uitgangspunten van de AVG siert 
het COA.

©

o ®

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Van:
Verzonden
Aan:

dinsdaa 13 oktober 2020 08:43

<

08:32

O ?Ovivamf f*fïA

.« ll'?  (■ >

We gaan de Ap morgen informeren,

De ap is hierover geonformeenJ.

Ik heb nog niets van mtvangen.

Voor vandaag mooi gew eest Fijne avond 
h e r e n t

bank weer, mannen, Ffne avond!

ÖGO.gesh/ufc’

COA en polibe deêen pnvacygemfige 
date van asielzoekers ai sinds 2013

voor sS'ie&a&kors laar

<net de pdfoic. O» te^eefarw^ var 
daarvoor t$ ar̂ efcfcg. ?ögg«sr* jü*ts*siv
WUWiXffC-ré

s?T6 J«»_ - 1

NRC gaat nog even door. Pijlen ook 
gericht op toestemmingsverWaring /  
R&p-formufier.

©

+ Ö ®  $

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Van:
Verzonden
Aan:

dinsdaq 13 oktober 2020 08:44

0 8 3 2

Z Prrvacv COA

Ik zou hem snel teten komen .

O ?

' ;';'8o23M-

Heren, kreeg een telefoontje van 
Begrijp dat VK vandaag weer publiceert.

bedrijfsvoering, daarvoor ook 
toestemming?

Ja likt mu ook, Anders kunnen we de 
winkel sluiten.

De Fg heeft zich ook al eens in d e  
bewoordingen uitgelaten

Precies, heb ik ook aangegeven,
w -f

ik hoop zo snel mogefijk met PMP aan 
tafel te  kunnen. Ik verwacht dat deze 
.kunnen helpen om hier met onze eigen 
juristen een verdedigbare onderbouwing 
voor te kunnen verschaffen

En die moeten we dan misschien met
open vizier aan de AP voorleggen @

+ O  © u

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Van:
Verzonden
Aan:

dinsdag 13 oktober 2020 08:43

00:32 ..«!<? O

y  Privacy COA q - \

COA ein titelen p^vac^evoc^  
data van »$fe&oekm 2Ö1&
AsèefeaekeriÉ
v w  $B3£Ua«SfeeT a£ yeven gw
persofchfijke gegevens sf$ godstftör^t <?n éöTfcftfcfï 

sfo politie &e sè*4rms7g kst» aSSeteoefcaf 
daarvoor & Chgéfefig M ö W .
wwŵ fiïfti

NRC gaat nog even door. Pijlen ook 
gericht op toestemmingsverklaring ƒ 
R&p-formulier.

Gr.

COA en politie delen privacygevoelige 
data van asielzoekers al sinds 2013
https:/Mww.nrC'Pl/nieum/202&/0?/1ë/
coa^O-ppjttie-deien-p rivacvgeyoe?Kie~
data-yan-a^efzoekers-ahsir>ds-2015k
34006185

Kreeg deze net door var.

Was te  verwachten na eerdere 
beantwoording vandaag.

is al ingevoerd in de
m aterie. Hij geeft terecht ook aan dat de  
bewijslast voor de rechtmatigheid bij de '
politie ligt

+  Ö  ®  ■$»

Verstuurd vanaf mijn iPhone



Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdag 13 oktober 2020 08:42

<

08:31

Privacy COA

.■I

0 2  %

Wat is uit de bespreking met 
gekomen?

H • \  • .ff ’ ■vf-»

niet gesproten

Ok

UbetK «egtvMgd

Half 9  is goed, Daarna noa we) overleg 
om 9  uur? Daar stuiten en
bij aan.

wo tSJut

Lukt be t finafeeren, heren?

Laatste loodjes

Pfffff...

Heren, wanneer komen juRie met 
stukken? Er wordt op gewacht)

' • ' O

ik ga het nu versturen naar jullie

4 *  O  ©  <9

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Van:
Verzonden
Aan:

dinsdag 13 oktober 2020 08:43

08:31

Privacy COA 0 5

0 6 6  wfl de PtA voor deling met NVIK 
bekijken!.'! ï i r . .

Hoe bedoel je?

0 6 6  heeft nu ook kamervragen gesteld.

Wil de Pia

Heren heeft al gereageerd?

Heb hem net gesproken. Hij reageert 20.

Ik heb de wijzigingen van 
meegenomen in de geredigeerde tekst

Is bekend of het NVÏK nog met 
aanvullingen/w^zigingen komt?

©

+ G> ®  &

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdag 13 oktober 2020 08:42

0 8 3 0 «tl

< Privacy COA O

U hebt 4e 9W f> Vwv9cy COA’ «ngerrwAt

>  Benchten an gesprekken worsen erxrifo-ertd 
vwsWettL Nrenwnd buiten del* chai kan te 

<Msn of beWerwv ïtófe WtetsApp oiet Jfc wee
<r.fermat»e.

Heren, zojuist gesproken. Kunnen 
w ij morgen om  8 .30  uu r overleg hebben 
over berichtgeving gfo N W ?  Het 
nummer van heb ik niet.

Kan wat m | betreft, telefonisch neem ik 
aan

Bericht Bewaar contact

Ik kan ook

ik heb het bericht doorgestuurd naar

Wat is uit de bespreking met 
gekomen?

4~ O  ®  A

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Van: @politie.nl>
Verzonden: maandag 26 oktober 2015 11:04
Aan:
Onderwerp: afkortingen locaties

Quick Look

kun je mij nog de betekenis van de afkoringen van de opvanglocaties sturen?

NVIK
> Postbus 11, 3970AA Driebergen
H Hanzelaan 93 (gebouw 45), 8017JE

Zwolle
( 088 - 
È
8 @klpd.politie.nl
8 Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen

Informatieknooppunt)
@klpd.politie.nl

aanwezig op maandag t/m donderdag
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------

jmeijer2
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 13:31
Aan:
CC:
Onderwerp:  antwoorden op vragen NRC

Allen, na beantwoording van de vragen komt NRC met onderstaande nieuwe vragen

1.Waarom beriepen jullie je eerst op de juridische basis van het machtigingsbesluit en nu op de toestemmingsverklaring?
2.Waarom wordt in de GLO specifiek het NVIK genoemd als leveringspartner, maar komt die in de toestemmingsverklaring niet voor?
3. Sinds wanneer leggen jullie asielzoekers de toestemmingsverklaring?
4.hebben jullie een toestemmingsverklaring uit het jaar dat jullie daarmee begonnen als ondersteunend bewijs?

Wie kan mij verder helpen met deze antwoorden

Gr
Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 12:11
Aan: '
Onderwerp: antwoorden op vragen NRC

Hierbij de antwoorden op de door jou gestelde vragen. Je hebt gisteren ook gevraagd om de oude gegevensovereenkomst en eventuele aanvullende overeenkomsten. Ik ben
daar nog mee bezig.

Groet, 

1. Sinds 2013 levert het COA instroom- en uitstroomcijfers én bezettingsgegevens met de politie. Tot wanneer leverden jullie alleen deze drie gegevens?
Vanaf 2013 worden de gegevens geleverd aan de politie incl. de bijzondere persoonsgegevens nationaliteit en godsdienst.

2. Volgens zowel politie en COA is de in mei gesloten gegevensovereenkomst “geactualiseerd”. Wat bedoelen jullie met actualiseren? Wat is er veranderd ten opzichte van
de vorige overeenkomst?
Met actualiseren wordt bedoeld dat we de gegevensleveringsovereenkomst AVG-proof hebben gemaakt

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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3. Wanneer deelden jullie voor het eerst persoonsgegevens (onder meer naam, geslacht, leeftijd, etniciteit, religie) van asielzoekers met de politie?
Vanaf 2013.

4. De politie stelt in een reactie dat er naast de gegevensovereenkomst ook nog wordt gewerkt aan een ‘standaard overeenkomst’ voor verdere rolverdeling en
verantwoordelijkheden tussen partijen. ‘Denk daarbij aan het informeren van betrokkenen over de uitwisseling van hun gegevens’, schrijft de politie. Het COA stelt in een
reactie in De Volkskrant dat asielzoekers worden gevraagd of hun gegevens gedeeld mogen worden, dat is iets anders dan ‘informeren’. Hoe zit dat?
Zie antwoorden van vraag 5, 6 en 7.

5. Hoe wordt asielzoekers om toestemming gevraagd?
Deze toestemming wordt gevraagd in het zogenoemde rechten en plichten gesprek. In dit gesprek wordt de asielzoeker geïnformeerd over zijn rechten en plichten in de
COA-opvang en ook over de uitwisseling van zijn persoonsgegevens. Hij wordt gevraagd een toestemmingsverklaring te ondertekenen met betrekking tot de uitwisseling
van zijn bijzondere persoonsgegevens.

6. Wanneer (direct bij aankomst/na een aantal dagen)?
Binnen 15 dagen na indiening asielaanvraag voeren wij het gesprek over de rechten en plichten in de opvang. In de huidige praktijk vindt dit gesprek plaats op de pre-POL.
Voor de Dublingroep vindt het gesprek direct na binnenkomst op het azc plaats (want Dublin stroomt na de col niet door naar pre-pol maar naar azc). Wanneer iemand 18
jaar wordt, krijgt hij ook het rechten-en plichtengesprek.

7. In wat voor setting? (waar? Door wie?)
In principe in een individueel gesprek (18+), door de programmabegeleider van het COA. Toegestaan is ook om dit gesprek in kleine groepen te voeren, mits de bewoner
altijd de gelegenheid krijgt om 1 op 1 zaken met de programmabegeleider te bepreken, als de bewoner dit wenst.

8. Wat is de juridische basis voor deze manier van toestemming vragen?
Dat wij binnen 15 dagen na indiening asielaanvraag over de rechten en plichten moeten informeren, daarvoor is de juridische grond de Rva2005, artikel 2, lid3, onderdeel
a.
Voor het verwerken en delen van bijzondere persoonsgegevens doet het COA een beroep op de grondslag artikel 6 lid 1 onderdeel a AVG (toestemming) in combinatie met
de uitzonderingsgrond van artikel 9 lid 2 onderdeel a AVG jo. artikel 22 lid 2 onderdeel a Uitvoeringswet AVG.

9. Kunnen de asielzoekers voldoende overzien waar ze aan meewerken?
Het gesprek vindt aan het begin van hun verblijf in Nederland/ bij het COA plaats. Dan moeten ze nog landen, hun weg vinden. Er komt in die eerste dagen veel op hen af,
er is veel nieuwe informatie te verwerken. Die eerste dagen worden ze ook in beslag genomen door allerlei activiteiten in het kader van hun asielaanvraag. Of de
informatie uit het rechten en plichtengesprek en over de gegevensuitwisseling dan goed beklijft, is de vraag. Daarom vinden we het belangrijk dat de informatie in de
meest voorkomende bewonerstalen beschikbaar is. En we schakelen een tolk in bij het gesprek. Ook herhalen we de informatie waar nodig, bijvoorbeeld tijdens het
programma ‘Wonen en leven op een COA-locatie’ dat aan de bewoner wordt aangeboden op de pre-pol en op het azc. Een bewoner met vragen kan op elke locatie bij ons
terecht, er is overal een infobalie. Op de bewonersinformatiesite MyCOA is in 9 talen informatie beschikbaar over waarom wij persoonsgegevens delen en met wie en
welke gegevens dit zijn. Er is via MyCOA ook een infosheet Privacy beschikbaar in 9 talen. Er is een filmpje in ontwikkeling dat in meerdere talen stap voor stap het rechten
en plichtenformulier doorneemt (inclusief toestemmingsverklaring uitwisseling bijzondere persoonsgegevens), ter ondersteuning van het gesprek. Uit de pilot blijkt dat
informatie dan beter beklijft.
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10. Waarom is De Volkskrant niet direct verteld dat aan asielzoekers gevraagd wordt of hun persoonsgegevens gedeeld mogen worden?
Dit is niet gevraagd door de Volkskrant.
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 17:25
Aan:
Onderwerp: Aanvulling NVIK op bericht AP

NVIK zelf heeft toch nog wat correcties op dat deel waarover gesproken wordt over hun specifieke werkzaamheden.  krijgt dit elk moment toegestuurd. Rijkelijk laat maar
goed.

Met hartelijke groet,

Privacy Officer

Telefoon: 
Mijn Profiel

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2



1

Van: @klpd.politie.nl>
Verzonden: vrijdag 27 november 2015 15:15
Aan:
Onderwerp: bespreken definities m.b.t. asielinstroom

Quick Look

Hallo 
Ik krijg je telefonisch even niet te pakken, dus ik probeer het even op deze manier:
Naar aanleiding van ons eerdere onderhoud m.b.t. de definiëring/duiding van de asielinstroom is in principe tussen en  afgesproken om gezamenlijk
op te trekken om zoveel mogelijk bij elkaars cijfers te kunnen aansluiten.

 heeft daarbij een aantal data opgegeven, t.w. 1, 3 of 4 december of evt. de week daarop.
Om het e.e.a. niet te ver te laten weglopen willen we graag op dinsdag 1 december a.s. met 2 analisten in Rijswijk langskomen om afstemming te zoeken.
Zou dat jou uitkomen? Zo niet, wellicht de week erop (ikzelf kan 3 en 4 december niet). In principe zou 7 of 9 december nog een optie zijn wat ons betreft.
Zou mooi zijn als we de afspraak op korte termijn kunnen maken.
Ik hoor/lees graag van je.
Hartelijke groet,

Politie | Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt
Hanzelaan 93
8017 JE ZWOLLE

@klpd.politie.nl
werkdagen: maandag t/m vrijdag
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------

jmeijer2
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Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 15:45
Aan:
Onderwerp:  persbericht over persoonsgegevens

, bijgaand het persbericht . Dit gaat om 16.30 uit; na het versturen van een brief hierover aan de Tweede Kamer. Gaarne het embaro tot 16.30 respecteren,

COA laat delen persoonsgegevens asielzoekers extern toetsen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat de gemaakte afspraken over het leveren van gegevens aan het Nationaal Vreemdelingen
Informatie Knooppunt (NVIK) extern laten toetsen. Het COA vindt dit noodzakelijk, nu er twijfel is ontstaan over het delen van (bijzondere)
persoonsgegevens van asielzoekers met het NVIK. Het delen van deze gegevens met het NVIK wordt opgeschort. “We kunnen het ons niet
permitteren dat er discussie blijft bestaan over wat wel en niet gedeeld mag worden. Dat is niet goed voor onze bewoners, ketenpartners en
medewerkers”, zegt bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker.

Het besluit is genomen in overleg met de politie en in nauwe samenspraak met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het COA heeft de
Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd over het besluit.

Het delen van persoonsgegevens van asielzoekers gebeurt sinds 20 december 2013 en is verder uitgewerkt in een
gegevensleveringsovereenkomst tussen het COA en het NVIK. Deze overeenkomst is dit voorjaar geactualiseerd, waarbij specifiek is gekeken
naar de privacyvereisten en het COA niet over één nacht ijs is gegaan. Toch is er nu twijfel of het COA bijzondere persoonsgegevens mag delen
met het NVIK. De bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over etniciteit, nationaliteit en godsdienst van asielzoekers.

jmeijer2

jmeijer2
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Het COA levert de persoonsgegevens van asielzoekers op verzoek van het NVIK. Het NVIK voorziet vervolgens de diverse afdelingen van de
Vreemdelingenpolitie, identificatie en mensenhandel (AVIM) van informatie over in Nederland verblijvende vreemdelingen (onder meer op
locaties van het COA). Daarbij moeten vanzelfsprekend de geldende privacyregels in acht worden genomen.

Het COA is zich zeer bewust van zijn verantwoordelijkheid voor het vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. Tegelijkertijd heeft de
overheid informatie nodig voor het toezicht en de handhaving van de Vreemdelingenwet. Ook het COA wil dat er hard wordt opgetreden tegen
misbruik van het asielsysteem door overlastgevers en mensenhandelaars. De nu ontstane discussie toont dit dilemma en maakt dat het COA, in
overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid en deskundigen op het gebied van privacywetgeving, de gemaakte afspraken met het NVIK
gaat bezien en bekijken of er aanpassingen nodig zijn. Zo wil het COA komen tot een voor alle partijen werkbare aanpak voor het delen van
persoonsgegevens.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Stafafdeling Strategie, Bestuur en Omgeving

Team Communicatie en Relatiemanagement
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Telefoon: 06-

Website: www.coa.nl

Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 GE Den Haag
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Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:32
Aan:
CC:
Onderwerp: concept tekst persbericht

Allen,

Hierbij de concepttekst voor het persbericht persoonsgegevens van asielzoekers. Graag jullie kritische blik en feedback.

Gr 

-----------------

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) schort het delen van (bijzondere) persoonsgegevens van asielzoekers aan het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt
(NVIK) op. Dit besluit is genomen in overleg met de politie. Het COA heeft de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd over het besluit. Het COA gaat in overleg met het
ministerie van Justitie en Veiligheid en deskundigen op het gebied van privacywetgeving de gemaakte afspraken met het NVIK herzien. Zo wil het COA komen tot een voor alle
partijen werkbare aanpak voor het delen van persoonsgegevens.

Het delen van persoonsgegevens gebeurt op basis van het machtingsbesluit politieambtenaren NVIK van 20 december 2013 en is verder uitgewerkt in een
gegevensleveringsovereenkomst. Deze overeenkomst is dit voorjaar geactualiseerd. Er is twijfel of het COA bijzondere persoonsgegevens mag delen met het NVIK. Bijzondere
persoonsgegevens zijn gegevens over etniciteit, nationaliteit en religie van asielzoekers.

Het COA levert de persoonsgegevens van asielzoekers op verzoek van het NVIK. Het NVIK voorziet vervolgens de diverse afdelingen van de Vreemdelingenpolitie, identificatie en
mensenhandel (AVIM) van informatie over in Nederland verblijvende vreemdelingen (onder meer op locaties van het COA). Politie en justitie moeten over deze gegevens kunnen
beschikken voor opsporingsonderzoek. Daarbij moeten vanzelfsprekende de geldende privacyregels in acht worden genomen.

Het COA betreurt de ontstane situatie en hecht eraan te benadrukken dat het zich zeer bewust is van zijn verantwoordelijkheid voor het vertrouwelijk omgaan met
persoonsgegevens.

jmeijer2

jmeijer2
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Van: @politie.nl>
Verzonden: donderdag 9 april 2015 15:41
Aan:
Onderwerp: COa gegevens

Quick Look

Hoi 
denk je nog even aan de maandlijst mbt de COa gegevens
ik zag ze nog niet op de postbus staan

NVIK
> Postbus 11, 3970AA Driebergen
H Hanzelaan 93 (gebouw 45), 8017JE

Zwolle
(
È
8 @klpd.politie.nl
8 Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen

Informatieknooppunt)
@klpd.politie.nl

aanwezig op maandag t/m donderdag
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------

jmeijer2
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Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 15:45
Aan:
Onderwerp:  persbericht over persoonsgegevens

bijgaand het persbericht . Dit gaat om 16.30 uit; na het versturen van een brief hierover aan de Tweede Kamer. Gaarne het embaro tot 16.30 respecteren,

COA laat delen persoonsgegevens asielzoekers extern toetsen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat de gemaakte afspraken over het leveren van gegevens aan het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK)
extern laten toetsen. Het COA vindt dit noodzakelijk, nu er twijfel is ontstaan over het delen van (bijzondere) persoonsgegevens van asielzoekers met het NVIK. Het delen van
deze gegevens met het NVIK wordt opgeschort. “We kunnen het ons niet permitteren dat er discussie blijft bestaan over wat wel en niet gedeeld mag worden. Dat is niet goed
voor onze bewoners, ketenpartners en medewerkers”, zegt bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker.

Het besluit is genomen in overleg met de politie en in nauwe samenspraak met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het COA heeft de Autoriteit Persoonsgegevens
geïnformeerd over het besluit.

Het delen van persoonsgegevens van asielzoekers gebeurt sinds 20 december 2013 en is verder uitgewerkt in een gegevensleveringsovereenkomst tussen het COA en het NVIK.
Deze overeenkomst is dit voorjaar geactualiseerd, waarbij specifiek is gekeken naar de privacyvereisten en het COA niet over één nacht ijs is gegaan. Toch is er nu twijfel of het
COA bijzondere persoonsgegevens mag delen met het NVIK. De bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over etniciteit, nationaliteit en godsdienst van asielzoekers.

jmeijer2
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Het COA levert de persoonsgegevens van asielzoekers op verzoek van het NVIK. Het NVIK voorziet vervolgens de diverse afdelingen van de Vreemdelingenpolitie, identificatie en
mensenhandel (AVIM) van informatie over in Nederland verblijvende vreemdelingen (onder meer op locaties van het COA). Daarbij moeten vanzelfsprekend de geldende
privacyregels in acht worden genomen.

Het COA is zich zeer bewust van zijn verantwoordelijkheid voor het vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. Tegelijkertijd heeft de overheid informatie nodig voor het
toezicht en de handhaving van de Vreemdelingenwet. Ook het COA wil dat er hard wordt opgetreden tegen misbruik van het asielsysteem door overlastgevers en
mensenhandelaars. De nu ontstane discussie toont dit dilemma en maakt dat het COA, in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid en deskundigen op het gebied van
privacywetgeving, de gemaakte afspraken met het NVIK gaat bezien en bekijken of er aanpassingen nodig zijn. Zo wil het COA komen tot een voor alle partijen werkbare aanpak
voor het delen van persoonsgegevens.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Stafafdeling Strategie, Bestuur en Omgeving
Team Communicatie en Relatiemanagement

Telefoon: 06-

Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 GE Den Haag
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Van:
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 12:11
Aan:
Onderwerp: FW: afstemming AP, (politie > COA)

Kun jij even meekijken. Dank!

Groet,

Van: @politie.nl]
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 11:41
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: afstemming AP, (politie > COA)

Ik probeerde jullie te bellen, maar zonder succes.

Graag zou ik met jullie ons concept antwoord aan de AP afstemmen. Dat stuur ik hierbij toe. Ik wil het graag voor 13:00 uur vandaag uit doen. Ik ben ook benieuwd naar jullie
beantwoording.

Beste

jmeijer2
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Met vriendelijke groet,

Adviseur wet- en regelgeving
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit

Den Haag
Postbus 
M 06-
E @politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 11:32
Aan: @politie.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; 
< @coa.nl>
Onderwerp: RE: afstemming AP, (politie > COA)
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Beste 

Je kunt voor afstemming met AP met mijn collega  contact opnemen:

 (privacy-officer): 06- ( @coa.nl )

En/of

: 06- @coa.nl)

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: 
Postadres

Aanwezig: 

Van: 
Verzonden: maandag 13 juli 2020 16:55
Aan: @politie.nl>
Onderwerp: FW: Webex bijeenkomst COA, Artikel NRC

Van: @politie.nl]
Verzonden: maandag 13 juli 2020 15:45
Aan: @coa.nl>; @politie.nl>; @politie.nl>; LEE - DLIO - Afd
Landelijke Informatie - NVIK < @politie.nl>
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CC: @politie.nl>; @politie.nl>; @coa.nl>; 
@coa.nl>

Onderwerp: RE: Webex bijeenkomst COA, Artikel NRC

Dag 

Ik wil best aansluiten, maar ik ben deze week alleen nog donderdag en vrijdag beschikbaar. Verder hoop ik dat aansluit, vanwege hun inhoudelijke kennis.

Met vriendelijke groet,

Privacyfunctionaris
Politie | Landelijke Eenheid | Staf |

06

Privacy Officer
Dutch National Police | Central Unit |

+31 6
Scheduled day off : Wednesday

Data Protection Officer
INTERPOL’s NCB The Hague

Van: @coa.nl]
Verzonden: maandag 13 juli 2020 15:31
Aan: @politie.nl>; @politie.nl>; @politie.nl>; 
Informatie - NVIK < @politie.nl>
CC: @politie.nl>; @politie.nl>; @coa.nl>; 
< @coa.nl>
Onderwerp: Webex bijeenkomst COA, Artikel NRC
Urgentie: Hoog

Beste mensen,
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Vorig jaar zijn jullie betrokken geweest bij het herijken van bestaande gegevens-uitwisseling tussen het NVIK en het COA. Dit weekend heeft een journalist van de NRC een artikel
gepubliceerd over deze overeenkomst. De suggestie wordt gewekt dat de overeenkomst niet aan de bestaande AVG wetgeving voldoet.

Onze privacy offcier wil graag deze week nog een Webex bijeenkomst met de betrokkenen (woordvoering, JZ, J&V, Politie en COA) organiseren. Het contact loopt even via mij
daar ik voor wat betreft de GLO als 1e aanspreekpunt gefungeerd heb. Wie aan jullie kant kan aansluiten bij deze bijeenkomst?

Ik hoor het graag z.s.m.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl
Bezoekadres:
Postadres: 

Aanwezig: Ma t/m donderdag

**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
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De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
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Van: @politie.nl> namens Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt) (LE)
@klpd.politie.nl>

Verzonden: maandag 12 oktober 2015 16:02
Aan:
Onderwerp: COA gegevenslevering

Quick Look

de csv files kunnen we verwerken - dat kan geheel geautomatiseerd
we zagen een paar wijzigingen tov de vorige levering

De (oude) file met MOB kan vervallen hadden we al afgesproken die halen we wel uit de gegevens.
Graag de files dan op de nieuwe bestandenpostbus omgeving plaatsen

NVIK

Van: @coa.nl]
Verzonden: maandag 12 oktober 2015 09:51
Aan: 
Onderwerp: RE: wijziging bestandenpostbus

Hoi ,
Bedankt voor de informatie.
Ik heb zojuist de gegevens (in csv) geupload.
Vandaag ben ik slecht bereikbaar ivm werkzaamheden in het land, maar ik hoor nog van je of de csv levering goed is.
Groeten van 
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.

jmeijer2

jmeijer2
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Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 13:32
Aan:
CC:
Onderwerp: 1e aanzet feitenrelaas
Bijlagen: feitenrelaas.docx

, kun je nog deze aanvullingen meenemen

Van: 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 12:57
Aan: 
Onderwerp: RE: 1e aanzet feitenrelaas

Hi,

Wat kleine aanvullingen.

Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 10:25
Aan: H @coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: 1e aanzet feitenrelaas

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Stafafdeling Strategie, Bestuur en Omgeving
Team Communicatie en Relatiemanagement

jmeijer2
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Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl

Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 GE Den Haag
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Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 14:43
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Gegevensuitwisseling COA en politie
Bijlagen: 200717 reactie AP 0.11.docx

Heren,

Kunnen jullie even meekijken met de opmerking van  en mijn verwerking in de tekst?

Dank en groet,

Van: 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 14:29
Aan: 
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling COA en politie

Hallo 

Groet,

Van: 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 14:17
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling COA en politie

Hallo 

jmeijer2

jmeijer2
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jmeijer2



2

Hierbij tref je de laatste voorgestelde wijziging door de politie aan, die in het document dat ik je zond inderdaad al aangepast is. Ik krijg de voorgestelde wijziging niet ingekopieerd,
dus ik voeg het document bij. De wijziging bevindt zich net onder ‘conclusie’ en is voor mij akkoord.

Het lukt de politie vanmiddag niet meer een schriftelijke handtekening te zetten onder het document. Mijn voorstel is, als jij akkoord bent, de naam van de politie-functionaris en jou
onder de reactie te zetten. Uiteraard zet ik de reactie dan ook in c.c. naar jou en de politie.

Groet,

Van: 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 13:30
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling COA en politie

Hallo
Ik zie de wijzigingen niet, maar dat zal dan wel.
Over ons eigen stuk heb ik nog een vraag. Er staat dat we momenteel onderzoek doen naar de rechtmatigheid van de verstrekking van de bijzondere gegevens. We zeggen hier
niets over het feit dat de grondslag hierin in principe ligt in het feit dat asielzoekers toestemming geven. 

Groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 12:49
Aan: @coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: FW: Gegevensuitwisseling COA en politie

Dag 

De politie is akkoord met de reactie met een kleine wijziging in de vervolgstappen van het NVIK. Graag verneem ik of je ook akkoord bent.

Groet,
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Van: 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 12:37
Aan: ' @politie.nl>; @coa.nl>; ' @minjenv.nl>
CC: Hespe, Daan < @coa.nl>; < @coa.nl>  < @politie.nl>; 

@politie.nl>; @politie.nl>; @politie.nl>; @politie.nl>;
@politie.nl>

Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling COA en politie

Beste , beste allen,

Hierbij de aangepaste versie n.a.v. de door  voorgestelde wijziging van zojuist.
Inhoudelijk blijft alles inderdaad gelijk.

Groet,

Van: @politie.nl]
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 12:30
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; ' @minjenv.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>; @politie.nl>; 
< @politie.nl>; @politie.nl>; @politie.nl>; @politie.nl>;

@politie.nl>
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling COA en politie

 en anderen,

De verantwoordelijke in de lijnorganisatie en bestuursondersteuning Staf bij de politie zijn akkoord met de brief, maar met een (kleine) wijziging tav. de vervolgstappen voor het
NVIK. Zie bijgaand.

Na verwerking daarvan kan de brief wat ons betreft mede namens de politie uit bij het COA.

Namens de politie zal de brief ondertekend worden door  DLIO bij de Landelijke eenheid.

Met vriendelijke groet,
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Adviseur wet- en regelgeving
Politie | Staf Korpsleiding |

Postbus  Den Haag
M 06
E @politie.nl

Van: l@coa.nl]
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 11:19
Aan: @coa.nl>; ' @minjenv.nl>; @politie.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling COA en politie

Beste allen,

Bijgevoegd de gezamenlijke reactie n.a.v. de tekstuele wijziging, zoals voorgesteld door 

Groet, 

Met vriendelijke groet,

( 06 – 
* @coa.nl
H Centraal Bureau, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag, Postbus 30203, 2500 GE Den Haag

Van: 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 11:17
Aan: @minjenv.nl>; ' @politie.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling COA en politie
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Hoi 

Dank voor je reactie. De tekstuele wijziging nemen we mee. De reactie ligt bij ons nu voor in de lijn. Je hoort van ons als de reactie verzonden is.

Groet,

Van: @minjenv.nl]
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 11:10
Aan: @coa.nl>; ' m@politie.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling COA en politie

Hallo ,

Zie nog een kleine tekstsuggestie in de brief m.b.t. het Machtigingsbesluit (‘omissie’ in plaats van ‘fout’). De brief wordt wat ons betreft door jullie
organisaties getekend en verzonden. Ik zal DGM informeren. Ik verneem nog graag als de brief verzonden is.

Groet,

Van: @coa.nl>
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 18:29
Aan: @minjenv.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>; @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling COA en politie

Hoi 

Dank voor je reactie. Deze verwerken we in het document. Er zijn door de AP geen vragen gesteld. De AP onthoudt zich nu van een reactie en ziet de juridische onderbouwing
graag tegemoet. Vanochtend hebben we in overleg met de politie ervoor gekozen met een gezamenlijke reactie te komen, welke ruimte de AP ook biedt. De reactie heb je
vanmiddag gezien.

De AP is geïnformeerd dat we morgen met een reactie komen. We kunnen morgenochtend bezien wie het meest aangewezen is de reactie te verzenden, conform ook het advies
van .

Groet,
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Van: @minjenv.nl]
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 17:34
Aan: @coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>; @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling COA en politie

Hoi ,

Hierbij de reactie met mijn opmerkingen en die van de fg. Ik had de indruk dat de AP (rechtstreeks) aan COA en politie vragen heeft gesteld, omdat ik die
vragen verder niet heb gezien. Klopt dat? Kan ik die vragen ontvangen? Verder wist ik tot jouw mail van zojuist niet dat er een gezamenlijke reactie van
COA en politie zou komen. Wat is daarvan de reden?

Groet,

Van: n@coa.nl>
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 15:24
Aan: @minjenv.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling COA en politie

Beste 

Bijgaande reactie aan de AP zijn politie en COA same overeengekomen. Alvorens de reactie aan de AP te zenden leggen we deze graag nog bij jou voor en hebben daarbij de
volgende vragen:

1.  Kun je  instemmen met  deze reactie?
2. Kun je de reactie nog afstemmen met de Fg?
3.
4. Zo ja, kun je hierin het proces begeleiden?

Graag verneem ik spoedig je reactie. Intern dien ik de reactie nog af te stemmen en om 16.30 uur is er een po tussen DGM en bvCOA. Het is fijn als we hiervoor duidelijkheid
hebben.

Vr. groet,
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Van: @minjenv.nl]
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 11:58
Aan: @politie.nl>
CC: @minjenv.nl>; @politie.nl>; @coa.nl>; 
< @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling COA en politie

Hoi ,

Dank voor het verwerken van mijn toevoegingen en opmerkingen. Nog één opmerking. Mij viel nu nog op dat er staat: “Dit machtigingsbesluit mandateert
het NVIK…..” Het lijkt mij juridisch het meest zuiver om te zeggen: ”Dit machtigingsbesluit machtigt het NVIK…..” De term ‘mandaat’ komt ook niet voor in
het machtigingsbesluit.

Groeten,

Van: m@politie.nl>
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 09:58
Aan: @minjenv.nl>
CC: @minjenv.nl>; @politie.nl>; @coa.nl>; 
< @coa.nl) < @coa.nl>
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling COA en politie

Hi ,

Dank voor je toevoegingen en opmerkingen.

De AP is de geadresseerde.

. Ik

Met jouw wijzigingen verwerkt, mijn bovenstaande opmerkingen en na afstemming met onze FG, kom ik nu op onderstaand voorstel.



Op de kamervragen kom ik later terug. Ik rond graag eerst deze beantwoording aan de AP af.

Beste …,
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Deze beantwoording is afgestemd met de FG van de politie.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit

Postbus Den Haag
M 06-
E @politie.nl

Van: @minjenv.nl]
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 13:13
Aan: D @politie.nl>
CC: @minjenv.nl
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling COA en politie

Hallo

Zie een aantal vragen en opmerkingen in rood in de tekst hieronder. Verder vraag ik me nog af voor wie dit conceptantwoord is bedoeld. Ook mis ik tekst
over of er bij het opstellen van de overeenkomst gedacht is aan het beginsel van minimale gegevensverwerking. Het lijkt er op dat de overeenkomst een
standaardmatige verstrekking van grote hoeveelheden persoonsgegevens bevat, waaronder bijzondere persoonsgegevens, zonder dat aan het
noodzakelijkheidsvereiste is getoetst.

Groet,



Van: @politie.nl>
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 07:54
Aan: @minjenv.nl>; @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling COA en politie

Beste ,

Voor de politie coördineer ik de beantwoording van vragen van de AP over de gegevensuitwisseling tussen COA en politie die op het moment in het nieuws is. Ons concept
antwoord staat klaar, maar raakt ook de verantwoordelijkheid van de Minister van VenJ. Ik stuur jullie hierbij het concept van de beantwoording aan de AP. Onze beantwoording
hebben we reeds afgestemd met het COA.

De beantwoording raakt ook de verwerkingsverantwoordelijkheid van de Minister van JenV. Daarom zou ik ook graag met jullie afstemmen.

Graag verneem ik zo spoedig mogelijk jullie reactie, liefst deze ochtend nog. Voor overleg ben ik bereikbaar op onderstaand nummer.

Met vriendelijke groet,

Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit

Postbus 
M 06-
E @politie.nl

Beste …,
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Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Adviseur wet- en regelgeving
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
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Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 06-1
E @politie.nl

Van: t@minjenv.nl [ t@minjenv.nl]
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 07:26
Aan: @politie.nl>
CC: @minjenv.nl; f@minjenv.nl
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling COA en politie

Beste 
In cc heb ik gemaild:

 directeur DWJZ
 privacy jurist DGM.

Met groet,

Functionaris voor gegevensbescherming ministerie van
Justitie en Veiligheid en het COA. RSJ
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
en Huurcommissie en Kiesraad
.................................................................................
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noord 08.173
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.................................................................................
M 0
@ @minjenv.nl
.................................................................................
Recht is verhaaltjes vertellen

Van: Da @politie.nl>
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 22:35
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Aan: t@minjenv.nl>
Onderwerp: Gegevensuitwisseling COA en politie

Beste 

Ik zoek een privacyjurist bij DGM of DWJZ in verband met de gegevensuitwisseling tussen COA en politie die op het moment in het nieuws is.

Voor de politie coördineer ik de beantwoording van vragen van de AP hierover. Ons concept antwoord staat klaar, maar raakt ook de verantwoordelijkheid van de Minister van
VenJ.

Graag hoor ik met wie ik contact zou kunnen opnemen om af te stemmen.

Met vriendelijke groet,

Adviseur wet- en regelgeving
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 06
E @politie.nl

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
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dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

Ministry of Justice and Security

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

Ministry of Justice and Security
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------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

Ministry of Justice and Security

**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
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dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

Ministry of Justice and Security

**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

Ministry of Justice and Security

**********************************************************************
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
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Van: @politie.nl> namens Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt) (LE)
@klpd.politie.nl>

Verzonden: maandag 12 januari 2015 14:40
Aan:
Onderwerp: COA instroom nationaliteit
Bijlagen: Archived attachment list.txt

Quick Look

I

NVIK

Van: @coa.nl]
Verzonden: donderdag 8 januari 2015 11:27
Aan:
CC: Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt) (LE);
Onderwerp: informatieuitwisseling via bestandenpostbus Min VenJ tbv NVIK/EMM

Beste
Er is nog geen contact opgenomen met mij m.b.t. informatieuitwisseling via bestandenpostbus Min VenJ tbv NVIK/EMM.
Kunnen we de gegevenslevering van het COA deze maand nog op de oude manier doen of op andere wijze?

Met vriendelijke groet,

Stafmedewerker rapportage en analyse
Centraal Orgaan opvang asielzoekers

jmeijer2

jmeijer2
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Unit Administratie en Inkoop
Afdeling P&C advies, rapportage en analyse en processenbeheer
_______________________________________________________________

Mail: @coa.nl
Adres: Sir Winston Churchilllaan 366a, 2285SJ Rijswijk ZH, kamer 6.20
Postbus 3002, 2280 ME Rijswijk
_______________________________________________________________

**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ---------------------------- De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n)
en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in dit e-mailbericht (en
bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u
bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. ---------------------------------------------
--------------------
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Van:
Verzonden: maandag 13 juli 2020 08:17
Aan:
Onderwerp: FW: NRC: Politie en COA ‘overtreden privacywet’ met delen persoonlijke data asielzoekers - NRC

Collega’s,

Graag verneem ik wat de juridische basis is voor het delen van gegevens met de politie. Volgens mij is dat uitwisseling van gegevens op grond van artikel 107 Vw
2000 en het convenant.

Groet,

Van: 
Verzonden: maandag 13 juli 2020 08:00
Aan:
Onderwerp: FW: NRC: Politie en COA ‘overtreden privacywet’ met delen persoonlijke data asielzoekers - NRC

Hoi
Kijk jij met  ernaar wat de basis is geweest om ze te delen? En de juridische grond voor nu uiteraard.
Gr 

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @coa.nl>
Datum: zondag 12 jul. 2020 11:39 PM
Aan: r@coa.nl>, @coa.nl>
Kopie: r@coa.nl>, @coa.nl>, R @coa.nl>,
< coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Onderwerp: NRC: Politie en COA ‘overtreden privacywet’ met delen persoonlijke data asielzoekers - NRC

Politie en COA ‘overtreden privacywet’ met delen persoonlijke data
asielzoekers
Asielzoekers De politie krijgt zeer persoonlijke gegevens van asielzoekers die nergens van worden verdacht.
·
12 juli 2020 om 22:40
Leestijd 2 minuten

Ter
besc
her
ming
van
uw
pri…

Het asielzoekerscentrum (azc) in Gilze. Er zijn plannen het centrum uit te bouwen en er een kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te vestigen.
Foto  

De politie heeft een overeenkomst gesloten met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over het delen van zeer privacygevoelige gegevens van

asielzoekers, die volgens juristen niet mag. De politie wil de gegevens, zoals religie, etniciteit, naam, geslacht en geboortedatum, gebruiken bij handhaving op

incidenten in en rond opvangcentra en om criminaliteit onder asielzoekers op te sporen.

Voor de overeenkomst is geen juridische basis bij vreemdelingen die nog nergens van verdacht worden, zeggen juristen tegen NRC. Volgens hen schaadt de

informatie-uitwisseling „onevenredig” hun privacy.

Het COA en de politie bevestigen de uitwisseling van persoonsgegevens, waarover ze in mei afspraken maakten. Sindsdien ontvangt de politie informatie over ruim

27.000 asielzoekers. Het COA levert informatie aan het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt, dat in het leven is geroepen om criminele trends onder

asielzoekers zoals verblijfsvergunningfraude, mensenhandel en terrorisme te ontdekken.

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/12/politie-en-coa-overtreden-privacywet-met-delen-persoonlijke-data-vluchtelingen-a4005753

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Van: @politie.nl> namens Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt) (LE)
@klpd.politie.nl>

Verzonden: woensdag 1 juli 2015 09:25
Aan:
Onderwerp: COA instroom/uitstroom

Quick Look

kun je al een moment vinden om aan onze vraag te voldoen?

NVIK

Van: 
Verzonden: donderdag 30 april 2015 09:17
Aan: '
Onderwerp: RE: MOB en instroom/uitstroom

de lijstvelden zijn gelijk aan wat we nu maandelijks al krijgen

NVIK

Van: @coa.nl]
Verzonden: donderdag 23 april 2015 15:54
Aan: 
Onderwerp: RE: MOB en instroom/uitstroom

Dag 

jmeijer2
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Het onderstaande verzoek staan nog op mijn to do lijstje.
De laatste levering is gedaan door  die niet meer bij ons werkt.
Omdat ik niet meer kan achterhalen welke gegevens hij destijds heeft geleverd, wil ik je vragen om aan te geven uit welke gegevens de complete levering van instroom en
uitstroom bestaat.
Groeten van 
Van: @politie.nl]
Verzonden: donderdag 12 maart 2015 13:56
Aan: 
Onderwerp: RE: MOB en instroom/uitstroom

hartelijk dank
Dan nog een vraag welke geen haast heeft
gelet op dit nieuwe veld zouden we graag weer een complete levering hebben van instroom en uitstroom
ik hoor graag wanneer dat realiseerbaar is.

NVIK

Van: @coa.nl]
Verzo
Aan: 
Onderwerp: RE: MOB en instroom/uitstroom

Hoi 
Het aangepaste bestand is geupload in de gegegenspostbus. Het oude bestand van 05-03-2015 kan verwijderd worden.
Ik heb het rapport laten aanpassen, zodat we volgende maand direct de juiste gegevens uploaden.
Groeten van
Van: @politie.nl]
Verzonden: donderdag 12 maart 2015 11:41
Aan: 
Onderwerp: FW: MOB en instroom/uitstroom

onze ict vermeld dat de kolom nationaliteit niet opnieuw is opgenomen in de querie
zoals afgesproken
zou jij ons een nieuwe versie met nationaliteit willen sturen

NVIK
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Van: 
Verzonden: donderdag 12 maart 2015 11:06
Aan: 
Onderwerp: FW: MOB en instroom/uitstroom

Had jij nog actie ondernomen hierop?
In de levering van deze maand is de kolom ‘nationaliteit’ namelijk weer verdwenen!
Gr,

Van:
Datum: maandag 16 februari 2015 16:19
Aan: "
Onderwerp: MOB en instroom/uitstroom

Bij de laatste levering van COA is bij zowel de MOB gegevens als de instroom/uitstroom gegevens de kolom ‘nationaliteit’ toegevoegd.
Ik heb deze kolom toegevoegd in de database en tevens toegevoegd aan 
Dit gegeven zit er nu dus sinds de laatste levering in, voor de volledigheid zou het mooi zijn als we dit met terugwerkende kracht alsnog aangeleverd krijgen.
Groet,

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
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dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 22:32
Aan:
CC: Bestuursadviseurs
Onderwerp: FW: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant

Hoi e.a.,

Ik weet niet wie morgen bij het overleg met de politie zitten, maar wellicht wel goed om daar even af te spreken hoe we de beantwoording van de kamervragen met elkaar
afstemmen. De komende weken (tot mijn vakantie) kan ik daar contactpersoon in zijn voor COA, kunnen jullie nagaan waar dat bij de politie wordt opgepakt? Coördinatie zal
ongetwijfeld via departement lopen (we hebben de aankondiging al gehad van departement) maar even wat rechtstreekse lijntjes zijn wel praktisch hierin. Kunnen jullie dat
morgenochtend met politie bespreken?

Groeten,

Van: 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 21:42
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant

Hallo 

Er zitten een aantal vragen voor ons bij.
Morgenochtend even overleg. Er staat al overleg met politie voor morgen, daar kan dit ook worden meegenomen.
Gr 

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: @coa.nl>
Datum: woensdag 15 jul. 2020 8:44 PM
Aan: @coa.nl>, S @coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>,
Sas, s@coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>
Kopie: @coa.nl>, t@coa.nl>, r@coa.nl>,

@coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>, 
@coa.nl>

Onderwerp: RE: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant

Allen ter aanvullende info, inmiddels zijn ook de eerste kamervragen hierover gesteld. Door D66:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z14049&did=2020D29876

Groeten,

Van: @coa.nl>
Datum: woensdag 15 jul. 2020 7:34 PM
Aan: @coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>
van @coa.nl>, @coa.nl>
Kopie:  @coa.nl>, st@coa.nl>, l @coa.nl>, 

@coa.nl> @coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>, 
@coa.nl>, e@coa.nl>, @coa.nl>

Onderwerp: RE: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant

Beste

Hierbij zend ik je een memo over de gegevensleveringsovereenkomst met het NVIK. Conclusie van het memo is om per direct het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens
aan het NVIK te beëindigen en de overige (algemene) persoonsgegevens te herzien op noodzakelijkheid. Verder doe ik je toekomen:

- een feitenrelaas;
- een concept-persbericht;
- een tijdslijn;
- een overzicht van gepubliceerde berichten over AVG
- de concept-beantwoording van de vragen van NRC.

Tot slot tref je, op verzoek van nog een memo over IB-maatregelen aan.
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We vernemen graag.

Vr. groet,

Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 11:13
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; coa.nl>; @coa.nl>; 
P @coa.nl>; t@coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; 

@coa.nl> @coa.nl>; @coa.nl>; coa.nl>; 
< @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant

Beste collega’s,

Volgende afspraken zijn gemaakt:

1. Er komt een memo voor het bestuur waarin uitgelegd gaat worden hoe het zit met grondslag voor bijzonder persoonsgegevens COA breed en specifiek met het NVIK incl.
onderbouwing wel of niet stoppen met leveren aan het NVIK en mogelijk consequenties vanuit de AP bijv. in de vorm van een boete ( ). Deadline
einde van de dag of eerder.

2. Opstellen van een feitenrelaas. Vanaf het moment dat het NRC heeft gepubliceerd incl. historie (input vanuit het MIT) om zo de vragen van het NRC beantwoord te krijgen en
voorbereid te zijn op vragen vanuit het departement inzake mogelijk informeren van de Tweede Kamer vanuit de staatssecretaris ( . Deadline
einde van de dag of eerder.

3. Aan de hand van het feitenrelaas en het memo opstellen van een persbericht voor coa.nl. ( ). Deadline vanavond of morgenochtend vroeg.

4. Beantwoording AP samen met de politie. Er is nog een meeting morgenochtend 10 uur ( politie en het departement). Deadline
morgenmiddag leveren aan de AP.

5. Gegevenslevering aan het NVIK zal per direct gestopt worden. (laatste levering was afgelopen maandag). Deadline: per direct.

Met vriendelijke groet,

Chief Information Security Officer (CISO) – Privacy Officer (PO)
Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste Omgangsvormen (landelijk)
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Mobiel:
Profiel: Wie ben ik

Veilig digitaal werken, waar moet ik op letten?
Veilig thuiswerken, hoe doe ik dat?
Meer over informatiebeveiliging op Plein
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Van: @politie.nl> namens Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt) (LE)
@klpd.politie.nl>

Verzonden: woensdag 27 mei 2015 12:37
Aan:
Onderwerp: COa lokaties
Bijlagen: Archived attachment list.txt

Quick Look

mag ik van jou weer een nieuw overzicht ontvangen 
we gebruiken de COA lokaties voor 
graag de zelfde kolomvolgorde aan houden
kunnen we dit overzicht dan ook maandelijks ontvangen gelijk met de de andere gegevens?
dan blijven we bij

NVIK

Van: @coa.nl]
Verzonden: woensdag 12 november 2014 09:46
Aan: Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt) (LE)
Onderwerp:

Met vriendelijke groet,

Stafmedewerker Informatievoorziening / Unit A&I
Rapportage & Analyse
__________________________________________________
Tel: 
Email: @coa.nl
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Sir Winston Churchilllaan 366a, 2285 SJ Rijswijk ZH,
Kamer 06.21, Postbus 3002, 2280 ME Rijswijk
__________________________________________________

jmeijer2

jmeijer2
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**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 11:41
Aan:
Onderwerp: 200717 persbericht persoonsgegevens versie 6.docx
Bijlagen: 200717 persbericht persoonsgegevens versie 6.docx

Het gaat om de in de tekst rood gearceerde zin. Omdat die verwijst naar wat we in de alinea ervoor gezegd hebben, vindt DBO dat er een directe link van politietaken naar
etniciteit wordt gelegd. Dat wil men niet. Voorstel is om deze zin te schrappen. De rest kan blijven zoals het is. In de laatste alinea komen we terug op toezicht en handhaving van
de Vreemdelingenwet. De boodschap blijt staan.

Graag je reactie

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: @minjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 16:49
Aan:
Onderwerp: FW: TK Uitwisseling persoonsgegevens COA en NIVK
Bijlagen: TK Uitwisseling persoonsgegevens COA en NIVK.docx

Van: @minjenv.nl
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 16:30
Aan: TWEEDE KAMER
CC: BD-Parlementaire Contactpersonen ;  ;  -

@MINAZ.NL
Onderwerp: TK Uitwisseling persoonsgegevens COA en NIVK

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

Ministry of Justice and Security

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 12:04
Aan:
CC:
Onderwerp: aangepaste versie persbericht
Bijlagen: 200717 persbericht persoonsgegevens versie 6.docx

, ik heb nog geen tijdstip voor publicatie van het bericht. Wel een aangepaste versie vh persbericht iom J en V en . In eennalaatste alinea deze zin verwijderd:

Van: 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 12:01
Aan:
Onderwerp: aangepaste versie persbericht

Zie bijgaand document

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Stafafdeling Strategie, Bestuur en Omgeving
Team Communicatie en Relatiemanagement

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl

Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 GE Den Haag

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: @politie.nl>
Verzonden: woensdag 7 oktober 2015 15:35
Aan: ; Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt) (LE)
Onderwerp: CSV levering gegevens COA

Quick Look

Ik heb een verzoek vanuit ons gegevensbeheer is om de gegevens in csv format aan te leveren dan kunnen we ea geheel geautomatiseerd inlezen.
ik ga je ook nog een andere omgeving leveren mbt de bestandenpostbus, deze wordt door  en mij nu beheert.

NVIK
> Postbus 11, 3970AA Driebergen
H Hanzelaan 93 (gebouw 45), 8017JE

Zwolle
(
È
8 @klpd.politie.nl
8 Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen

Informatieknooppunt)
@klpd.politie.nl

aanwezig op maandag t/m donderdag
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------

jmeijer2
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Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 12:01
Aan:  BD/DCOM/P&B
Onderwerp: aangepaste versie persbericht
Bijlagen: 200717 persbericht persoonsgegevens versie 6.docx

Zie bijgaand document

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Stafafdeling Strategie, Bestuur en Omgeving
Team Communicatie en Relatiemanagement

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl

Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 GE Den Haag

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 16:56
Aan:
CC:

Onderwerp: Gegevensuitwisseling COA en politie
Bijlagen: 200717 reactie AP.pdf

Beste 

Hiebij zend ik je de gezamenlijke reactie van het COA en de Nationale politie op je vraag of de grondslag voor de gegevensuitwisseling voldoet en of een uitzondering voor het
gebruik van specifieke gegevens goed onderbouwd is.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Stafdienst SBO

Telefoon: 0
Fax:0
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 GE Den Haag

Ik werk op ma, di, do, vr.

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: woensdag 24 juni 2020 10:43
Aan:
Onderwerp: FW: (JB) EMM NVIK 2020-3373 verzoek info: 

Hoi 
Zie onderstaande mail, en waren van dit proces op de hoogte en de glo zouden worden aangepast, daarom dacht ik dat dit ook zou worden meegenomen.
Met vriendelijke groet,

Unit A&I /
Informatie
Telefoon: 
Mijn Profiel
Ik werk op ma t/m do
Bij afwezigheid mailen naar @coa.nl
Het Management Informatie Team van het COA
Van: 
Verzonden: maandag 17 februari 2020 08:07
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: (JB) EMM NVIK 2020-3373 verzoek info: .
Hoi ,
Dank voor het doorsturen. Inhoudelijk was ik hiervan op de hoogte; 

Fijn dat we op deze manier kunnen bijdragen aan hun onderzoek. Ik heb geen verdere opmerkingen.
Groet,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van: @coa.nl>
Datum: donderdag 13 feb. 2020 11:56 AM
Aan: @coa.nl>, @coa.nl>

jmeijer2

jmeijer2
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Kopie: @coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>
Onderwerp: FW: (JB) EMM NVIK  verzoek info: 
Ha ,
Voor jullie informatie: op dit moment wordt gewerkt aan een geactualiseerde gegevensleveringsovereenkomst (glo) tussen NVIK en COA.  en ik werken daarin
samen.
Vandaag tijdens teamoverleg portefeuille veiligheid & bijzondere opvang en de connectie met EMN is ook inhoudelijke beantwoording van onderstaande vraag kort besproken.
Zouden jullie daarom willen kijken of er aanvulling op onderstaande nodig is?
Alvast dank!
Groet,

Van: 
Verzonden: woensdag 12 februari 2020 11:53
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: RE: (JB) EMM NVIK 2020-3373 verzoek info: 
Hai

.
Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon: 
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag
Aanwezig: Ma t/m donderdag
Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: 
Verzonden: woensdag 12 februari 2020 11:51
Aan: S @coa.nl>; @coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: FW: (JB) EMM NVIK 2020-3373 verzoek info: .

Met vriendelijke groet,

Unit A&I /
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Telefoon: 
Mijn Profiel
Ik werk op ma t/m do
Bij afwezigheid mailen naar @coa.nl
Het Management Informatie Team van het COA
Van: @politie.nl] Namens LEE - DLIO - Afd Landelijke Informatie - NVIK
Verzonden: woensdag 12 februari 2020 11:43
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: (JB) EMM NVIK 2020-3373 verzoek info: 

Ik hoor graag van je.
Groetjes,

Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt
Politie I Landelijke Eenheid | DLIO | Nationaal Domein | NVIK
Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
* @politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: woensdag 12 februari 2020 11:23
Aan: LEE - DLIO - Afd Landelijke Informatie - NVIK @politie.nl>
CC: S @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: (JB) EMM NVIK 2020-3373 verzoek info: 
Hoi 
I

Met vriendelijke groet,

Unit A&I /  (MIT)

Telefoon:
Mijn Profiel
Ik werk op ma t/m do
Bij afwezigheid mailen naar @coa.nl
Het Management Informatie Team van het COA
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Van: @politie.nl] Namens LEE - DLIO - Afd Landelijke Informatie - NVIK
Verzonden: woensdag 12 februari 2020 10:40
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: (JB) EMM NVIK 2020-3373 verzoek info: .
Hai

.

Groetjes,

Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt
Politie I Landelijke Eenheid | DLIO | Nationaal Domein | NVIK
Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
* n @politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 16:40
Aan: LEE - DLIO - Afd Landelijke Informatie - NVIK < @politie.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: EMM NVIK 2020-3373 verzoek info: 
Hoi 

Met vriendelijke groet,

Unit A&I / 
I
Telefoon: 
Mijn Profiel
Ik werk op ma t/m do
Bij afwezigheid mailen naar @coa.nl
Het Management Informatie Team van het COA
Van: @politie.nl] Namens LEE - DLIO - Afd Landelijke Informatie - NVIK
Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 14:17
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: EMM NVIK 2020-3373 verzoek info: 
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Hallo ,
Alles goed?
Zie onderstaande mail en vragen. Kan en wil je deze vragen zsm (laten) benatwoorden?
Met vriendelijke groet,
LET OP: Het E-mail adres van het NVIK is gewijzigd

Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt
.Nationale Politie I Landelijke Eenheid | DLIO | NVIK
Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
* n @politie.nl

*let op! het delen van informatie kan leiden tot betere resultaten*

Van:
Verzonden: maandag 10 februari 2020 16:25
Aan: LEE - DLIO - Afd Landelijke Informatie - NVIK <nvik.informatie.landelijke-eenheid@politie.nl>
Onderwerp: (11/2 , op verzoek  svp beoordelen) Bronmail EMM NVIK 2020-3373 verzoek info: 
Van: 
Verzonden: maandag 10 februari 2020 16:23
Aan: @politie.nl>
CC: 'nvik.informatie' <landelijke-eenheid@politie.nl>
Onderwerp: 
Beste collega’s NVIK,
Zoals met  overlegd, hierbij de volgende casus:
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Bij voorbaat dank voor jullie medewerking en in afwachting van nader bericht,
Hartelijke groet,

......................................................
Politie | Landelijke Eenheid | DLIO
Expertisecentrum Mensenhandel & Mensensmokkel
Hanzelaan 93 | 8017 JE | Zwolle
Postbus 11 | 3970 AA | Driebergen

...............................

@politie.nl

Van: 
Verzonden: maandag 10 februari 2020 15:41
Aan: @politie.nl>
Onderwerp: ..
Met vriendelijke groet,

Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt
Politie I Landelijke Eenheid | DLIO | Nationaal Domein | NVIK
Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
* d@politie.nl

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
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worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
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Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 11:39
Aan:
Onderwerp: antwoorden op vragen NRC

Heb geen printer hier
Ga wel kijken wat ik kan doen
Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 11:36
Aan: B
Onderwerp: RE: antwoorden op vragen NRC
Ik zou het eerlijk gezegd niet weten of dit kan in een Pdf.. Ik heb ook nog wel een word-versie maar die is niet ondertekend…
Printen, wegvlakken, en opnieuw inscannen = snelst.
Van: 
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 11:35
Aan: S @coa.nl>
Onderwerp: RE: antwoorden op vragen NRC
Domme vraag wellicht; hoe verwijder in de namen in een pdf-document?
Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 11:32
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; coa.nl>;
< @coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>
< @coa.nl>
Onderwerp: RE: antwoorden op vragen NRC
Beste 
Zie de bijlagen.
In 2015 is er door het MIT reeds het initiatief genomen voor de aanpassing van de GLO uit 2013, zie het concept NVIK 1.0 (2015). Deze is echter nooit ondertekend. In 2017 zijn
de toevoegingen wel meegenomen in de nieuwe GLO, eveneens in de PIA.
Let op: NAMEN graag weghalen/ witten, moet nog gebeuren!!
Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit Informatie & Diensten (I&D) Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag
Aanwezig: Ma t/m donderdag

Van: 
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 10:26
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: antwoorden op vragen NRC
Allen,
Hierbij de mail zoals ik die deze ochtend naaR NRC wil sturen. @ : NRC heeft ook gevraagd naar de overeenkomsten (zie onder). De huidige geschoonde overeenkomst
heb ik al verzonden aan NRC. Heb jij de oudere (geschoonde) overeenkomsten voor me?

---------
,

Hierbij de antwoorden op de door jou gestelde vragen. Je hebt gisteren ook gevraagd om de oude gegevensovereenkomst en eventuele aanvullende overeenkomsten. Ik ben
daar nog mee bezig.
Groet, 

1. Sinds 2013 levert het COA instroom- en uitstroomcijfers én bezettingsgegevens met de politie. Tot wanneer leverden jullie alleen deze drie gegevens?
Vanaf 2013 worden de gegevens geleverd aan de politie incl. de bijzondere persoonsgegevens nationaliteit en godsdienst.

2. Volgens zowel politie en COA is de in mei gesloten gegevensovereenkomst “geactualiseerd”. Wat bedoelen jullie met actualiseren? Wat is er veranderd ten opzichte van
de vorige overeenkomst?
Met actualiseren wordt bedoeld dat we de gegevensleveringsovereenkomst AVG-proof hebben gemaakt

3. Wanneer deelden jullie voor het eerst persoonsgegevens (onder meer naam, geslacht, leeftijd, etniciteit, religie) van asielzoekers met de politie?
Vanaf 2013.

4. De politie stelt in een reactie dat er naast de gegevensovereenkomst ook nog wordt gewerkt aan een ‘standaard overeenkomst’ voor verdere rolverdeling en
verantwoordelijkheden tussen partijen. ‘Denk daarbij aan het informeren van betrokkenen over de uitwisseling van hun gegevens’, schrijft de politie. Het COA stelt in een
reactie in De Volkskrant dat asielzoekers worden gevraagd of hun gegevens gedeeld mogen worden, dat is iets anders dan ‘informeren’. Hoe zit dat?
Zie antwoorden van vraag 5, 6 en 7.

5. Hoe wordt asielzoekers om toestemming gevraagd?
Deze toestemming wordt gevraagd in het zogenoemde rechten en plichten gesprek. In dit gesprek wordt de asielzoeker geïnformeerd over zijn rechten en plichten in de
COA-opvang en ook over de uitwisseling van zijn persoonsgegevens. Hij wordt gevraagd een toestemmingsverklaring te ondertekenen met betrekking tot de uitwisseling
van zijn bijzondere persoonsgegevens.

6. Wanneer (direct bij aankomst/na een aantal dagen)?
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Binnen 15 dagen na indiening asielaanvraag voeren wij het gesprek over de rechten en plichten in de opvang. In de huidige praktijk vindt dit gesprek plaats op de pre-POL.
Voor de Dublingroep vindt het gesprek direct na binnenkomst op het azc plaats (want Dublin stroomt na de col niet door naar pre-pol maar naar azc). Wanneer iemand 18
jaar wordt, krijgt hij ook het rechten-en plichtengesprek.

7. In wat voor setting? (waar? Door wie?)
In principe in een individueel gesprek (18+), door de programmabegeleider van het COA. Toegestaan is ook om dit gesprek in kleine groepen te voeren, mits de bewoner
altijd de gelegenheid krijgt om 1 op 1 zaken met de programmabegeleider te bepreken, als de bewoner dit wenst.

8. Wat is de juridische basis voor deze manier van toestemming vragen?
Dat wij binnen 15 dagen na indiening asielaanvraag over de rechten en plichten moeten informeren, daarvoor is de juridische grond de Rva2005, artikel 2, lid3, onderdeel
a.
Voor het verwerken en delen van bijzondere persoonsgegevens doet het COA een beroep op de grondslag artikel 6 lid 1 onderdeel a AVG (toestemming) in combinatie met
de uitzonderingsgrond van artikel 9 lid 2 onderdeel a AVG jo. artikel 22 lid 2 onderdeel a Uitvoeringswet AVG.

9. Kunnen de asielzoekers voldoende overzien waar ze aan meewerken?
Het gesprek vindt aan het begin van hun verblijf in Nederland/ bij het COA plaats. Dan moeten ze nog landen, hun weg vinden. Er komt in die eerste dagen veel op hen af,
er is veel nieuwe informatie te verwerken. Die eerste dagen worden ze ook in beslag genomen door allerlei activiteiten in het kader van hun asielaanvraag. Of de
informatie uit het rechten en plichtengesprek en over de gegevensuitwisseling dan goed beklijft, is de vraag. Daarom vinden we het belangrijk dat de informatie in de
meest voorkomende bewonerstalen beschikbaar is. En we schakelen een tolk in bij het gesprek. Ook herhalen we de informatie waar nodig, bijvoorbeeld tijdens het
programma ‘Wonen en leven op een COA-locatie’ dat aan de bewoner wordt aangeboden op de pre-pol en op het azc. Een bewoner met vragen kan op elke locatie bij ons
terecht, er is overal een infobalie. Op de bewonersinformatiesite MyCOA is in 9 talen informatie beschikbaar over waarom wij persoonsgegevens delen en met wie en
welke gegevens dit zijn. Er is via MyCOA ook een infosheet Privacy beschikbaar in 9 talen (zie bijlage). Er is een filmpje in ontwikkeling dat in meerdere talen stap voor stap
het rechten en plichtenformulier doorneemt (inclusief toestemmingsverklaring uitwisseling bijzondere persoonsgegevens), ter ondersteuning van het gesprek. Uit de pilot
blijkt dat informatie dan beter beklijft.

10. Waarom is De Volkskrant niet direct verteld dat aan asielzoekers gevraagd wordt of hun persoonsgegevens gedeeld mogen worden?
Dit is niet gevraagd door de Volkskrant.
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Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 19:04
Aan:
CC:
Onderwerp: Memo bestuur
Bijlagen: 20200715 19.00 uur Memo bestuur 0.9.docx

Dag allen,

Bijgevoegd de laatste en finale versie van onze kant van het (interne) memo. Kan een van jullie er voor zorgen dat dit memo terechtkomt bij  en overige betrokkenen? Dank!

Mede namens 
Groet,

Van: 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 16:00
Aan: 
CC:
Onderwerp: RE: concept tekst persbericht

Beste allen,

Bijgevoegd de laatste versie van het (interne) memo.

Uiteraard wordt het document blijvend bijgewerkt. Over het algemeen is de zwarte tekst gereed, de rode tekst niet gereed en zijn de voetnoten incompleet. Naar mijn mening zijn
dit wel zo’n beetje alle bouwstenen om tot de aangegeven adviezen te komen.

Input is en blijft welkom!

Tot zo en groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:38
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; 
< @coa.nl>; l@coa.nl>

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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CC: @coa.nl>
Onderwerp: RE: concept tekst persbericht

Gaat denk ik wel lukken, is er dan ook al een eerste versie van de memo beschikbaar?

Groeten, 

Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:34
Aan: @coa.nl>; e@coa.nl>; @coa.nl>; 
< @coa.nl>; @coa.nl>
CC: R @coa.nl>
Onderwerp: RE: concept tekst persbericht

Heren,

Ik stel voor om om 16.00 uur nog een call in te schieten om met elkaar de puntjes op de ‘i’ te zetten voor advisering aan bestuur. Schikt dat?

Groet,

Van: 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:32
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>;

@coa.nl>
CC @coa.nl>
Onderwerp: concept tekst persbericht

Allen,

Hierbij de concepttekst voor het persbericht persoonsgegevens van asielzoekers. Graag jullie kritische blik en feedback.

Gr 

-----------------

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) schort het delen van (bijzondere) persoonsgegevens van asielzoekers aan het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt
(NVIK) op. Dit besluit is genomen in overleg met de politie. Het COA heeft de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd over het besluit. Het COA gaat in overleg met het
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ministerie van Justitie en Veiligheid en deskundigen op het gebied van privacywetgeving de gemaakte afspraken met het NVIK herzien. Zo wil het COA komen tot een voor alle
partijen werkbare aanpak voor het delen van persoonsgegevens.

Het delen van persoonsgegevens gebeurt op basis van het machtingsbesluit politieambtenaren NVIK van 20 december 2013 en is verder uitgewerkt in een
gegevensleveringsovereenkomst. Deze overeenkomst is dit voorjaar geactualiseerd. Er is twijfel of het COA bijzondere persoonsgegevens mag delen met het NVIK. Bijzondere
persoonsgegevens zijn gegevens over etniciteit, nationaliteit en religie van asielzoekers.

Het COA levert de persoonsgegevens van asielzoekers op verzoek van het NVIK. Het NVIK voorziet vervolgens de diverse afdelingen van de Vreemdelingenpolitie, identificatie en
mensenhandel (AVIM) van informatie over in Nederland verblijvende vreemdelingen (onder meer op locaties van het COA). Politie en justitie moeten over deze gegevens kunnen
beschikken voor opsporingsonderzoek. Daarbij moeten vanzelfsprekende de geldende privacyregels in acht worden genomen.

Het COA betreurt de ontstane situatie en hecht eraan te benadrukken dat het zich zeer bewust is van zijn verantwoordelijkheid voor het vertrouwelijk omgaan met
persoonsgegevens.
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Van: @politie.nl> namens Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt) (LE)
@klpd.politie.nl>

Verzonden: maandag 19 oktober 2015 13:19
Aan:
Onderwerp: FW: COA gegevenslevering

Quick Look

Graag verneem ik nog van je de mogelijkheden mbt de lokatie gegevens van de bewoners en de updates daarover. Zodat we ook weten wie waar verblijft.
Als dit mogelijk is stellen wij voor om een eenmalige een complete totale gegevens set van alle personen met de huidige verblijfadressen en daarna de dagelijkse update van de
gegevens.
Is dat mogelijk.?

NVIK

Van: Namens Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt) (LE)
Verzonden: maandag 12 oktober 2015 16:02
Aan: 
Onderwerp: COA gegevenslevering

de csv files kunnen we verwerken - dat kan geheel geautomatiseerd
we zagen een paar wijzigingen tov de vorige levering

De (oude) file met MOB kan vervallen hadden we al afgesproken die halen we wel uit de gegevens.
Graag de files dan op de nieuwe bestandenpostbus omgeving plaatsen

NVIK

jmeijer2

jmeijer2
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Van: @coa.nl]
Verzonden: maandag 12 oktober 2015 09:51
Aan: )
Onderwerp: RE: wijziging bestandenpostbus

Bedankt voor de informatie.
Ik heb zojuist de gegevens (in csv) geupload.
Vandaag ben ik slecht bereikbaar ivm werkzaamheden in het land, maar ik hoor nog van je of de csv levering goed is.
Groeten van 
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 11:55
Aan:
Onderwerp: antwoorden op vragen NRC

Wie weet hoe je in pfd-bestanden kunt witen?
Van
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 11:32
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: antwoorden op vragen NRC
Beste 
Zie de bijlagen.
In 2015 is er door het MIT reeds het initiatief genomen voor de aanpassing van de GLO uit 2013, zie het concept NVIK 1.0 (2015). Deze is echter nooit ondertekend. In 2017 zijn
de toevoegingen wel meegenomen in de nieuwe GLO, eveneens in de PIA.
Let op: NAMEN graag weghalen/ witten, moet nog gebeuren!!
Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit Informatie & Diensten (I&D) Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag
Aanwezig: Ma t/m donderdag

Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 10:26
Aan: r@coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>
CC: @coa.nl>; S t@coa.nl>
Onderwerp: antwoorden op vragen NRC
Allen,
Hierbij de mail zoals ik die deze ochtend naaR NRC wil sturen. @ : NRC heeft ook gevraagd naar de overeenkomsten (zie onder). De huidige geschoonde overeenkomst
heb ik al verzonden aan NRC. Heb jij de oudere (geschoonde) overeenkomsten voor me?

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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,
Hierbij de antwoorden op de door jou gestelde vragen. Je hebt gisteren ook gevraagd om de oude gegevensovereenkomst en eventuele aanvullende overeenkomsten. Ik ben
daar nog mee bezig.
Groet, Werner

1. Sinds 2013 levert het COA instroom- en uitstroomcijfers én bezettingsgegevens met de politie. Tot wanneer leverden jullie alleen deze drie gegevens?
Vanaf 2013 worden de gegevens geleverd aan de politie incl. de bijzondere persoonsgegevens nationaliteit en godsdienst.

2. Volgens zowel politie en COA is de in mei gesloten gegevensovereenkomst “geactualiseerd”. Wat bedoelen jullie met actualiseren? Wat is er veranderd ten opzichte van
de vorige overeenkomst?
Met actualiseren wordt bedoeld dat we de gegevensleveringsovereenkomst AVG-proof hebben gemaakt

3. Wanneer deelden jullie voor het eerst persoonsgegevens (onder meer naam, geslacht, leeftijd, etniciteit, religie) van asielzoekers met de politie?
Vanaf 2013.

4. De politie stelt in een reactie dat er naast de gegevensovereenkomst ook nog wordt gewerkt aan een ‘standaard overeenkomst’ voor verdere rolverdeling en
verantwoordelijkheden tussen partijen. ‘Denk daarbij aan het informeren van betrokkenen over de uitwisseling van hun gegevens’, schrijft de politie. Het COA stelt in een
reactie in De Volkskrant dat asielzoekers worden gevraagd of hun gegevens gedeeld mogen worden, dat is iets anders dan ‘informeren’. Hoe zit dat?
Zie antwoorden van vraag 5, 6 en 7.

5. Hoe wordt asielzoekers om toestemming gevraagd?
Deze toestemming wordt gevraagd in het zogenoemde rechten en plichten gesprek. In dit gesprek wordt de asielzoeker geïnformeerd over zijn rechten en plichten in de
COA-opvang en ook over de uitwisseling van zijn persoonsgegevens. Hij wordt gevraagd een toestemmingsverklaring te ondertekenen met betrekking tot de uitwisseling
van zijn bijzondere persoonsgegevens.

6. Wanneer (direct bij aankomst/na een aantal dagen)?
Binnen 15 dagen na indiening asielaanvraag voeren wij het gesprek over de rechten en plichten in de opvang. In de huidige praktijk vindt dit gesprek plaats op de pre-POL.
Voor de Dublingroep vindt het gesprek direct na binnenkomst op het azc plaats (want Dublin stroomt na de col niet door naar pre-pol maar naar azc). Wanneer iemand 18
jaar wordt, krijgt hij ook het rechten-en plichtengesprek.

7. In wat voor setting? (waar? Door wie?)
In principe in een individueel gesprek (18+), door de programmabegeleider van het COA. Toegestaan is ook om dit gesprek in kleine groepen te voeren, mits de bewoner
altijd de gelegenheid krijgt om 1 op 1 zaken met de programmabegeleider te bepreken, als de bewoner dit wenst.

8. Wat is de juridische basis voor deze manier van toestemming vragen?
Dat wij binnen 15 dagen na indiening asielaanvraag over de rechten en plichten moeten informeren, daarvoor is de juridische grond de Rva2005, artikel 2, lid3, onderdeel
a.
Voor het verwerken en delen van bijzondere persoonsgegevens doet het COA een beroep op de grondslag artikel 6 lid 1 onderdeel a AVG (toestemming) in combinatie met
de uitzonderingsgrond van artikel 9 lid 2 onderdeel a AVG jo. artikel 22 lid 2 onderdeel a Uitvoeringswet AVG.

9. Kunnen de asielzoekers voldoende overzien waar ze aan meewerken?
Het gesprek vindt aan het begin van hun verblijf in Nederland/ bij het COA plaats. Dan moeten ze nog landen, hun weg vinden. Er komt in die eerste dagen veel op hen af,
er is veel nieuwe informatie te verwerken. Die eerste dagen worden ze ook in beslag genomen door allerlei activiteiten in het kader van hun asielaanvraag. Of de
informatie uit het rechten en plichtengesprek en over de gegevensuitwisseling dan goed beklijft, is de vraag. Daarom vinden we het belangrijk dat de informatie in de
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meest voorkomende bewonerstalen beschikbaar is. En we schakelen een tolk in bij het gesprek. Ook herhalen we de informatie waar nodig, bijvoorbeeld tijdens het
programma ‘Wonen en leven op een COA-locatie’ dat aan de bewoner wordt aangeboden op de pre-pol en op het azc. Een bewoner met vragen kan op elke locatie bij ons
terecht, er is overal een infobalie. Op de bewonersinformatiesite MyCOA is in 9 talen informatie beschikbaar over waarom wij persoonsgegevens delen en met wie en
welke gegevens dit zijn. Er is via MyCOA ook een infosheet Privacy beschikbaar in 9 talen (zie bijlage). Er is een filmpje in ontwikkeling dat in meerdere talen stap voor stap
het rechten en plichtenformulier doorneemt (inclusief toestemmingsverklaring uitwisseling bijzondere persoonsgegevens), ter ondersteuning van het gesprek. Uit de pilot
blijkt dat informatie dan beter beklijft.

10. Waarom is De Volkskrant niet direct verteld dat aan asielzoekers gevraagd wordt of hun persoonsgegevens gedeeld mogen worden?
Dit is niet gevraagd door de Volkskrant.
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 12:24
Aan:
CC:
Onderwerp: Opzet reactie aan AP van politie en COA gezamenlijk
Bijlagen: 20200716 reactie AP 0.1.docx

Collega’s,

Graag met hoge spoed jullie reactie op bijgevoegd voorstel (interne afstemming), zodat wij op zeer korte termijn kunnen afstemmen met  van de politie. Wij hebben de
reactie van  van de politie als uitgangspunt gebruikt.

Bijkomende vragen:
1. Moet voorafgaand aan verstrekking aan de politie ons voorstel nog worden afgestemd met onze FG, de heer 
2. Moet voorafgaand aan verstrekking aan de politie nog worden afgestemd met de privacyjurist van het departement, ?
3. Voor later alvast een vraag van : wie verstuurt het uiteindelijke bericht aan de AP?

Mede namens ,
Met vriendelijke groet,

Informatie & Diensten / Juridische Zaken
Privacyjurist

Telefoon: 
Mijn Profiel

jmeijer2
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jmeijer2
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Van: @politie.nl> namens Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt) (LE)
@klpd.politie.nl>

Verzonden: dinsdag 18 augustus 2015 13:14
Aan:
Onderwerp: FW: COA instroom/uitstroom- opgelet!!

Quick Look

NVIK

Van: @vxcompany.com]
Verzonden: vrijdag 14 augustus 2015 15:00
Aan: Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt) (LE)
Onderwerp: RE: COA instroom/uitstroom- opgelet!!

p gereageerd maar ondanks dat het niet zo mogen komt het toch voor.

Grts,

From: @politie.nl] On Behalf Of Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt) (LE)
Sent: Monday, July 27, 2015 10:17 AM
To: 
Subject: RE: COA instroom/uitstroom- opgelet!!
LS

jmeijer2

jmeijer2
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NVIK

Van: @vxcompany.com]
Verzonden: vrijdag 24 juli 2015 14:58
Aan: Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt) (LE)
CC: r
Onderwerp: RE: COA instroom/uitstroom- opgelet!!

Hoi
Heb toch nog even gekeken. Het zit in de totaal lijst van COA.

Mvg,

From: @politie.nl] On Behalf Of Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt) (LE)
Sent: Thursday, July 23, 2015 3:03 PM
To: @v .com>
Subject: RE: COA instroom/uitstroom- opgelet!!
Heb je dat alleen bij de totaal lijst?
of ook bij de updates

NVIK

Van: @ .com]
Verzonden: woensdag 22 juli 2015 16:52
Aan: Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt) (LE)
Onderwerp: RE: COA instroom/uitstroom- opgelet!!

Ik weet niet hoeveel haast dit heeft maar ik loop tegen duplicate key errors aan bij het inlezen.
Kan het wachten op ?
Mvg,
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From: @politie.nl] On Behalf Of Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt) (LE)
Sent: Tuesday, July 21, 2015 4:31 PM
To: @ .com>; @politie.nl>; @politie.nl>;

@ind.minvenj.nl' @ind.minvenj.nl>; @politie.nl>
Subject: FW: COA instroom/uitstroom- opgelet!!
Importance: High

bijladen van de COA lijsten (in-uitstroom en MOB-ers)
zijn nieuwe files geplaatst in de map
het totaal bestand instroom en uitstroom kan in zijn geheel geladen worden en helemaal overschreven worden
daarna de updates weer laden
er is daarnaast kennelijk wel een nieuw veld bijgekomen bij de MOB lijst- een hersteld foutje mbt het coa contract

NVIK

Van: @coa.nl]
Verzonden: dinsdag 7 juli 2015 12:34
Aan: Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt) (LE)
Onderwerp: RE: COA instroom/uitstroom

Dag 
Ik heb de maandrapporten en de gevraagde bestanden geupload
De gevraagde bestanden bestaan uit de instroom en uitstroom over 2009 en 2014. Het verschil met het bestand van  is dat het veld Nationaliteit toegevoegd is en dat data
over november en december 2014 ook meegenomen is. Het bestand van  was volgens mij van november.
In maandgegevens kwam ik in het rapport nog wel een ‘foutje’ tegen. In onze rapportages gebruiken wij altijd de conditie dat een vreemdeling een COA-contract moet hebben. In
de conditie van  staat dit niet. Ik zal dit toevoegen aan de rapportage.
In de cijfers die we tot nu toe geleverd hebben, zijn ook vreemdelingen toegevoegd die geen coa contract (bv vreemdelingen in een gemeente woning, die niet tot de COA
bezetting horen) hebben. Ik weet niet welke consequenties dat voor jullie heeft, maar dat hoor ik anders nog wel.
Groeten van

Van: 
Verzonden: donderdag 30 april 2015 09:17
Aan: '
Onderwerp: RE: MOB en instroom/uitstroom

Hoi
de lijstvelden zijn gelijk aan wat we nu maandelijks al krijgen
alleen graag een totaal levering over de gehele populatie graag vanwege de toevoeging van het veld nationaliteit
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NVIK

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 12:47
Aan:
Onderwerp: antwoorden op vragen NRC

 wat is de datum van het word-document Gegevenslevering COA aan NVIK 1.0?
Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 11:32
Aan:
CC: 
Onderwerp: RE: antwoorden op vragen NRC
Beste ,
Zie de bijlagen.
In 2015 is er door het MIT reeds het initiatief genomen voor de aanpassing van de GLO uit 2013, zie het concept NVIK 1.0 (2015). Deze is echter nooit ondertekend. In 2017 zijn
de toevoegingen wel meegenomen in de nieuwe GLO, eveneens in de PIA.
Let op: NAMEN graag weghalen/ witten, moet nog gebeuren!!
Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit Informatie & Diensten (I&D) Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag
Aanwezig: Ma t/m donderdag

Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 10:26
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; e@coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: antwoorden op vragen NRC
Allen,
Hierbij de mail zoals ik die deze ochtend naaR NRC wil sturen. @ n: NRC heeft ook gevraagd naar de overeenkomsten (zie onder). De huidige geschoonde overeenkomst
heb ik al verzonden aan NRC. Heb jij de oudere (geschoonde) overeenkomsten voor me?

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Hierbij de antwoorden op de door jou gestelde vragen. Je hebt gisteren ook gevraagd om de oude gegevensovereenkomst en eventuele aanvullende overeenkomsten. Ik ben
daar nog mee bezig.
Groet, 

1. Sinds 2013 levert het COA instroom- en uitstroomcijfers én bezettingsgegevens met de politie. Tot wanneer leverden jullie alleen deze drie gegevens?
Vanaf 2013 worden de gegevens geleverd aan de politie incl. de bijzondere persoonsgegevens nationaliteit en godsdienst.

2. Volgens zowel politie en COA is de in mei gesloten gegevensovereenkomst “geactualiseerd”. Wat bedoelen jullie met actualiseren? Wat is er veranderd ten opzichte van
de vorige overeenkomst?
Met actualiseren wordt bedoeld dat we de gegevensleveringsovereenkomst AVG-proof hebben gemaakt

3. Wanneer deelden jullie voor het eerst persoonsgegevens (onder meer naam, geslacht, leeftijd, etniciteit, religie) van asielzoekers met de politie?
Vanaf 2013.

4. De politie stelt in een reactie dat er naast de gegevensovereenkomst ook nog wordt gewerkt aan een ‘standaard overeenkomst’ voor verdere rolverdeling en
verantwoordelijkheden tussen partijen. ‘Denk daarbij aan het informeren van betrokkenen over de uitwisseling van hun gegevens’, schrijft de politie. Het COA stelt in een
reactie in De Volkskrant dat asielzoekers worden gevraagd of hun gegevens gedeeld mogen worden, dat is iets anders dan ‘informeren’. Hoe zit dat?
Zie antwoorden van vraag 5, 6 en 7.

5. Hoe wordt asielzoekers om toestemming gevraagd?
Deze toestemming wordt gevraagd in het zogenoemde rechten en plichten gesprek. In dit gesprek wordt de asielzoeker geïnformeerd over zijn rechten en plichten in de
COA-opvang en ook over de uitwisseling van zijn persoonsgegevens. Hij wordt gevraagd een toestemmingsverklaring te ondertekenen met betrekking tot de uitwisseling
van zijn bijzondere persoonsgegevens.

6. Wanneer (direct bij aankomst/na een aantal dagen)?
Binnen 15 dagen na indiening asielaanvraag voeren wij het gesprek over de rechten en plichten in de opvang. In de huidige praktijk vindt dit gesprek plaats op de pre-POL.
Voor de Dublingroep vindt het gesprek direct na binnenkomst op het azc plaats (want Dublin stroomt na de col niet door naar pre-pol maar naar azc). Wanneer iemand 18
jaar wordt, krijgt hij ook het rechten-en plichtengesprek.

7. In wat voor setting? (waar? Door wie?)
In principe in een individueel gesprek (18+), door de programmabegeleider van het COA. Toegestaan is ook om dit gesprek in kleine groepen te voeren, mits de bewoner
altijd de gelegenheid krijgt om 1 op 1 zaken met de programmabegeleider te bepreken, als de bewoner dit wenst.

8. Wat is de juridische basis voor deze manier van toestemming vragen?
Dat wij binnen 15 dagen na indiening asielaanvraag over de rechten en plichten moeten informeren, daarvoor is de juridische grond de Rva2005, artikel 2, lid3, onderdeel
a.
Voor het verwerken en delen van bijzondere persoonsgegevens doet het COA een beroep op de grondslag artikel 6 lid 1 onderdeel a AVG (toestemming) in combinatie met
de uitzonderingsgrond van artikel 9 lid 2 onderdeel a AVG jo. artikel 22 lid 2 onderdeel a Uitvoeringswet AVG.

9. Kunnen de asielzoekers voldoende overzien waar ze aan meewerken?
Het gesprek vindt aan het begin van hun verblijf in Nederland/ bij het COA plaats. Dan moeten ze nog landen, hun weg vinden. Er komt in die eerste dagen veel op hen af,
er is veel nieuwe informatie te verwerken. Die eerste dagen worden ze ook in beslag genomen door allerlei activiteiten in het kader van hun asielaanvraag. Of de
informatie uit het rechten en plichtengesprek en over de gegevensuitwisseling dan goed beklijft, is de vraag. Daarom vinden we het belangrijk dat de informatie in de
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meest voorkomende bewonerstalen beschikbaar is. En we schakelen een tolk in bij het gesprek. Ook herhalen we de informatie waar nodig, bijvoorbeeld tijdens het
programma ‘Wonen en leven op een COA-locatie’ dat aan de bewoner wordt aangeboden op de pre-pol en op het azc. Een bewoner met vragen kan op elke locatie bij ons
terecht, er is overal een infobalie. Op de bewonersinformatiesite MyCOA is in 9 talen informatie beschikbaar over waarom wij persoonsgegevens delen en met wie en
welke gegevens dit zijn. Er is via MyCOA ook een infosheet Privacy beschikbaar in 9 talen (zie bijlage). Er is een filmpje in ontwikkeling dat in meerdere talen stap voor stap
het rechten en plichtenformulier doorneemt (inclusief toestemmingsverklaring uitwisseling bijzondere persoonsgegevens), ter ondersteuning van het gesprek. Uit de pilot
blijkt dat informatie dan beter beklijft.

10. Waarom is De Volkskrant niet direct verteld dat aan asielzoekers gevraagd wordt of hun persoonsgegevens gedeeld mogen worden?
Dit is niet gevraagd door de Volkskrant.



Van: @politie.nl>
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 17:56
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: afstemming AP, (politie > COA)

Hi, hierbij de aanpassingen zoals vanmiddag om 16:30 besproken. Ik ga deze versie intern laten reviewen bij de operatie en portefeuille.

Gr, 

Beste ,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2



Van: 
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 16:11
Aan: '
CC: 
Onderwerp: RE: afstemming AP, (politie > COA)

Hi, naar aanleiding van ons overleg van zojuist heb ik opnieuw gekeken naar de grondslag voor de verstrekking en verwerking. Dank voor de opmerkzaamheid.

Er lijkt me toch geen sprake van onrechtmatigheid. Wellicht wel wat betreft de verstrekking van bijzondere persoonsgegevens door het COA. Voor de toezichtstaak van de
AVIM’s lijken we de bijzondere persoonsgegevens niet nodig te hebben. In de geaggregeerde informatieproducten van het NVIK zou dit mogelijk wel leiden tot een gemis.

Ik stel nu het volgende antwoord van de politie aan de AP voor. Dit stem ik graag met jullie af.

Beste
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Met vriendelijke groet,

Adviseur wet- en regelgeving
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag



Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 06-
E @politie.nl

Van: 
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 11:41
Aan: ' @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: afstemming AP, (politie > COA)

Ik probeerde jullie te bellen, maar zonder succes.

Graag zou ik met jullie ons concept antwoord aan de AP afstemmen. Dat stuur ik hierbij toe. Ik wil het graag voor 13:00 uur vandaag uit doen. Ik ben ook benieuwd naar jullie
beantwoording.

Beste ,
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Met vriendelijke groet,

Adviseur wet- en regelgeving
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 06
E @politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 11:32
Aan: politie.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; 

@coa.nl>
Onderwerp: RE: afstemming AP, (politie > COA)

Beste



Je kunt voor afstemming met AP met mijn collega  contact opnemen:

D  (privacy-officer): 06- @coa.nl )

En/of

 adviseur JZ) : 06-  ( @coa.nl)

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit Informatie & Diensten (I&D) Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon: 06
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag
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Van: @politie.nl]
Verzonden: maandag 13 juli 2020 15:45
Aan: @coa.nl>; @politie.nl>; @politie.nl>; 
Landelijke Informatie - NVIK < @politie.nl>
CC: @politie.nl>; @politie.nl>; @coa.nl>; 
< @coa.nl>
Onderwerp: RE: Webex bijeenkomst COA, Artikel NRC

Dag ,

Ik wil best aansluiten, maar ik ben deze week alleen nog donderdag en vrijdag beschikbaar. Verder hoop ik dat aansluit, vanwege hun inhoudelijke kennis.

Met vriendelijke groet,

Politie | Landelijke Eenheid | Staf |
Afdeling Bestuursondersteuning | Juridische Zaken
06
Woensdag roostervrij

Privacy Officer
Dutch National Police | Central Unit |
Administrative Support Department | Legal Affairs
+31 6
Scheduled day off : Wednesday

Data Protection Officer
INTERPOL’s NCB The Hague
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Van: @coa.nl]
Verzonden: maandag 13 juli 2020 15:31
Aan: @politie.nl>; @politie.nl>; @politie.nl>; 
Informatie - NVIK < @politie.nl>
CC: politie.nl>; @politie.nl @coa.nl>;
< @coa.nl>
Onderwerp: Webex bijeenkomst COA, Artikel NRC
Urgentie: Hoog

Beste mensen,

Vorig jaar zijn jullie betrokken geweest bij het herijken van bestaande gegevens-uitwisseling tussen het NVIK en het COA. Dit weekend heeft een journalist van de NRC een artikel
gepubliceerd over deze overeenkomst. De suggestie wordt gewekt dat de overeenkomst niet aan de bestaande AVG wetgeving voldoet.

Onze privacy offcier wil graag deze week nog een Webex bijeenkomst met de betrokkenen (woordvoering, JZ, J&V, Politie en COA) organiseren. Het contact loopt even via mij
daar ik voor wat betreft de GLO als 1e aanspreekpunt gefungeerd heb. Wie aan jullie kant kan aansluiten bij deze bijeenkomst?

Ik hoor het graag z.s.m.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit Informatie & Diensten (I&D) Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag
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Aanwezig: Ma t/m donderdag

**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de
afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht
te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de
overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd
waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de
afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
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Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: donderdag 12 september 2019 17:36
Aan:
Onderwerp: FW: Concept informatie nota over de pilot open data visualisaties voor het Topberaad

Ter info

Van: @politie.nl]
Verzonden: donderdag 12 september 2019 14:33
Aan: '  BD/DGM/DRM/APM ;  (DT&V) < t@dtv.minvenj.nl'>;

 BD/DGM/DRM/APM ; @mindef.nl'>;  (DJI) @dji.minjus.nl'>; 
(IOM)  IND/BV/FBI/BIC
CC: C - BD/DGM/DRM/APM
Onderwerp: RE: Concept informatie nota over de pilot open data visualisaties voor het Topberaad

Hallo 

Ik heb de notitie gelezen.  Ik sluit me ook aan bij de hieronder genoemde op- en aanmerkingen.

@ allemaal: Ik ben door  gevraagd aan te sluiten bij de RIA. Ik hoop bij de eerst volgende vergadering te zijn en zie er naar uit om met jullie kennis te maken. Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

NVIK

LEE - DLIO - Afd Informatieknooppunt DLR

Tel.  - (unit ma-vr) 088-6623210

Van: @dji.minjus.nl]
Verzonden: donderdag 12 september 2019 13:03
Aan: ' @coa.nl>; @minbuza.nl>; - BD/DGM/DRM/APM < @minjenv.nl>;

@politie.nl>;  (DT&V) <' @dtv.minvenj.nl'>;  (DEF) < @mindef.nl>; 
- BD/DGM/DRM/APM < @minjenv.nl>; ) <' @mindef.nl'>; <'n @dji.minjus.nl'>; 

@IOM.INT>; IND/BV/FBI/BIC <

jmeijer2

jmeijer2
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CC:  BD/DGM/DRM/APM @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Concept informatie nota over de pilot open data visualisaties voor het Topberaad

Hoi  ook ik sluit me aan bij voorgaande opmerkingen. Enige toevoeging: 

Groet 

Van: @coa.nl]
Verzonden: donderdag 12 september 2019 11:01
Aan:  BD/DGM/DRM/APM;  (Politie)  (DT&V);  (DEF); - BD/DGM/DRM/APM;

 (Def);  (DJI); (IOM);  - IND/BV/FBI/BIC
CC:  BD/DGM/DRM/APM
Ond ept informatie nota over de pilot open data visualisaties voor het Topberaad

Hallo 

Ik sluit mij aan bij s opmerkingen en heb geen andere op- en of aanmerkingen.

Mvg,

Van: @minbuza.nl]
Verzonden: donderdag 12 september 2019 09:44
Aan:  BD/DGM/DRM/APM @minjenv.nl>;  (Politie) @politie.nl>; (DT&V)

@dtv.minvenj.nl'>;  (DEF) @mindef.nl>; @coa.nl>; 
BD/DGM/DRM/APM < @minjenv.nl>;  (Def) <' @mindef.nl'>;  (DJI) < @dji.minjus.nl'>;  (IOM)

@IOM.INT>; - IND/BV/FBI/BIC < @ind.nl>
CC:  - BD/DGM/DRM/APM < @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Concept informatie nota over de pilot open data visualisaties voor het Topberaad

Hallo 

Bijgaand een korte reactie:
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·

·

·

·

Groet,

From:  - BD/DGM/DRM/APM < @minjenv.nl>
Sent: donderdag 12 september 2019 08:03
To: (Politie) @politie.nl>; (DT&V) < @dtv.minvenj.nl'>;  (DEF) < @mindef.nl>; 
N  (COA) s@coa.nl>; - BD/DGM/DRM/APM @minjenv.nl>; @mindef.nl'>;
(DJI) <' @dji.minjus.nl'>; @minbuza.nl>; (IOM) < @IOM.INT>; - IND/BV/FBI/BIC @ind.nl>
Cc: - BD/DGM/DRM/APM <t @minjenv.nl>
Subject: Concept informatie nota over de pilot open data visualisaties voor het Topberaad

Beste leden,

zoals in de laatste RIA is afgesproken, heeft  voor het Topberaad een informatie nota geschreven over de pilot: “open data visualisaties”.

Op verzoek van , ontvang ik graag jullie schriftelijke reactie op bijgevoegde nota.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Advisering
........................................................................
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Migratie
Directie Regie Migratieketen
Analyse Proeftuin Migratieketen (APM)

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
........................................................................
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@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv
Bij een bezoek aan ons ministerie dient u in bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

Ministry of Justice and Security

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.

Ministerie van Justitie en Veiligheid.

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 17:26
Aan: @politie.nl'
Onderwerp: antwoorden op vragen NRC
Bijlagen: 13-0820 COA,mw. .NVIK-COA.pdf; Gegevenslevering COA aan NVIK 1.0.docx; Verzoek samenwerking NVIK-

COA.pdf; GLO NVIK 2017.pdf

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @coa.nl>
Datum: donderdag 16 jul. 2020 11:31 AM
Aan: @coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>
Kopie s@coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>, 

@coa.nl>
Onderwerp: RE: antwoorden op vragen NRC

Beste ,
Zie de bijlagen.
In 2015 is er door het MIT reeds het initiatief genomen voor de aanpassing van de GLO uit 2013, zie het concept NVIK 1.0 (2015). Deze is echter nooit ondertekend. In 2017 zijn
de toevoegingen wel meegenomen in de nieuwe GLO, eveneens in de PIA.
Let op: NAMEN graag weghalen/ witten, moet nog gebeuren!!
Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit Informatie & Diensten (I&D) Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag
Aanwezig: Ma t/m donderdag
Van: 
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 10:26
Aan: 
CC: 
Onderwerp: antwoorden op vragen NRC
Allen,
Hierbij de mail zoals ik die deze ochtend naaR NRC wil sturen. @ : NRC heeft ook gevraagd naar de overeenkomsten (zie onder). De huidige geschoonde overeenkomst
heb ik al verzonden aan NRC. Heb jij de oudere (geschoonde) overeenkomsten voor me?

---------
,
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Van: @politie.nl>
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 16:11
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: afstemming AP, (politie > COA)

Hi, naar aanleiding van ons overleg van zojuist heb ik opnieuw gekeken naar de grondslag voor de verstrekking en verwerking. Dank voor de opmerkzaamheid.

Er lijkt me toch geen sprake van onrechtmatigheid. Wellicht wel wat betreft de verstrekking van bijzondere persoonsgegevens door het COA. Voor de toezichtstaak van de
AVIM’s lijken we de bijzondere persoonsgegevens niet nodig te hebben. In de geaggregeerde informatieproducten van het NVIK zou dit mogelijk wel leiden tot een gemis.

Ik stel nu het volgende antwoord van de politie aan de AP voor. Dit stem ik graag met jullie af.

Beste

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Met vriendelijke groet,

Adviseur wet- en regelgeving
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 06-
E @politie.nl

Van
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 11:41
Aan: '
CC:
Onderwerp: RE: afstemming AP, (politie > COA)
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Ik probeerde jullie te bellen, maar zonder succes.

Graag zou ik met jullie ons concept antwoord aan de AP afstemmen. Dat stuur ik hierbij toe. Ik wil het graag voor 13:00 uur vandaag uit doen. Ik ben ook benieuwd naar jullie
beantwoording.

Beste 
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Met vriendelijke groet,

Adviseur wet- en regelgeving
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 06-
E @politie.nl

Van: 
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 11:32
Aan:
CC: 
<
Onderwerp: RE: afstemming AP, (politie > COA)

Beste 

Je kunt voor afstemming met AP met mijn collega Da contact opnemen:

 (privacy-officer): 06  ( @coa.nl )

En/of

(  adviseur JZ) : 06-  ( @coa.nl)

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit Informatie & Diensten (I&D) Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)
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Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Van: @politie.nl]
Verzonden: maandag 13 juli 2020 15:45
Aan: @coa.nl>; @politie.nl>; @politie.nl>;
Landelijke Informatie - @politie.nl>
CC: @politie.nl>; @politie.nl>; @coa.nl>
< @coa.nl>
Onderwerp: RE: Webex bijeenkomst COA, Artikel NRC

Dag 

Ik wil best aansluiten, maar ik ben deze week alleen nog donderdag en vrijdag beschikbaar. Verder hoop ik dat ansluit, vanwege hun inhoudelijke kennis.

Met vriendelijke groet,
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Privacyfunctionaris
Politie | Landelijke Eenheid | Staf |
Afdeling Bestuursondersteuning | Juridische Zaken
06
Woensdag roostervrij

Privacy Officer
Dutch National Police | Central Unit |
Administrative Support Department | Legal Affairs
+31
Scheduled day off : Wednesday

Data Protection Officer
INTERPOL’s NCB The Hague

Van: @coa.nl]
Verzonden: maandag 13 juli 2020 15:31
Aan: O s@politie.nl>; politie.nl>; @politie.nl>; 
I @politie.nl>
CC: @politie.nl>; @politie.nl>; @coa.n
< @coa.nl>
Onderwerp: Webex bijeenkomst COA, Artikel NRC
Urgentie: Hoog

Beste mensen,

Vorig jaar zijn jullie betrokken geweest bij het herijken van bestaande gegevens-uitwisseling tussen het NVIK en het COA. Dit weekend heeft een journalist van de NRC een artikel
gepubliceerd over deze overeenkomst. De suggestie wordt gewekt dat de overeenkomst niet aan de bestaande AVG wetgeving voldoet.

Onze privacy offcier wil graag deze week nog een Webex bijeenkomst met de betrokkenen (woordvoering, JZ, J&V, Politie en COA) organiseren. Het contact loopt even via mij
daar ik voor wat betreft de GLO als 1e aanspreekpunt gefungeerd heb. Wie aan jullie kant kan aansluiten bij deze bijeenkomst?
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Ik hoor het graag z.s.m.

Alvast bedankt.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit Informatie & Diensten (I&D) Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de
afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht
te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
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De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de
overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd
waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de
afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
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Van: @politie.nl>
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 16:45
Aan:
Onderwerp: FW: gegevensleveringsovereenkomst (GLO)
Bijlagen: 20200520 COA ((herziene) versie gegevensleveringsovereenkomst NVIK-COA.pdf; 20200520 COA Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) COA aan

NVIK (Politie).pdf

Hoi 

Bijgevoegd de beloofde ondertekende versie van onze GLO. Nogmaals excuus dat het zo lang op zich heeft laten wachten maar het is rond.
Ontwikkelingen volgen zich hier nu snel op. 

We houden contact.

Met vriendelijke groet,

(NVIK)

Nationaal Politie | Afdeling Landelijke Informatie | Nationaal Domein | Landelijke Eenheid | Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 
Mailadres NVIK: @politie.nl

Van: 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 16:24

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Aan: 
CC:
Onderwerp: FW: gegevensleveringsovereenkomst (GLO)

Beste 

Hierbij het ondertekende exemplaar retour. Wil jij de hardcopy ook nog of heb je hier voldoende aan?

Met vriendelijke groet,

Secretariaat Dienstleiding

Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatieorganisatie

Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen
Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Telefoon
werkdagen: maandag t/m donderdag
Van: 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 09:49
Aan: @politie.nl>
CC: @politie.nl>; @politie.nl>
Onderwerp: FW: gegevensleveringsovereenkomst (GLO)

Ho

Wil jij dit document uitprinten en klaar leggen voor maandag.
Dan zal ik het tekenen en retour sturen naar

Groet 

Van: ) Namens LEE - DLIO - Afd Landelijke Informatie - NVIK
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 09:44
Aan: @politie.nl>; @politie.nl>
Onderwerp: FW: gegevensleveringsovereenkomst (GLO)
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Beste

In mijn administratie ontbreekt een door jou ondertekende GLO. Bij COA blijkt ook nog geen ondertekende versie.
Ik vermoed dat de mail er doorheen is geglipt.
Zou je alsnog de GLO willen ondertekenen en die aan ons retourneren zodat we ook de Coa hiervan kunnen voorzien.

Dan ligt het in ieder geval op de juiste wijze vast.

Met vriendelijke groet,

(NVIK)

Nationaal Politie | Afdeling Landelijke Informatie | Nationaal Domein | Landelijke Eenheid | Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel:
Mailadres NVIK: @politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 15:51
Aan: LEE - DLIO - Afd Landelijke Informatie - NVIK @politie.nl>
CC: @politie.nl>; @politie.nl>; @coa.nl>;

@coa.nl>
Onderwerp: RE: gegevensleveringsovereenkomst (GLO)

Beste 

Zie de bijlagen.
Bij vragen weet je me te vinden.
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Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon: 
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: @politie.nl] Namens LEE - DLIO - Afd Landelijke Informatie - NVIK
Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 15:21
Aan: @coa.nl>; LEE - DLIO - Afd Landelijke Informatie - NVIK @politie.nl>
CC: @politie.nl>; @politie.nl>
Onderwerp: RE: gegevensleveringsovereenkomst (GLO)

Hai 

Ja het is inderdaad een langlopend traject geweest.
Je begrijpt dat we natuurlijk erg benieuwd zijn wat de aanpassingen zijn geweest en hoe de inhoud van de GLO er nu uit ziet.

Het lijkt handig om je digitale versie alvast te sturen naar ons NVIK mailadres.
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Na beoordeling daarvan komen we bij je op de lijn ivm de bekrachtiging / ondertekening.

Met vriendelijke groet,

 (NVIK)

Nationaal Politie | Afdeling Landelijke Informatie | Nationaal Domein | Landelijke Eenheid | Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 
Mailadres NVIK: @politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 15:03
Aan: LEE - DLIO - Afd Landelijke Informatie - NVIK @politie.nl>
CC: @po
Onderwerp: RE: gegevensleveringsovereenkomst (GLO)

Beste 

Hoe is het?
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Inmiddels is de geactualiseerde GLO na heel veel heen-en-weer gemail (en 1,5 jaar) eindelijk ondertekend. Ik heb een digitale versie met de handtekening va

Kan ik dit document via deze e-mail adressen naar jullie toesturen?

Ik verneem graag.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: @politie.nl] Namens LEE - DLIO - Afd Landelijke Informatie - NVIK
Verzonden: maandag 20 januari 2020 09:44
Aan: @coa.nl>
CC: @politie.nl>
Onderwerp: RE: Reminder Gegevens levering COA-NVIK

Dank je wel,  dat is goed nieuws.
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is ivm verbouwing enkele weken vrij, vandaar dat je antwoord krijgt van mij.

Met vriendelijke groet,

LET OP: Het E-mail adres van het NVIK is gewijzigd

Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt

.Nationale Politie I Landelijke Eenheid | DLIO | NVIK

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
* nvik.informatie.landelijke-eenheid@politie.nl
Tel. 
Mobiel: 

Van: @coa.nl]
Verzonden: maandag 20 januari 2020 09:38
Aan: LEE - DLIO - Afd Landelijke Informatie - NVIK @politie.nl>
CC: @politie.nl>; @politie.nl>; @politie.nl>
Onderwerp: RE: Reminder Gegevens levering COA-NVIK

Hallo

Alweer mijn 2e mail van 2020. We hebben een doorbraak. Onze jurist is akkoord met de GLO (inclusief enkele wijzigen). Ik heb volgende week een afspraak staan
met een collega om de aanbiedingsmemo op te stellen ter ondertekening door ons bestuur. Zodra de (nieuwe) GLO getekend is, bericht ik je wederom.

Met vriendelijke groet,
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Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: @politie.nl] Namens LEE - DLIO - Afd Landelijke Informatie - NVIK
Verzonden: vrijdag 3 januari 2020 11:57
Aan: @coa.nl>
CC: @politie.nl>; @politie.nl>; @politie.nl>
Onderwerp: Reminder Gegevens levering COA-NVIK

Goedemorgen 

Laat ik eerst jou en je familie een geweldig gezond en gelukkig 2020 toewensen!!!

Helaas komt mijn eerste mailtje van dit jaar voort uit de onrust die bij mij is ontstaan over het uitblijven van een bericht over de afhandeling van de gemaakte
afspraken rondom de Gegevens Leverings-overeenkomst COA-NVIK(Politie).

Bij ons laatste (mail)contact op 6 november 2019 gaf je aan dat jullie afdeling Juridische Zaken nog bezig was met de verwerking van de aanpassingen die door
jullie Chief Information Security Officer (Cisco) gevraagd werden echter het laatste bericht hierover is alweer van twee maanden geleden.
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Privacyregelgevingen, waaronder de AVG, genieten binnen NVIK de hoogste prioriteit dus begrip over een goede en juiste juridische afweging is van onze zijde dan
ook volop aanwezig, echter om tot juridisch goed onderbouwde afspraken te kunnen komen zullen we als partner binnen de vreemdelingenketen vooral samen op
moeten trekken waarbij het open houden van de dialoog cruciaal is.

Ik spreek de hoop uit snel een bericht over de stand van zaken van je te mogen ontvangen.
Mochten we in de tussentijd nog iets kunnen betekenen dan hoor ik dat ook erg graag van je.

Met vriendelijke groet,

 (NVIK)

Nationaal Politie | Afdeling Landelijke Informatie | Nationaal Domein | Landelijke Eenheid | Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 
Mailadres NVIK: @politie.nl

Van: t@coa.nl]
Verzonden: woensdag 6 november 2019 13:59
Aan: @politie.nl>
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Hoi

Klopt, waarvoor mijn excuses. Je hebt zeker geen mail gemist. De GLO ligt nog steeds bij onze afdeling juridische zaken. Ik heb hierover laatst een gesprek met het
hoofd (en mijn teamhoofd) gehad.
Ik zit er nog steeds achteraan. Ik kan het helaas niet versnellen, ik ben niet tekenbevoegd en voordat de bestuursvoorzitter kan tekenen moet JZ er iets van vinden.
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Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: @politie.nl]
Verzonden: dinsdag 5 november 2019 10:51
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Hai..

Ik heb na onderstaande mail van 5 september niets meer van je ontvangen…moet ik me toch zorgen gaan maken of heb ik een mail gemist?

Ik hoor graag van je

Met vriendelijke groet,
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 (NVIK)

Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 
Mailadres NVIK: @politie.nl

Van:
Verzonden: dinsdag 17 september 2019 14:05
Aan: LEE - DLIO - Afd Informatieknooppunt DLR - NVIK @politie.nl>
Onderwerp: FW: Gegevens levering NVIK

Van: @coa.nl]
Verzonden: donderdag 5 september 2019 14:57
Aan: @politie.nl>
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Hoi 

Alles goed? Even een status-update van de GLO COA-NVIK. Er gebeurt veel op het onderwerp AVG intern hier.

We komen er wel, maar dan weet je dus waar de vertraging ‘m in zit.

Met vriendelijke groet,
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Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: @politie.nl]
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2019 16:01
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Welkom terug  hopelijk heb je een fantastische vakantie gehad.

Met vriendelijke groet,

(NVIK)

Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt
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Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 
Mailadres NVIK @politie.nl

Van: t@coa.nl]
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2019 15:59
Aan: @politie.nl>
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Hallo ,

Even een verlate reactie. Ik ben pas gisteren teruggekomen van vakantie.
De GLO ligt nog ter ondertekening bij onze bestuursvoorzitter.

Nog wel even een vraag aan jou. Volgens mij hebben we dit punt ook besproken tijdens ons overleg. 

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag
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Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van -B [ @politie.nl]
Verzonden: woensdag 7 augustus 2019 13:46
Aan: t@coa.nl>
Onderwerp: Gegevens levering NVIK

heb jij er enig zicht op wanneer de GLO klaar is?
Ik hoor graag van je

Groet 
NVIK

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
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vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
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voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
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vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 11:35
Aan:
Onderwerp: antwoorden op vragen NRC

Domme vraag wellicht; hoe verwijder in de namen in een pdf-document?
Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 11:32
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: antwoorden op vragen NRC
Beste 
Zie de bijlagen.
In 2015 is er door het MIT reeds het initiatief genomen voor de aanpassing van de GLO uit 2013, zie het concept NVIK 1.0 (2015). Deze is echter nooit ondertekend. In 2017 zijn
de toevoegingen wel meegenomen in de nieuwe GLO, eveneens in de PIA.
Let op: NAMEN graag weghalen/ witten, moet nog gebeuren!!
Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit Informatie & Diensten (I&D) Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag
Aanwezig: Ma t/m donderdag

Van: 
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 10:26
Aan @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; e@coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: antwoorden op vragen NRC
Allen,
Hierbij de mail zoals ik die deze ochtend naaR NRC wil sturen. @ : NRC heeft ook gevraagd naar de overeenkomsten (zie onder). De huidige geschoonde overeenkomst
heb ik al verzonden aan NRC. Heb jij de oudere (geschoonde) overeenkomsten voor me?

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Hierbij de antwoorden op de door jou gestelde vragen. Je hebt gisteren ook gevraagd om de oude gegevensovereenkomst en eventuele aanvullende overeenkomsten. Ik ben
daar nog mee bezig.
Groet,

1. Sinds 2013 levert het COA instroom- en uitstroomcijfers én bezettingsgegevens met de politie. Tot wanneer leverden jullie alleen deze drie gegevens?
Vanaf 2013 worden de gegevens geleverd aan de politie incl. de bijzondere persoonsgegevens nationaliteit en godsdienst.

2. Volgens zowel politie en COA is de in mei gesloten gegevensovereenkomst “geactualiseerd”. Wat bedoelen jullie met actualiseren? Wat is er veranderd ten opzichte van
de vorige overeenkomst?
Met actualiseren wordt bedoeld dat we de gegevensleveringsovereenkomst AVG-proof hebben gemaakt

3. Wanneer deelden jullie voor het eerst persoonsgegevens (onder meer naam, geslacht, leeftijd, etniciteit, religie) van asielzoekers met de politie?
Vanaf 2013.

4. De politie stelt in een reactie dat er naast de gegevensovereenkomst ook nog wordt gewerkt aan een ‘standaard overeenkomst’ voor verdere rolverdeling en
verantwoordelijkheden tussen partijen. ‘Denk daarbij aan het informeren van betrokkenen over de uitwisseling van hun gegevens’, schrijft de politie. Het COA stelt in een
reactie in De Volkskrant dat asielzoekers worden gevraagd of hun gegevens gedeeld mogen worden, dat is iets anders dan ‘informeren’. Hoe zit dat?
Zie antwoorden van vraag 5, 6 en 7.

5. Hoe wordt asielzoekers om toestemming gevraagd?
Deze toestemming wordt gevraagd in het zogenoemde rechten en plichten gesprek. In dit gesprek wordt de asielzoeker geïnformeerd over zijn rechten en plichten in de
COA-opvang en ook over de uitwisseling van zijn persoonsgegevens. Hij wordt gevraagd een toestemmingsverklaring te ondertekenen met betrekking tot de uitwisseling
van zijn bijzondere persoonsgegevens.

6. Wanneer (direct bij aankomst/na een aantal dagen)?
Binnen 15 dagen na indiening asielaanvraag voeren wij het gesprek over de rechten en plichten in de opvang. In de huidige praktijk vindt dit gesprek plaats op de pre-POL.
Voor de Dublingroep vindt het gesprek direct na binnenkomst op het azc plaats (want Dublin stroomt na de col niet door naar pre-pol maar naar azc). Wanneer iemand 18
jaar wordt, krijgt hij ook het rechten-en plichtengesprek.

7. In wat voor setting? (waar? Door wie?)
In principe in een individueel gesprek (18+), door de programmabegeleider van het COA. Toegestaan is ook om dit gesprek in kleine groepen te voeren, mits de bewoner
altijd de gelegenheid krijgt om 1 op 1 zaken met de programmabegeleider te bepreken, als de bewoner dit wenst.

8. Wat is de juridische basis voor deze manier van toestemming vragen?
Dat wij binnen 15 dagen na indiening asielaanvraag over de rechten en plichten moeten informeren, daarvoor is de juridische grond de Rva2005, artikel 2, lid3, onderdeel
a.
Voor het verwerken en delen van bijzondere persoonsgegevens doet het COA een beroep op de grondslag artikel 6 lid 1 onderdeel a AVG (toestemming) in combinatie met
de uitzonderingsgrond van artikel 9 lid 2 onderdeel a AVG jo. artikel 22 lid 2 onderdeel a Uitvoeringswet AVG.

9. Kunnen de asielzoekers voldoende overzien waar ze aan meewerken?
Het gesprek vindt aan het begin van hun verblijf in Nederland/ bij het COA plaats. Dan moeten ze nog landen, hun weg vinden. Er komt in die eerste dagen veel op hen af,
er is veel nieuwe informatie te verwerken. Die eerste dagen worden ze ook in beslag genomen door allerlei activiteiten in het kader van hun asielaanvraag. Of de
informatie uit het rechten en plichtengesprek en over de gegevensuitwisseling dan goed beklijft, is de vraag. Daarom vinden we het belangrijk dat de informatie in de
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meest voorkomende bewonerstalen beschikbaar is. En we schakelen een tolk in bij het gesprek. Ook herhalen we de informatie waar nodig, bijvoorbeeld tijdens het
programma ‘Wonen en leven op een COA-locatie’ dat aan de bewoner wordt aangeboden op de pre-pol en op het azc. Een bewoner met vragen kan op elke locatie bij ons
terecht, er is overal een infobalie. Op de bewonersinformatiesite MyCOA is in 9 talen informatie beschikbaar over waarom wij persoonsgegevens delen en met wie en
welke gegevens dit zijn. Er is via MyCOA ook een infosheet Privacy beschikbaar in 9 talen (zie bijlage). Er is een filmpje in ontwikkeling dat in meerdere talen stap voor stap
het rechten en plichtenformulier doorneemt (inclusief toestemmingsverklaring uitwisseling bijzondere persoonsgegevens), ter ondersteuning van het gesprek. Uit de pilot
blijkt dat informatie dan beter beklijft.

10. Waarom is De Volkskrant niet direct verteld dat aan asielzoekers gevraagd wordt of hun persoonsgegevens gedeeld mogen worden?
Dit is niet gevraagd door de Volkskrant.
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 11:32
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: antwoorden op vragen NRC
Bijlagen: 13-0820 COA,mw. vastlegg.afspr.gegev.uitwiss.NVIK-COA.pdf; Gegevenslevering COA aan NVIK 1.0.docx; Verzoek samenwerking NVIK-

COA.pdf; GLO NVIK 2017.pdf

Beste

Zie de bijlagen.
In 2015 is er door het MIT reeds het initiatief genomen voor de aanpassing van de GLO uit 2013, zie het concept NVIK 1.0 (2015). Deze is echter nooit ondertekend. In 2017 zijn
de toevoegingen wel meegenomen in de nieuwe GLO, eveneens in de PIA.

Let op: NAMEN graag weghalen/ witten, moet nog gebeuren!!

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit Informatie & Diensten (I&D) Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: 
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 10:26
Aan: 
CC:
Onderwerp: antwoorden op vragen NRC

Allen,

Hierbij de mail zoals ik die deze ochtend naaR NRC wil sturen.  NRC heeft ook gevraagd naar de overeenkomsten (zie onder). De huidige geschoonde overeenkomst
heb ik al verzonden aan NRC. Heb jij de oudere (geschoonde) overeenkomsten voor me?

Hierbij de antwoorden op de door jou gestelde vragen. Je hebt gisteren ook gevraagd om de oude gegevensovereenkomst en eventuele aanvullende overeenkomsten. Ik ben
daar nog mee bezig.

Groet,

1. Sinds 2013 levert het COA instroom- en uitstroomcijfers én bezettingsgegevens met de politie. Tot wanneer leverden jullie alleen deze drie gegevens?
Vanaf 2013 worden de gegevens geleverd aan de politie incl. de bijzondere persoonsgegevens nationaliteit en godsdienst.

2. Volgens zowel politie en COA is de in mei gesloten gegevensovereenkomst “geactualiseerd”. Wat bedoelen jullie met actualiseren? Wat is er veranderd ten opzichte van
de vorige overeenkomst?
Met actualiseren wordt bedoeld dat we de gegevensleveringsovereenkomst AVG-proof hebben gemaakt

3. Wanneer deelden jullie voor het eerst persoonsgegevens (onder meer naam, geslacht, leeftijd, etniciteit, religie) van asielzoekers met de politie?
Vanaf 2013.

4. De politie stelt in een reactie dat er naast de gegevensovereenkomst ook nog wordt gewerkt aan een ‘standaard overeenkomst’ voor verdere rolverdeling en
verantwoordelijkheden tussen partijen. ‘Denk daarbij aan het informeren van betrokkenen over de uitwisseling van hun gegevens’, schrijft de politie. Het COA stelt in een
reactie in De Volkskrant dat asielzoekers worden gevraagd of hun gegevens gedeeld mogen worden, dat is iets anders dan ‘informeren’. Hoe zit dat?
Zie antwoorden van vraag 5, 6 en 7.

5. Hoe wordt asielzoekers om toestemming gevraagd?
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Deze toestemming wordt gevraagd in het zogenoemde rechten en plichten gesprek. In dit gesprek wordt de asielzoeker geïnformeerd over zijn rechten en plichten in de
COA-opvang en ook over de uitwisseling van zijn persoonsgegevens. Hij wordt gevraagd een toestemmingsverklaring te ondertekenen met betrekking tot de uitwisseling
van zijn bijzondere persoonsgegevens.

6. Wanneer (direct bij aankomst/na een aantal dagen)?
Binnen 15 dagen na indiening asielaanvraag voeren wij het gesprek over de rechten en plichten in de opvang. In de huidige praktijk vindt dit gesprek plaats op de pre-POL.
Voor de Dublingroep vindt het gesprek direct na binnenkomst op het azc plaats (want Dublin stroomt na de col niet door naar pre-pol maar naar azc). Wanneer iemand 18
jaar wordt, krijgt hij ook het rechten-en plichtengesprek.

7. In wat voor setting? (waar? Door wie?)
In principe in een individueel gesprek (18+), door de programmabegeleider van het COA. Toegestaan is ook om dit gesprek in kleine groepen te voeren, mits de bewoner
altijd de gelegenheid krijgt om 1 op 1 zaken met de programmabegeleider te bepreken, als de bewoner dit wenst.

8. Wat is de juridische basis voor deze manier van toestemming vragen?
Dat wij binnen 15 dagen na indiening asielaanvraag over de rechten en plichten moeten informeren, daarvoor is de juridische grond de Rva2005, artikel 2, lid3, onderdeel
a.
Voor het verwerken en delen van bijzondere persoonsgegevens doet het COA een beroep op de grondslag artikel 6 lid 1 onderdeel a AVG (toestemming) in combinatie met
de uitzonderingsgrond van artikel 9 lid 2 onderdeel a AVG jo. artikel 22 lid 2 onderdeel a Uitvoeringswet AVG.

9. Kunnen de asielzoekers voldoende overzien waar ze aan meewerken?
Het gesprek vindt aan het begin van hun verblijf in Nederland/ bij het COA plaats. Dan moeten ze nog landen, hun weg vinden. Er komt in die eerste dagen veel op hen af,
er is veel nieuwe informatie te verwerken. Die eerste dagen worden ze ook in beslag genomen door allerlei activiteiten in het kader van hun asielaanvraag. Of de
informatie uit het rechten en plichtengesprek en over de gegevensuitwisseling dan goed beklijft, is de vraag. Daarom vinden we het belangrijk dat de informatie in de
meest voorkomende bewonerstalen beschikbaar is. En we schakelen een tolk in bij het gesprek. Ook herhalen we de informatie waar nodig, bijvoorbeeld tijdens het
programma ‘Wonen en leven op een COA-locatie’ dat aan de bewoner wordt aangeboden op de pre-pol en op het azc. Een bewoner met vragen kan op elke locatie bij ons
terecht, er is overal een infobalie. Op de bewonersinformatiesite MyCOA is in 9 talen informatie beschikbaar over waarom wij persoonsgegevens delen en met wie en
welke gegevens dit zijn. Er is via MyCOA ook een infosheet Privacy beschikbaar in 9 talen (zie bijlage). Er is een filmpje in ontwikkeling dat in meerdere talen stap voor stap
het rechten en plichtenformulier doorneemt (inclusief toestemmingsverklaring uitwisseling bijzondere persoonsgegevens), ter ondersteuning van het gesprek. Uit de pilot
blijkt dat informatie dan beter beklijft.

10. Waarom is De Volkskrant niet direct verteld dat aan asielzoekers gevraagd wordt of hun persoonsgegevens gedeeld mogen worden?
Dit is niet gevraagd door de Volkskrant.



4



1

Van: @politie.nl>
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 15:05
Aan:
Onderwerp: FW: Gegevensuitwisseling bewonerslijsten
Bijlagen: PRIVACYVERKLARING COA.docx

Beste

Gelet op onderstaande mailwisseling richt ik me maar even tot jou en hoop dat ik daarmee bij de juiste persoon zit!

s

op

n

Graag hoor ik jouw visie en/of onderbouwing nav onderstaande mailings in relatie tot mijn mail. Hopelijk kunnen we snel nader tot elkaar komen, zodat er een
adequate en gewenste informatiedeling kan gaan plaatsvinden!
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

BBA
Operationeel Expert GGP Vreemdelingen

Politie | Rotterdam | Dienst Regionale Recherche | 

Bezoekadres: Dr. J.J.P. Oudsingel 1, 3067 EG Rotterdam

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam.
M

(vrij op vrijdag)

Van: @coa.nl]
Verzonden: dinsdag 18 juni 2019 19:14
Aan: 
Onderwerp: FW: Gegevensuitwisseling bewonerslijsten

Hallo 

Zojuist heb ik een mail van je gezien over de gegevens verstrekking (bewonerslijst aan de politie/AVIM). Zoals tijdens het veiligheidsoverleg afgesproken, heb ik
opnieuw intern deze vraag uitgezet en heb de onderstaande reactie gekregen van mijn collega (zie de onderstaande mailwisseling). In de bijlage zie
de gegevens van een persoon NVIK (vreemdelingen informatie knooppunt van de Politie) en ik raad je aan om zelf contact op te nemen met die persoon voor de
gegevensuitwisseling/ bewonerslijsten.

Mocht je nog meer vragen hebben, dan hoor ik dat.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Unit Midden-Zuid, locatie azc Rotterdam
Locatiemanager

Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Edo Bergsmaweg 14, 3077 PX Rotterdam
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Van: 
Verzonden: donderdag 13 juni 2019 16:32
Aan: @coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling bewonerslijsten

Hoi  zie bijlage.
Groet!

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @coa.nl>
Datum: donderdag 13 jun. 2019 1:31 PM
Aan: @coa.nl>
Kopie: @coa.nl>, @coa.nl>
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling bewonerslijsten

Dag 

Dank voor de terugkoppeling. Kun je de naam en het mailadres van die persoon NVIK aan mij doorgeven?

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Unit Midden-Zuid, locatie azc Rotterdam
Locatiemanager



4

Telefoon: 
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Edo Bergsmaweg 14, 3077 PX Rotterdam

Van: 
Verzonden: donderdag 13 juni 2019 13:10
Aan: @coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling bewonerslijsten

Dag 

Klopt!
As donderdag staat het gesprek gepland met de juristen van Politie en COA.

Wij hebben nu reeds een gegevensleveringsovereenkomst met de NVIK (vreemdelingen informatie knooppunt van de Politie). Dagelijks leveren we
instroom/uitstroom en bezettingsgegevens (en via bureau veiligheid signalen). De afspraak is dat de eenheden in het land niet separaat COA benaderen voor losse
overzichten maar dat alles via de NVIK loopt. Je kunt de eenheid in Rotterdam dus naar de NVIK verwijzen. Ik heb ook een naam en mailadres voor je...mocht je
dat willen ontvangen.

Nou goed, de vragen in de GLO worden gedicht deze week. De openstaande vragen van JZ zijn geen belemmering om te verwijzen naar de NVIK.

Mocht je nog aanvullende vragen hebben dan hoor ik het graag.

MIT-COA
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Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @coa.nl>
Datum: donderdag 13 jun. 2019 8:40 AM
Aan: @coa.nl>
Kopie: n@coa.nl>, @coa.nl>
Onderwerp: FW: Gegevensuitwisseling bewonerslijsten

Dag 

Via de onderstaande mailwisseling ben ik achter gekomen dat ik hopelijk mijn vraag aan jou kan stellen. 

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Unit Midden-Zuid, locatie azc Rotterdam
Locatiemanager

Telefoon: 
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Edo Bergsmaweg 14, 3077 PX Rotterdam
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Van: 
Verzonden: maandag 27 mei 2019 12:02
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling bewonerslijsten

Ha 

Excuses voor de late reactie.

Vanuit de wg overlastgevers zijn we bezig met het maken van een overzicht mbt mogelijkheden en onmogelijkheden informatiedeling ihkv overlastgevers.
Om daar iets over te kunnen zeggen gaan we eerst na hoe momenteel op locaties informatie wordt gedeeld. Memo met richtlijn volgt daarna. Doel is om die over
max een maand klaar te hebben.

Daarnaast weet ik dat politie in gesprek is met COA (JZ/MIT) over delen van bewonerslijsten. Ik weet niet wat daar de stand van zaken is.  kan je
daar wellicht wat meer over vertellen.

Kun jij hier voor nu mee verder?

Groeten,

**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
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De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: maandag 13 juli 2020 08:44
Aan:
CC:
Onderwerp: Artikel NRC morgen over opsporing migratiecriminaliteit

,

Pakken jullie dit op, of moet ik het doen?

Gr 

Van: 
Verzonden: maandag 13 juli 2020 08:36
Aan: 
CC:
Onderwerp: RE: Artikel NRC morgen over opsporing migratiecriminaliteit

Goedemorgen allen,
Zouden jullie mij kunnen laten weten waar dit nu weer over gaat? Om welk protocol gaat het en welke afspraken zijn gemaakt?
Als het even kan voor 13.00 uur, dan heb ik weekstart en komt het misschien aan de orde.

Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: zondag 12 juli 2020 16:57
Aan: S @coa.nl>; @coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>;

@coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: Artikel NRC morgen over opsporing migratiecriminaliteit

Dag ,

NRC gaat morgen een artikel publiceren over opsporing migratiecriminaliteit. Journalist  heeft met iemand van het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt
(NVIK) gesproken en vervolgens aan de landelijke woordvoering van politie vragen gesteld over gegevensuitwisseling tussen het COA en Politie.

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Aan het COA heeft hij gevraagd welke informatie de politie van het COA ontvangt en (later) de vraag wat de juridische grond voor het delen van de informatie is.

Zowel politie als wij waren nog bezig met beantwoording en hebben laten weten maandag van antwoorden te kunnen voorzien. Daar wil hij echter niet op wachten.
Vanmiddag meldde hij ook dat hij op basis van “informatie”, met twee hoogleraren heeft gesproken en zij met kritiek komen op de volgens hen “te breed gedeelde informatie”.

De politie heeft onderstaande vragen beantwoord en op de eerste vraag heb ik hetzelfde geantwoord.

- Welke info ontvangt de politie?
De politie ontvangt van het COA informatie over de in- en uitstroom en bezetting (wie woont op welke COA locatie) en signalen over mensenhandel en -smokkel vanuit de
opvanglocaties.
- Wat is het doel van de overeenstemming?
De informatiepositie van de politie te verbeteren zodat er gericht onderzoek gedaan kan worden naar de identiteit en de verblijfsrechtelijke status van vreemdelingen en onderzoek
naar mensenhandel en identiteitsfraude.
- Heeft het al iets opgeleverd?
Ja
- Zo ja, wat?
In de periode 2013-2017 werden jaarlijks gemiddeld 200 opsporingsonderzoeken naar mensenhandel gestart door de politie, de Koninklijke Marechaussee en de Inspectie Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (die alleen arbeidsuitbuiting onderzoekt). Dit resulteert in gemiddeld ruim 200 verdachten die jaarlijks bij het Openbaar Ministerie worden ingeschreven.
(bron: dadermonitor mensenhandel).
- Wat is de juridische grond voor het delen van de informatie?
(Nog nader uit te zoeken).

Ik zal ook informeren.

Vriendelijke groet,



Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 16:57
Aan:
Onderwerp: RE: concept tekst persbericht

dank
Van: 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 16:35
Aan:
CC: 
Onderwerp: RE: concept tekst persbericht
Hi 
Zie mijn wijzigingen in het rood hieronder.
Groet, 
Van
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:32
Aan: 

CC: @coa.nl>
Onderwerp: concept tekst persbericht
Allen,
Hierbij de concepttekst voor het persbericht persoonsgegevens van asielzoekers. Graag jullie kritische blik en feedback.
Gr 
-----------------

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: @politie.nl>
Verzonden: donderdag 12 maart 2015 11:41
Aan:
Onderwerp: FW: MOB en instroom/uitstroom

Quick Look

onze ict vermeld dat de kolom nationaliteit niet opnieuw is opgenomen in de querie
zoals afgesproken
zou jij ons een nieuwe versie met nationaliteit willen sturen

NVIK

Van: @vxcompany.com]
Verzonden: donderdag 12 maart 2015 11:06
Aan:
Onderwerp: FW: MOB en instroom/uitstroom

Had jij nog actie ondernomen hierop?
In de levering van deze maand is de kolom ‘nationaliteit’ namelijk weer verdwenen!

Gr,

Van: 
Datum: maandag 16 februari 2015 16:19

jmeijer2

jmeijer2
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Aan: "
Onderwerp: MOB en instroom/uitstroom

Bij de laatste levering van COA is bij zowel de MOB gegevens als de instroom/uitstroom gegevens de kolom ‘nationaliteit’ toegevoegd.
Ik heb deze kolom toegevoegd in de database en tevens toegevoegd aan .
Dit gegeven zit er nu dus sinds de laatste levering in, voor de volledigheid zou het mooi zijn als we dit met terugwerkende kracht alsnog aangeleverd krijgen.

Groet,

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: maandag 13 juli 2020 09:18
Aan:
CC:
Onderwerp: Artikel NRC morgen over opsporing migratiecriminaliteit
Bijlagen: 20200520 COA ((herziene) versie gegevensleveringsovereenkomst NVIK-COA.PDF; 20200520 COA Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) COA aan

NVIK (Politie).pdf

Afgelopen mei is er een nieuwe gegevensleveringsovereenkomst gesloten met tussen de politie en het COA. Daarin is de zogeheten informatiebehoefte geactualiseerd.
Bijgevoegd de twee documenten waar het over gaat.

· De rechtsgrond voor het leveren van COA aan de politie is geformaliseerd in het machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0034533/2014-01-01

· Journalist (NRC) heeft hierover met het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK) gesproken en vervolgens aan de landelijke woordvoering van
politie en het COA vragen gesteld over deze gegevensuitwisseling tussen het COA en Politie.

· Hij heeft met twee hoogleraren heeft gesproken die kritiek hebben op de volgens hen “te breed gedeelde informatie”.
· De politie ontvangt van het COA informatie over de in- en uitstroom en bezetting (wie woont op welke COA locatie) en signalen over mensenhandel en -smokkel vanuit de

opvanglocaties.
· De overeenkomst heeft als doel om de informatiepositie van de politie te verbeteren zodat er gericht onderzoek gedaan kan worden naar de identiteit en de

verblijfsrechtelijke status van vreemdelingen en onderzoek naar mensenhandel en identiteitsfraude.

Mocht je op basis hiervan vragen hebben, laat het dan weten.

Groet, 

Van: 
Verzonden: maandag 13 juli 2020 08:36
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Artikel NRC morgen over opsporing migratiecriminaliteit

Goedemorgen allen,
Zouden jullie mij kunnen laten weten waar dit nu weer over gaat? Om welk protocol gaat het en welke afspraken zijn gemaakt?
Als het even kan voor 13.00 uur, dan heb ik weekstart en komt het misschien aan de orde.

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Met vriendelijke groet,

Van: 
Verzonden: zondag 12 juli 2020 16:57
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>

@coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: Artikel NRC morgen over opsporing migratiecriminaliteit

Dag  en ,

NRC gaat morgen een artikel publiceren over opsporing migratiecriminaliteit. Journalist heeft met iemand van het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt
(NVIK) gesproken en vervolgens aan de landelijke woordvoering van politie vragen gesteld over gegevensuitwisseling tussen het COA en Politie.
Aan het COA heeft hij gevraagd welke informatie de politie van het COA ontvangt en (later) de vraag wat de juridische grond voor het delen van de informatie is.

Zowel politie als wij waren nog bezig met beantwoording en hebben  laten weten maandag van antwoorden te kunnen voorzien. Daar wil hij echter niet op wachten.
Vanmiddag meldde hij ook dat hij op basis van “informatie”, met twee hoogleraren heeft gesproken en zij met kritiek komen op de volgens hen “te breed gedeelde informatie”.

De politie heeft onderstaande vragen beantwoord en op de eerste vraag heb ik hetzelfde geantwoord.

- Welke info ontvangt de politie?
De politie ontvangt van het COA informatie over de in- en uitstroom en bezetting (wie woont op welke COA locatie) en signalen over mensenhandel en -smokkel vanuit de
opvanglocaties.
- Wat is het doel van de overeenstemming?
De informatiepositie van de politie te verbeteren zodat er gericht onderzoek gedaan kan worden naar de identiteit en de verblijfsrechtelijke status van vreemdelingen en onderzoek
naar mensenhandel en identiteitsfraude.
- Heeft het al iets opgeleverd?
Ja
- Zo ja, wat?
In de periode 2013-2017 werden jaarlijks gemiddeld 200 opsporingsonderzoeken naar mensenhandel gestart door de politie, de Koninklijke Marechaussee en de Inspectie Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (die alleen arbeidsuitbuiting onderzoekt). Dit resulteert in gemiddeld ruim 200 verdachten die jaarlijks bij het Openbaar Ministerie worden ingeschreven.
(bron: dadermonitor mensenhandel).
- Wat is de juridische grond voor het delen van de informatie?
(Nog nader uit te zoeken).

Ik zal ook informeren.

Vriendelijke groet,
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Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 09:49
Aan:
Onderwerp: RE: Gegevenslevering COA - NVIK

Beste 

Nog even een nabrander na ons gesprek vanmorgen: wellicht wel goed om in het memo expliciet op te nemen, wat de risico’s zijn van het doorgaan met gegevens leveren. Dat
doen we namelijk niet voor niets en het is voor bestuur van belang om daar een zorgvuldige afweging in te maken. Is (geheel of gedeeltelijk) stoppen de enige en/of beste optie?
Die vraag gaat ons vroeg of laat zeker gesteld worden, als dat niet al is gebeurd.

Groeten,

Van: 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 09:45
Aan: S
CC:
Onderwerp: Gegevenslevering COA - NVIK

Ik kreeg je telefonisch niet te pakken. Dan maar direct via de mail. Met het bestuur is afgesproken dat de gegevenslevering aan het NVIK per direct (voorlopig) gestopt mag
worden. Wil jij dit oppakken? Verder zou je laten weten of er na zondag nog leveringen hebben plaatsgevonden.

Wil jij onderstaande vragen voor ons beantwoorden? Het liefst zo snel mogelijk. De antwoorden op deze vragen zijn relevent voor een feitenrelaas aan het bestuur en het
ministerie.

1. Sinds 2013 levert het COA instroom- en uitstroomcijfers én bezettingsgegevens met de politie. Tot wanneer leverden jullie alleen deze drie gegevens?
2. Volgens zowel politie en COA is de in mei gesloten gegevensovereenkomst “geactualiseerd”. Wat bedoelen jullie met actualiseren? Wat is er veranderd ten opzichte van de
vorige overeenkomst?
3. Wanneer deelden jullie voor het eerst persoonsgegevens (onder meer naam, geslacht, leeftijd, etniciteit, religie) van asielzoekers met de politie?

Met vriendelijke groet,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Chief Information Security Officer (CISO) – Privacy Officer (PO)
Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste Omgangsvormen (landelijk)

Mobiel: 06-
Profiel:

Veilig digitaal werken, waar moet ik op letten?
Veilig thuiswerken, hoe doe ik dat?
Meer over informatiebeveiliging op Plein



1

Van:
Verzonden: maandag 13 juli 2020 11:14
Aan: '
Onderwerp: Artikel NRC morgen over opsporing migratiecriminaliteit
Bijlagen: 20200520 COA ((herziene) versie gegevensleveringsovereenkomst NVIK-COA.PDF; 20200520 COA Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) COA aan

NVIK (Politie).pdf

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @coa.nl>
Datum: maandag 13 jul. 2020 9:17 AM
Aan: @coa.nl>
Kopie: @coa.nl>, s@coa.nl>

@coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>, 
Onderwerp: RE: Artikel NRC morgen over opsporing migratiecriminalite

,
Afgelopen mei is er een nieuwe gegevensleveringsovereenkomst gesloten met tussen de politie en het COA. Daarin is de zogeheten informatiebehoefte geactualiseerd.
Bijgevoegd de twee documenten waar het over gaat.

· De rechtsgrond voor het leveren van COA aan de politie is geformaliseerd in het machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0034533/2014-01-01

· Journalist  (NRC) heeft hierover met het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK) gesproken en vervolgens aan de landelijke woordvoering van
politie en het COA vragen gesteld over deze gegevensuitwisseling tussen het COA en Politie.

· Hij heeft met twee hoogleraren heeft gesproken die kritiek hebben op de volgens hen “te breed gedeelde informatie”.
· De politie ontvangt van het COA informatie over de in- en uitstroom en bezetting (wie woont op welke COA locatie) en signalen over mensenhandel en -smokkel vanuit de

opvanglocaties.
· De overeenkomst heeft als doel om de informatiepositie van de politie te verbeteren zodat er gericht onderzoek gedaan kan worden naar de identiteit en de

verblijfsrechtelijke status van vreemdelingen en onderzoek naar mensenhandel en identiteitsfraude.
Mocht je op basis hiervan vragen hebben, laat het dan weten.

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Groet, 
Van: 
Verzonden: maandag 13 juli 2020 08:36
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Artikel NRC morgen over opsporing migratiecriminaliteit
Goedemorgen allen,
Zouden jullie mij kunnen laten weten waar dit nu weer over gaat? Om welk protocol gaat het en welke afspraken zijn gemaakt?
Als het even kan voor 13.00 uur, dan heb ik weekstart en komt het misschien aan de orde.
Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: zondag 12 juli 2020 16:57
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; 

@coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: Artikel NRC morgen over opsporing migratiecriminaliteit
Dag 
NRC gaat morgen een artikel publiceren over opsporing migratiecriminaliteit. Journalist heeft met iemand van het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt
(NVIK) gesproken en vervolgens aan de landelijke woordvoering van politie vragen gesteld over gegevensuitwisseling tussen het COA en Politie.
Aan het COA heeft hij gevraagd welke informatie de politie van het COA ontvangt en (later) de vraag wat de juridische grond voor het delen van de informatie is.
Zowel politie als wij waren nog bezig met beantwoording en hebben laten weten maandag van antwoorden te kunnen voorzien. Daar wil hij echter niet op wachten.
Vanmiddag meldde hij ook dat hij op basis van “informatie”, met twee hoogleraren heeft gesproken en zij met kritiek komen op de volgens hen “te breed gedeelde informatie”.
De politie heeft onderstaande vragen beantwoord en op de eerste vraag heb ik hetzelfde geantwoord.
- Welke info ontvangt de politie?
De politie ontvangt van het COA informatie over de in- en uitstroom en bezetting (wie woont op welke COA locatie) en signalen over mensenhandel en -smokkel vanuit de
opvanglocaties.
- Wat is het doel van de overeenstemming?
De informatiepositie van de politie te verbeteren zodat er gericht onderzoek gedaan kan worden naar de identiteit en de verblijfsrechtelijke status van vreemdelingen en
onderzoek naar mensenhandel en identiteitsfraude.
- Heeft het al iets opgeleverd?
Ja
- Zo ja, wat?
In de periode 2013-2017 werden jaarlijks gemiddeld 200 opsporingsonderzoeken naar mensenhandel gestart door de politie, de Koninklijke Marechaussee en de Inspectie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (die alleen arbeidsuitbuiting onderzoekt). Dit resulteert in gemiddeld ruim 200 verdachten die jaarlijks bij het Openbaar Ministerie worden
ingeschreven. (bron: dadermonitor mensenhandel).
- Wat is de juridische grond voor het delen van de informatie?
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(Nog nader uit te zoeken).
Ik zal ook informeren.
Vriendelijke groet,
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Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 14:04
Aan:
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling COA en politie

Dag 

Hier alvast extra munitie:
Het COA vraagt zich af of het kan voldoen aan de vereisten uit de AVG indien een beroep wordt gedaan op de grondslag ‘toestemming’ van de betrokkene. Conform art. 4(11) AVG
betekent ‘toestemming’ namelijk het volgende: ‘vrije, specifieke, op informatie berustende en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring
of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.’  Indien er een ‘wanverhouding’ bestaat tussen de betrokkene en de
verwerkingsverantwoordelijke (het COA), kan er niet worden gesproken van ‘vrijelijk’ gegeven toestemming:

- Het  element  ‘vrij’  impliceert  een  werkelijke  keuze  en  controle  voor  betrokkenen.  Indien  een  betrokkene  geen  werkelijke  keuze  heeft,  zich  gedwongen  voelt  om
toestemming te geven of het niet instemmen voor hem/haar negatieve gevolgen zal hebben, dan is de toestemming niet geldig.

- Overweging 43 (AVG) geeft duidelijk aan dat het onwaarschijnlijk is dat overheidsinstanties kunnen vertrouwen op toestemming voor verwerkingen, omdat er vaak een
wanverhouding bestaat tussen betrokkene en de overheidsinstantie als verwerkingsverantwoordelijke. Daarnaast benoemt deze overweging dat de betrokkene veelal
geen realistische alternatieven heeft voor het aanvaarden van de verwerking(en).

Groet, 

Van: 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 13:58
Aan:
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling COA en politie

Dank . Ik ga het proberen. Kom vanzelf terug als  nadere vragen heeftJ

Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 13:56
Aan: 
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling COA en politie

Dag ,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2



Toestemming als rechtmatige grondslag voor het verwerken en delen van bijzondere persoonsgegevens staat ter discussie. Dat is de reden dat wij terughoudend willen zijn met
het noemen van toestemming als rechtmatige grondslag. Heb je hier voldoende aan?

Groet, 

Van: 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 13:39
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: FW: Gegevensuitwisseling COA en politie

Collega’s,

Hebben jullie een korte reactie voor mij op de vraag van ? De laatste wijziging van de politie heb ik wel.

Groet,
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Van:
Verzonden: zondag 12 juli 2020 16:57
Aan:
CC:
Onderwerp: Artikel NRC morgen over opsporing migratiecriminaliteit

Dag

NRC gaat morgen een artikel publiceren over opsporing migratiecriminaliteit. Journalist  heeft met iemand van het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt
(NVIK) gesproken en vervolgens aan de landelijke woordvoering van politie vragen gesteld over gegevensuitwisseling tussen het COA en Politie.
Aan het COA heeft hij gevraagd welke informatie de politie van het COA ontvangt en (later) de vraag wat de juridische grond voor het delen van de informatie is.

Zowel politie als wij waren nog bezig met beantwoording en hebben  laten weten maandag van antwoorden te kunnen voorzien. Daar wil hij echter niet op wachten.
Vanmiddag meldde hij ook dat hij op basis van “informatie”, met twee hoogleraren heeft gesproken en zij met kritiek komen op de volgens hen “te breed gedeelde informatie”.

De politie heeft onderstaande vragen beantwoord en op de eerste vraag heb ik hetzelfde geantwoord.

- Welke info ontvangt de politie?
De politie ontvangt van het COA informatie over de in- en uitstroom en bezetting (wie woont op welke COA locatie) en signalen over mensenhandel en -smokkel vanuit de
opvanglocaties.
- Wat is het doel van de overeenstemming?
De informatiepositie van de politie te verbeteren zodat er gericht onderzoek gedaan kan worden naar de identiteit en de verblijfsrechtelijke status van vreemdelingen en onderzoek
naar mensenhandel en identiteitsfraude.
- Heeft het al iets opgeleverd?
Ja
- Zo ja, wat?
In de periode 2013-2017 werden jaarlijks gemiddeld 200 opsporingsonderzoeken naar mensenhandel gestart door de politie, de Koninklijke Marechaussee en de Inspectie Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (die alleen arbeidsuitbuiting onderzoekt). Dit resulteert in gemiddeld ruim 200 verdachten die jaarlijks bij het Openbaar Ministerie worden ingeschreven.
(bron: dadermonitor mensenhandel).
- Wat is de juridische grond voor het delen van de informatie?
(Nog nader uit te zoeken).

Ik zal  ook informeren.

Vriendelijke groet,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: woensdag 16 oktober 2019 14:11
Aan:
Onderwerp: FW: Top-X
Bijlagen: v-nummers top x voor COA.xlsx

Hoi 

Zie onderstaande mail van . Waar ik over val is punt 4, wij moeten de Vnummers inclusief locaties ook aan de politie leveren, dus niet het NVIK, maar wij hebben toch geen
GLO met de politie alleen met NVIK? En als wij opeens ook deze persoonlijke info moeten leveren aan de politie, dan lijkt het mij dat er ook een GLO moet komen, ookal gaat het
om een project van 2 jaar.
Laat maar weten wat jij hiervan vindt.

Met vriendelijke groet,

Unit A&I / Management Informatie Team (MIT)
Informatie Analist

Telefoon:
Mijn Profiel

Ik werk op ma t/m do
Bij afwezigheid mailen naar FMManagementInformatieTeam@coa.nl

Het Management Informatie Team van het COA

Van:  BD/DGM/DRM/APM [ @minjenv.nl]
Verzonden: woensdag 16 oktober 2019 14:07
Aan: 
CC:  - BD/DGM/DRM/APM
Onderwerp: Top-X

Hoi

Ik heb 5 verzoekjes/vragen aan jullie:

jmeijer2

jmeijer2
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1. Mag ik de v-nummers van de COA-lijst overlastgevers van deze maand?
2. Mag ik de selectiecriteria deze lijst en een korte beschrijving hiervan voor het dashboard?
3. Mag ik een Excel met de ruwe data van COA-incidenten per maand vanaf een jaar geleden op basis van de v-nummers in de bijlage? Net zoals deze

vorige maand door  aangeleverd is…
4. Ik wil graag vastleggen dat jullie op de vierde werkdag van de maand de lijst bezetting aanleveren aan mij (bestandenpostbus) en de Politie (BMI of

BCC via een email-adres of bestandenpostbus). @ , kan jij COA vertellen hoe je de v-nummers aangeleverd wil krijgen. @COA, willen jullie hier
nog afspraken over maken met de Politie?

5. Hoe kunnen we de planning van de top-x lijst en de gegevens van het dasboard het beste plannen? De planning ziet er volgens mij zo uit:
§ 4e werkdag van de maand: COA levert lijst bezetting aan DGM en Politie
§ na max. 5 werkdagen levert Politie top-x lijst met v-nummers. DGM levert v-nummers aan COA.
§ na max ….. werkdagen levert COA data over incidenten voor dashboard aan DGM
§ na max ….. werkdagen levert DGM concept dashboard op.

Hoeveel dagen heeft COA nodig om na aanlevering van V-nummers data op te leveren mbt coa-incidenten? Wanneer levert COA de COA-lijst met v-
nummers van overlastgevers?

Ik hoor het graag!

Dank.

Met vriendelijke groet,

Senior Adviseur

..................................................................................
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Migratie
Directie Regie Migratieketen
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N.23
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....................................................

@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Klik hier voor de Open Data Migratieketen (Dataportaal van de Nederlandse overheid)

..................................................................................
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

Ministry of Justice and Security
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Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 19:39
Aan: BD/DCOM/P&B';
Onderwerp: Concept persbericht
Bijlagen: 200715 Concept persbericht persoonsgegevens.docx

Moet nog langs 

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: donderdag 24 september 2015 17:19
Aan:
Onderwerp: FW: voorstel COA levering (CONCEPT)

Urgentie: Hoog

Quick Look

Zoals toegezegd t.i
Ik zal nog reageren, maar niet nu ;-)
Van: @politie.nl]
Verzonden: woensdag 23 september 2015 13:20
Aan:
CC: 
Onderwerp: RE: voorstel COA levering (CONCEPT)
Urgentie: Hoog
Hoi 
N.a.v. onderstaande berichtgeving: 

Met vriendelijke groet,

(werkdagen di t/m vrij)

Van: @coa.nl]
Verzonden: woensdag 23 september 2015 12:23
Aan: 
CC:
Onderwerp: RE: voorstel COA levering (CONCEPT)

Hallo 
Dank voor het aanbod.
Op dit moment zijn wij intern met alle macht bezig om te zorgen dat mensen een plek krijgen en om te zorgen dat wij het overzicht behouden
Zodra we eea (verder) op orde hebben zal ook de cijfers naar jullie sturen – ik laat het verder even aan haar over
met vriendelijke groet,

jmeijer2

jmeijer2
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Van: @politie.nl]
Verzonden: dinsdag 22 september 2015 12:35
Aan:
CC: 
Onderwerp: FW: voorstel COA levering (CONCEPT)
Dag 

Met vriendelijke groet,

__________________________________
Bezoekadres: Hanzelaan 93 (gebouw 45),
8017 JE Zwolle
Postbus 238, 3970AE, Driebergen
Telefoon 
Mobiel:
Email: @politie.nl
(werkdagen di t/m vrij)

Van: 
Verzonden: dinsdag 22 september 2015 11:27
Aan:  Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt) (LE)
Onderwerp: voorstel COA levering

HIerbij een aantal punten ter overweging om de maandelijkse COA levering uittebreiden
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Gisteren overleg gehad met -COA (Stafmedewerker rapportage en analyse)

Coördinator Analyse
NVIK
> Postbus 11, 3970AA Driebergen
H Hanzelaan 93 (gebouw 45), 8017JE

Zwolle
(
È
8 @klpd.politie.nl
8 Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen

Informatieknooppunt)
@klpd.politie.nl

aanwezig op maandag t/m donderdag
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
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De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:32
Aan:
CC:
Onderwerp: concept tekst persbericht

Allen,

Hierbij de concepttekst voor het persbericht persoonsgegevens van asielzoekers. Graag jullie kritische blik en feedback.

Gr 

-----------------

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) schort het delen van (bijzondere) persoonsgegevens van asielzoekers aan het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt
(NVIK) op. Dit besluit is genomen in overleg met de politie. Het COA heeft de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd over het besluit. Het COA gaat in overleg met het
ministerie van Justitie en Veiligheid en deskundigen op het gebied van privacywetgeving de gemaakte afspraken met het NVIK herzien. Zo wil het COA komen tot een voor alle
partijen werkbare aanpak voor het delen van persoonsgegevens.

Het delen van persoonsgegevens gebeurt op basis van het machtingsbesluit politieambtenaren NVIK van 20 december 2013 en is verder uitgewerkt in een
gegevensleveringsovereenkomst. Deze overeenkomst is dit voorjaar geactualiseerd. Er is twijfel of het COA bijzondere persoonsgegevens mag delen met het NVIK. Bijzondere
persoonsgegevens zijn gegevens over etniciteit, nationaliteit en religie van asielzoekers.

Het COA levert de persoonsgegevens van asielzoekers op verzoek van het NVIK. Het NVIK voorziet vervolgens de diverse afdelingen van de Vreemdelingenpolitie, identificatie en
mensenhandel (AVIM) van informatie over in Nederland verblijvende vreemdelingen (onder meer op locaties van het COA). Politie en justitie moeten over deze gegevens kunnen
beschikken voor opsporingsonderzoek. Daarbij moeten vanzelfsprekende de geldende privacyregels in acht worden genomen.

Het COA betreurt de ontstane situatie en hecht eraan te benadrukken dat het zich zeer bewust is van zijn verantwoordelijkheid voor het vertrouwelijk omgaan met
persoonsgegevens.

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt) (LE) @klpd.politie.nl>
Verzonden: donderdag 19 november 2015 16:12
Aan:
Onderwerp: FW: Vraag mbt: Instroom overzicht classificatievelden
Bijlagen: Archived attachment list.txt

Quick Look

je stuurt ons niet de goede lijst met bezettingsgegevens
Bijgaand de juiste set.
De laatste dagen kregen we een afwijkende set.

Graag daarnaast de locaties in een apart bestandje dan kunnen we ze snel inlezen.

Daarnaast de onderstaande aanvullingen

NVIK

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:
Verzonden: donderdag 19 november 2015 13:59
Aan:
Onderwerp: RE: Vraag mbt: Instroom overzicht classificatievelden

Dank voor je terugkoppeling

Voorlopig zijn dit de belangrijkste aanpassingen.

NVIK

jmeijer2

jmeijer2
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-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @coa.nl]
Verzonden: donderdag 19 november 2015 08:40
Aan: 
Onderwerp: RE: Vraag mbt: Instroom overzicht

Dag 

Wij hebben twee classificatievelden. Een historische en een actuele. De classificatie van de vreemdeling kan veranderen tijdens zijn verblijf.
Voor instroom zou dan het historische veld geleverd moeten worden. Het is dan handig om het actuele veld bij bezetting te leveren.

Ik hoop dat mijn verhaal duidelijk is. Ik hoor van je of dit veld toegevoegd moet worden.
Kan jij ook nog nagaan of dit nu alle wijzigingen zijn, zodat we gegevenslevering kunnen voltooien?

Groeten van 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @politie.nl]
Verzonden: dinsdag 17 november 2015 10:43
Aan:
CC: Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt) (LE)
Onderwerp: COA: Vraag mbt: Instroom overzicht

Bijgaand instroomoverzicht ontvingen we via de IND.
Ik zie daar de kolommen eerste aanvraag, AMV, HASA, MVV in staan.
Kan de COA deze gegevens ook aanleveren in de dagelijkse instroom gegevens set?
Dan hebben we nog meer duiding.

PS Vandaag Heeft  van het NVIK overleg met ondermeer over de gegevens uitwisseling tussen COA en NVIK.

NVIK

-----Oorspronkelijk bericht-----
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Van: 
Verzonden: maandag 16 november 2015 15:39
Aan: Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt) (LE)
CC: 
Onderwerp: FW: Instroom overzicht

Groet,

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: 10 november 2015 15:59
Aan: EVIM
Onderwerp: FW: Instroom overzicht

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: 10 november 2015 8:58
Aan: 
Onderwerp: FW: Instroom overzicht

Met vriendelijke groet,

Politie | Noord-Nederland
Holstmeerweg 3, 8936 AS Leeuwarden
Postbus 107, 9400 AC Assen

M:
Werkdagen : dinsdag, woensdag en donderdag

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Smartflow Servicedesk [mailto: @ind.minvenj.nl]
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Verzonden: zaterdag 7 november 2015 6:16
Aan: @ind.minvenj.nl; @ind.minvenj.nl; @ind.minvenj.nl; @mindef.nl; B s@ind.minvenj.nl;

r@mindef.nl; @ind.minvenj.nl; @ind.minvenj.nl; @ind.minvenj.nl; z@ind.minvenj.nl; @ind.minvenj.nl;
@ind.minvenj.nl; t@minvenj.nl; M @ind.minvenj.nl; h@ind.minvenj.nl; MI.Vragen@ind.minvenj.nl; s@coa.nl;

@ind.minvenj.nl; @ind.minvenj.nl; @ind.minvenj.nl; z@ind.minvenj.nl; r@ind.minvenj.nl; @ind.minvenj.nl;
@ind.minvenj.nl; @ind.minvenj.nl; @ind.minvenj.nl; @ind.minvenj.nl; @ind.minvenj.nl; n@ind.minvenj.nl;
a@ind.minvenj.nl; @minvenj.nl; a@minvenj.nl; @coa.nl; (H.); s@minvenj.nl; j s@minvenj.nl; j @coa.nl;

n@dtv.minvenj.nl; postbus.regieketeninformatie@minvenj.nl; @minvenj.nl; @minvenj.nl; s@coa.nl; 
@minvenj.nl

Onderwerp: Instroom overzicht

LET OP: Dit overzicht geeft het aantal vreemdelingen weer dat zich op de desbetreffende kalenderdag tussen 0.00 en 24.00 uur heeft aangemeld.
Deze "dagcijfers" kunnen verschillen met de later gerapporteerde ingediende asielaanvragen.
Voor een overzicht van het aantal daadwerkelijk ingediende asielaanvragen over een bepaalde periode, wordt verwezen naar de opgevoerde asielaanvragen in INDiGO.
------------------------- Disclaimer ---------------------------- De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en
het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:35
Aan:
CC:
Onderwerp: concept tekst persbericht

prima
Van: 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:34
Aan
CC: 
Onderwerp: RE: concept tekst persbericht
Heren,
Ik stel voor om om 16.00 uur nog een call in te schieten om met elkaar de puntjes op de ‘i’ te zetten voor advisering aan bestuur. Schikt dat?
Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:32
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>;

@coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: concept tekst persbericht
Allen,
Hierbij de concepttekst voor het persbericht persoonsgegevens van asielzoekers. Graag jullie kritische blik en feedback.
Gr 
-----------------
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) schort het delen van (bijzondere) persoonsgegevens van asielzoekers aan het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt
(NVIK) op. Dit besluit is genomen in overleg met de politie. Het COA heeft de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd over het besluit. Het COA gaat in overleg met het
ministerie van Justitie en Veiligheid en deskundigen op het gebied van privacywetgeving de gemaakte afspraken met het NVIK herzien. Zo wil het COA komen tot een voor alle
partijen werkbare aanpak voor het delen van persoonsgegevens.
Het delen van persoonsgegevens gebeurt op basis van het machtingsbesluit politieambtenaren NVIK van 20 december 2013 en is verder uitgewerkt in een
gegevensleveringsovereenkomst. Deze overeenkomst is dit voorjaar geactualiseerd. Er is twijfel of het COA bijzondere persoonsgegevens mag delen met het NVIK. Bijzondere
persoonsgegevens zijn gegevens over etniciteit, nationaliteit en religie van asielzoekers.
Het COA levert de persoonsgegevens van asielzoekers op verzoek van het NVIK. Het NVIK voorziet vervolgens de diverse afdelingen van de Vreemdelingenpolitie, identificatie en
mensenhandel (AVIM) van informatie over in Nederland verblijvende vreemdelingen (onder meer op locaties van het COA). Politie en justitie moeten over deze gegevens kunnen
beschikken voor opsporingsonderzoek. Daarbij moeten vanzelfsprekende de geldende privacyregels in acht worden genomen.

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Het COA betreurt de ontstane situatie en hecht eraan te benadrukken dat het zich zeer bewust is van zijn verantwoordelijkheid voor het vertrouwelijk omgaan met
persoonsgegevens.
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Van: @politie.nl>
Verzonden: woensdag 7 augustus 2019 13:46
Aan:
Onderwerp: Gegevens levering NVIK

 heb jij er enig zicht op wanneer de GLO klaar is?
Ik hoor graag van je

Groet 

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------

jmeijer2

jmeijer2



1

Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 16:59
Aan:
Onderwerp: concept tekst persbericht

Thanks, veel beter
Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 16:37
Aan:
Onderwerp: RE: concept tekst persbericht

Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:35
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>;

@coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: RE: concept tekst persbericht
prima
Van: 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:34
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; 
< @coa.nl @coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: RE: concept tekst persbericht
Heren,
Ik stel voor om om 16.00 uur nog een call in te schieten om met elkaar de puntjes op de ‘i’ te zetten voor advisering aan bestuur. Schikt dat?
Groet,

Van: 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:32

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Aan @coa.nl> @coa.nl>; @coa.nl>; coa.nl>;
@coa.nl>

CC: @coa.nl>
Onderwerp: concept tekst persbericht
Allen,
Hierbij de concepttekst voor het persbericht persoonsgegevens van asielzoekers. Graag jullie kritische blik en feedback.
Gr 
-----------------
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Van: @politie.nl>
Verzonden: woensdag 21 oktober 2015 15:37
Aan:
Onderwerp: gegevens

Quick Look

Hoi  de bestanden zie ik nog steeds niet in het mapje COA

NVIK
> Postbus 11, 3970AA Driebergen
H Hanzelaan 93 (gebouw 45), 8017JE

Zwolle
(
È
8 @klpd.politie.nl
8 Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen

Informatieknooppunt)
@klpd.politie.nl

aanwezig op maandag t/m donderdag
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 17:08
Aan:
CC:
Onderwerp: Conclusies memo persoonsgegevens voor bestuur

Beste ,

Als toegezegd hierbij de aanvullingen wat mij betreft bij de bestuurlijke afweging/conclusie:
- Er is onvoldoende grond om de bijzondere persoonsgegevens te mogen delen, “gewone” persoonsgegevens kunnen wel gedeeld worden met de politie. Het risico
van doorgaan met het verstrekken van deze gegevens is, dat het COA doorgaat met een inbreuk op de AVG en de uitvoeringswet AVG en op grond daarvan dan ook
beboet kan worden. De politie heeft als eerste reactie gegeven dat AVIM de gegevens niet nodig heeft. Wat het niet delen betekent voor het NVIK zal komende tijd
nader worden bekeken. Gezien het risico wordt aan het bestuur evenwel voorgesteld om per direct het uitgangspunt vast te stellen, dat aan het NVIK niet meer
persoonsgegevens worden verstrekt dan noodzakelijk.
- Het COA heeft wel voldoende grond om de bijzondere persoonsgegevens te (blijven) registeren en het bestuur wordt voorgesteld dat dan ook te blijven doen. Maar
daarnaast wordt het bestuur voorgesteld om op grond van bovenstaand uitgangspunt het delen van de bijzondere persoonsgegevens aan het NVIK op te schorten.
Mogelijk dat bij nadere bestudering en overleg met politie er toch mogelijkheden gevonden worden om alsnog weer bijzondere persoonsgegevens te kunnen delen.
Denkbaar is in dit kader het delen van bijzondere persoonsgegevens in geval van gerichte opsporingsonderzoeken door de politie.

Tenslotte zou ik nog iets aangeven over de vervolgstappen, met name als het gaat om het verduidelijkte van de werkwijze van COA rond de registratie van
bijzondere persoonsgegevens.

Heb je daarmee voldoende? Mocht ik iets niet goed begrepen hebben of aanvullingen nodig zijn: vul/pas vooral aan. Dat geldt voor iedereen natuurlijk.

Groeten en succes,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @coa.nl>

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Datum: woensdag 15 jul. 2020 3:59 PM
Aan: @coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>, 

@coa.n @coa.nl>
Kopie: @coa.nl>
Onderwerp: RE: concept tekst persbericht

Beste allen,
Bijgevoegd de laatste versie van het (interne) memo.
Uiteraard wordt het document blijvend bijgewerkt. Over het algemeen is de zwarte tekst gereed, de rode tekst niet gereed en zijn de voetnoten incompleet. Naar mijn mening
zijn dit wel zo’n beetje alle bouwstenen om tot de aangegeven adviezen te komen.
Input is en blijft welkom!
Tot zo en groet
Van: 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:38
Aan: 
CC:
Onderwerp: RE: concept tekst persbericht
Gaat denk ik wel lukken, is er dan ook al een eerste versie van de memo beschikbaar?
Groeten, 
Van
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:34
Aan @coa.nl> @coa.nl>; @coa.nl>; 
< @coa.nl>; @coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: RE: concept tekst persbericht
Heren,
Ik stel voor om om 16.00 uur nog een call in te schieten om met elkaar de puntjes op de ‘i’ te zetten voor advisering aan bestuur. Schikt dat?
Groet,

Van: 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:32
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>;

@coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: concept tekst persbericht
Allen,
Hierbij de concepttekst voor het persbericht persoonsgegevens van asielzoekers. Graag jullie kritische blik en feedback.
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Gr 
-----------------
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2015 14:34
Aan: @klpd.politie.nl'
Onderwerp: Gegevenslevering

Quick Look

Dag 
Sinds kort zijn wij bezig om alle externe gegevensleveringen te toetsen op doelbinding en rechtmatigheid.

Ik kan echter hierover geen documentatie vinden op onze afdeling. Weet jij wie ik kan benaderen voor documentatie die het juridisch kader van de gegevenslevering
onderbouwen? Ook ben ik benieuwd of er ooit door COA en NVIK een gegevensleveringsovereenkomst (glo) is overeengekomen.
Ik hoor van je.

Met vriendelijke groet,

Stafmedewerker rapportage en analyse
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Unit Administratie en Inkoop
Afdeling P&C advies, rapportage en analyse en processenbeheer
_______________________________________________________________

Tel: 
Fax: 
Mobiel: 
Mail: @coa.nl
Adres: Sir Winston Churchilllaan 366a, 2285SJ Rijswijk ZH, kamer 6.20
Postbus 3002, 2280 ME Rijswijk
_______________________________________________________________

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2



1

Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 13:04
Aan:
Onderwerp: eerdere overeenkomsten
Bijlagen: Gegevenslevering COA aan NVIK 1.0 geschoond.pdf; GLO NVIK 2017 geschoond.pdf

,
Dit is wat ik heb kunnen vinden. Een document uit 2017 en een uit 2015.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Stafafdeling Strategie, Bestuur en Omgeving
Team Communicatie en Relatiemanagement

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl

Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 GE Den Haag

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2



1

Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 12:04
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: aangepaste versie persbericht
Bijlagen: 200717 persbericht persoonsgegevens versie 6.docx

, ik heb nog geen tijdstip voor publicatie van het bericht. Wel een aangepaste versie vh persbericht iom J en V en . In eennalaatste alinea deze zin verwijderd:

Politie en justitie moeten over deze gegevens kunnen beschikken voor toezicht en handhaving van de Vreemdelingenwet.

Van: 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 12:01
Aan: 
Onderwerp: aangepaste versie persbericht

Zie bijgaand document

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Stafafdeling Strategie, Bestuur en Omgeving
Team Communicatie en Relatiemanagement

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl

Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 GE Den Haag

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: @ind.minvenj.nl
Verzonden: donderdag 15 januari 2015 15:21
Aan:
CC: @politie.nl
Onderwerp: informatieuitwisseling via bestandenpostbus Min VenJ tbv NVIK/EMM en COA
Bijlagen: Archived attachment list.txt

Quick Look

Beste
Als beheerder van de bestandenpostbus Rijk van MvenJ ten behoeve van de uitwisseling bij het NVIK met de ketenpartners, stuur ik je bijgevoegde link.

Het wachtwoord is . Let op de hoofdletters!
Jij kunt via de witte knop met zwarte pijl linksbovenin een upload starten. NVIK kan ze erna afhalen.
Bij vragen of problemen, kun je me natuurlijk mailen. Succes met het gebruik ervan!

Met vriendelijke groet,

Medewerker Toezicht - operationeel analist
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
Bureau Bijzonder Onderzoek
...............................................................................................................................................

tijdelijk gedetacheerd bij
Politie | Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt
Hanzelaan 95 gebouw 45
8017 JE ZWOLLE

T  NVIK tot 15-01-2015
T  (IKP)
M 

@ind.minvenj.nl
http://www.ind.nl
........................................................................
aanwezig op maandag t/m donderdag
Heeft u een fraudemelding of –signaal, laat het ons weten via
ikp@ind.minvenj.nl of bel 088-0436663

De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is
verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.

De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven.
Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere
naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de
koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste
locatie.

jmeijer2

jmeijer2
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Van: @politie.nl]
Verzonden: donderdag 8 januari 2015 12:44
Aan: @coa.nl';  IND/SDIS/BBO/UNIT3B3
Onderwerp: Re: informatieuitwisseling via bestandenpostbus Min VenJ tbv NVIK/EMM

Dag 
Graag via de nieuwe manier
Ik zal vragen om je te authoriseren.

@  graag de coa toegang geven voor de bestandenpostbus

Groet 

Van: @coa.nl]
Verzonden: Thursday, January 08, 2015 11:26 AM
Aan: 
Cc: Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt) (LE); 
Onderwerp: informatieuitwisseling via bestandenpostbus Min VenJ tbv NVIK/EMM

Beste ,
Er is nog geen contact opgenomen met mij m.b.t. informatieuitwisseling via bestandenpostbus Min VenJ tbv NVIK/EMM.
Kunnen we de gegevenslevering van het COA deze maand nog op de oude manier doen of op andere wijze?

Met vriendelijke groet,

Stafmedewerker rapportage en analyse
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Unit Administratie en Inkoop
Afdeling P&C advies, rapportage en analyse en processenbeheer
_______________________________________________________________

Tel: +31 
Fax: +31
Mobiel:
Mail: @coa.nl
Adres: Sir Winston Churchilllaan 366a, 2285SJ Rijswijk ZH, kamer 6.20
Postbus 3002, 2280 ME Rijswijk
_______________________________________________________________
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**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in
the electronic transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ---------------------------- De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in
dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. Indien
dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. --
---------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: maandag 13 juli 2020 09:01
Aan:
Onderwerp: FW: Artikel NRC morgen over opsporing migratiecriminaliteit

Klopt,  komt me reactie en uitleg voor 13.00 uur.

Van: 
Verzonden: maandag 13 juli 2020 08:36
Aan:  ; Kapteijns, Joeri
CC: 
Onderwerp: RE: Artikel NRC morgen over opsporing migratiecriminaliteit

Goedemorgen allen,
Zouden jullie mij kunnen laten weten waar dit nu weer over gaat? Om welk protocol gaat het en welke afspraken zijn gemaakt?
Als het even kan voor 13.00 uur, dan heb ik weekstart en komt het misschien aan de orde.

Met vriendelijke groet,

Van
Verzonden: zondag 12 juli 2020 16:57
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>
CC: D @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; 

@coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; t@coa.nl>
Onderwerp: Artikel NRC morgen over opsporing migratiecriminaliteit

Dag 

NRC gaat morgen een artikel publiceren over opsporing migratiecriminaliteit. Journalist eeft met iemand van het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt
(NVIK) gesproken en vervolgens aan de landelijke woordvoering van politie vragen gesteld over gegevensuitwisseling tussen het COA en Politie.
Aan het COA heeft hij gevraagd welke informatie de politie van het COA ontvangt en (later) de vraag wat de juridische grond voor het delen van de informatie is.

Zowel politie als wij waren nog bezig met beantwoording en hebben laten weten maandag van antwoorden te kunnen voorzien. Daar wil hij echter niet op wachten.
Vanmiddag meldde hij ook dat hij op basis van “informatie”, met twee hoogleraren heeft gesproken en zij met kritiek komen op de volgens hen “te breed gedeelde informatie”.

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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De politie heeft onderstaande vragen beantwoord en op de eerste vraag heb ik hetzelfde geantwoord.

- Welke info ontvangt de politie?
De politie ontvangt van het COA informatie over de in- en uitstroom en bezetting (wie woont op welke COA locatie) en signalen over mensenhandel en -smokkel vanuit de
opvanglocaties.
- Wat is het doel van de overeenstemming?
De informatiepositie van de politie te verbeteren zodat er gericht onderzoek gedaan kan worden naar de identiteit en de verblijfsrechtelijke status van vreemdelingen en onderzoek
naar mensenhandel en identiteitsfraude.
- Heeft het al iets opgeleverd?
Ja
- Zo ja, wat?
In de periode 2013-2017 werden jaarlijks gemiddeld 200 opsporingsonderzoeken naar mensenhandel gestart door de politie, de Koninklijke Marechaussee en de Inspectie Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (die alleen arbeidsuitbuiting onderzoekt). Dit resulteert in gemiddeld ruim 200 verdachten die jaarlijks bij het Openbaar Ministerie worden ingeschreven.
(bron: dadermonitor mensenhandel).
- Wat is de juridische grond voor het delen van de informatie?
(Nog nader uit te zoeken).

Ik za  ook informeren.

Vriendelijke groet,
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Van:
Verzonden: maandag 20 juli 2020 16:18
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Informatieuitwisseling coa - politie

Dag 

Wat jij zegt, is juist! De gehele gegevenslevering is opgeschort en de politie is daarvan op de hoogte gebracht.

Groet,

Van: 
Verzonden: maandag 20 juli 2020 16:16
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: Informatieuitwisseling coa - politie
Urgentie: Hoog

Ha 

Zie onderstaand: dat klopt toch niet? We hebben de gehele gegevenslevering gestopt toch, niet alleen de bijzondere? En dat is toch de politie ook gemeld?

Groeten,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: @politie.nl>
Verzonden op: maandag 20 juli 2020 16:09
Aan: " @politie.nl>, @denhaag.nl>
Onderwerp: FW: Informatieuitwisseling coa - politie

Ha, Zie onderstaande vraag. Dit weten jullie vast?

Van: @minjenv.nl
Verzonden op: maandag 20 juli 2020 15:59
Aan: @politie.nl>
CC @minjenv.nl
Onderwerp: RE: Informatieuitwisseling coa - politie

Dag 

Toch nog een checkvraag: in de nota die wij vrijdag aan de minister hebben gestuurd hebben we gemeld – op basis van de toen ontvangen info - dat het
opschorten enkel de bijzonder persoonsgegevens betreft en niet de gehele gegevenslevering, zoals je onderaan in je mail aangeeft.

Zou je dat svp nog eens kunnen checken?

Groet

Van: @politie.nl>
Verzonden: maandag 20 juli 2020 13:24
Aan: e@minjenv.nl>
CC: @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Informatieuitwisseling coa - politie

Ik ga het na  je hoort.

Van: @minjenv.nl]
Verzonden: maandag 20 juli 2020 10:43
Aan: @politie.nl>
CC: r@minjenv.nl
Onderwerp: RE: Informatieuitwisseling coa - politie
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Hi 

Zou jij nog iets kunnen vertellen over die informatiebeelden- en producten ? Wat het is en wat het omvat? Dan kunnen we dit meenemen in de nota richting
minister.

Veel dank en groet,

Van: @politie.nl>
Verzonden: maandag 20 juli 2020 08:46
Aan: @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Informatieuitwisseling coa - politie

Ze zijn er wel en worden wel gebruikt. Maar niet door de eenheden. NVIK heeft ze en gebruikt ze voor landelijke informatiebeelden. Daarna zijn de gegevens niet meer op de
persoon herleidbaar.

Van: @minjenv.nl @minjenv.nl]
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 17:18
Aan: @politie.nl>
CC: @minjenv.nl; r@minjenv.nl
Onderwerp: RE: Informatieuitwisseling coa - politie

Hi 

We hebben het net al kort natuurlijk al even telefonisch besproken.
Ik was toch nog benieuwd, mede met het oog op de expliciete vraag van de minister als het gaat over etniciteit/religie en of deze gegevens gebruikt
worden/beschikbaar zijn. Het is natuurlijk wel interessant om te weten wat etniciteit/religie van personen is. Komt deze informatie in zijn geheel niet door of
wordt dit bijvoorbeeld ook in de verwerking van afgevoerd en daardoor niet gebruikt? Jij gaf natuurlijk aan dat bijzondere persoonsgegevens niet worden
gebruikt maar is dit uit te sluiten of zijn hier toch gronden voor in onderstaande?

Hoor het graag van je. Laten we maandag verder kijken.

Groet en fijn weekend.

Van: @politie.nl>
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 16:32



Aan: @minjenv.nl>
CC: @politie.nl> @politie.nl>; @politie.nl>
Onderwerp: Informatieuitwisseling coa - politie
Urgentie: Hoog

Beste 

Hierbij, zoals besproken een op 1 punt aangepaste versie:

Met het oog op de vraag van de minister over de gegevensuitwisseling tussen COA en politie het volgende, zoals ik het heb begrepen van mijn collega’s:
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Met vriendelijke groet,

Bestuursondersteuning Korpsstaf

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

Ministry of Justice and Security

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

Ministry of Justice and Security
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------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

Ministry of Justice and Security

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
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Van: @politie.nl>
Verzonden: maandag 9 maart 2015 16:00
Aan:
Onderwerp: instroom en uitstroom

Quick Look

de files in goede orde ontvangen we gaan ze inladen

NVIK
> Postbus 11, 3970AA Driebergen
H Hanzelaan 95 (gebouw 45), 8017JE

Zwolle
(
È
8 s@klpd.politie.nl
8 Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen

Informatieknooppunt)
mailboxNVIK@klpd.politie.nl

aanwezig op maandag t/m donderdag
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: maandag 20 juli 2020 16:39
Aan:
Onderwerp: FW: *IBABS* Weekstart Migratie

Ter info
Van:
Verzonden: maandag 20 juli 2020 14:14
Aan: 
CC:
Onderwerp: FW: *IBABS* Weekstart Migratie
Beste 
Dit zal via de lijn ongetwijfeld ook nog bij jullie terecht komen, maar dan weten jullie het vast. Zie onderstaand geel gearceerd het verzoek van 
Groeten,

Van: 
Verzonden: maandag 20 juli 2020 13:54
Aan: 

CC: 

Onderwerp: RE: *IBABS* Weekstart Migratie

Van: 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 17:16
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; 

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2



@coa.nl>; @coa.nl>

Onderwerp: *IBABS* Weekstart Migratie
Beste ,
Hieronder inbreng ten behoeve van de Weekstart Migratie maandag 20 juli.

Stand van zaken rond het verstrekken van persoonsgegeven aan de politie
Informeren en deelnemers Weekstart informeren:

- Het bestuur van het COA heeft besloten om het delen van persoonsgegevens van asielzoekers aan het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK) van de
politie op te schorten. Het betreft gegevens over etniciteit, nationaliteit en godsdienst.

- Bij brief heeft de Stas de Tweede Kamer geïnformeerd. Brief is hier bijgevoegd.
- Stas bericht hierin dat ze door de voorzitter van het COA is geïnformeerd over de beslissing om de gemaakte afspraken over het leveren van gegevens aan de politie

extern te laten toetsen. Het COA vindt dit noodzakelijk nu er twijfel is ontstaan over het delen van (bijzondere) persoonsgegevens van asielzoekers met het NVIK.
- Stas bericht ook dat het COA, in afstemming met de politie, heeft besloten het delen van deze gegevens, op te schorten.
- Stas zegt de Kamer toe deze op een later moment te informeren over de uitkomsten van de externe toetsing en de wijze waarop het uitwisselen van persoonsgegevens

tussen COA en politie, met inachtneming van alle relevante wet- en regelgeving, kan worden hervat.
- De persoonsgegevens leverde het COA op verzoek van de politie ten behoeve van de toezicht en handhaving van de Vreemdelingenwet.
- Met name het NRC en de Volkskrant schrijven (zeer) kritisch over het handelen van het COA.





1

Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 18:23
Aan:
Onderwerp: RE: kort lijntje over GLO van COA en NP

Had ik al gedaan…J
 houdt in de loop.

Van: 
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 18:22
Aan: 
Onderwerp: FW: kort lijntje over GLO van COA en NP

Hi 

Zou jij e af en toe in de loep kunnen houden voor zover jij dat nodig acht J?.

Groet

PS: complimenten voor hoe kort je overal op zit en de zaken aanpakt.

Van: @minjenv.nl]
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 10:52
Aan: 
Onderwerp: kort lijntje over GLO van COA en NP

Hallo 

Jullie hebben vast je handen vol aan de media aandacht, de kamervragen en de vragen van de AP over de GLO van COA en NP. Maar toch even kort
schakelen:
Ik heb begrepen dat beantwoording primair bij (COA en NP) ligt. De afstemming van COA met de DG en Stas verloopt via de lijn.
Dat is prima, aan jullie de vraag om op inhoud het lijntje met mij kort te houden, zodat ik op inhoud kan anticiperen op vragen die mijn kant op komen.
En als ik kan helpen/meedenken weten jullie me natuurlijk te vinden.

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Met vriendelijke groet,

Chief Information Security Officer & Privacy Officer JenV JenV – DGM en migratieketen

..................................................................................
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Migratie
Directie Regie Migratieketen
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | verdieping 23 Noord
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
..................................................................................
T 

Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bij een bezoek aan ons ministerie dient u in bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

Ministry of Justice and Security
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Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 14:56
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Kamervragen COA - NVIK
Bijlagen: verdeling set kamervragen persoonsgegevens COA - NVIK.docx

Allen,

Zie bijgaand/onderstaand, de (eerste set?) kamervragen. Ik zal volgende week even een astemmingsmoment plannen voor de beantwoording.

Groeten,

Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 14:51
Aan:  BD/DGM/DRM/KS '; @politie.nl'
CC
Onderwerp: FW: Kamervragen COA - NVIK

Beste ,

Dank hiervoor. Ik heb gister al even contact gehad over de komst van deze kamervragen met de staf Korpsdirectie van de politie n. Hij staat in de adressering.

Vanuit COA gaan we aan de slag hiermee, is er nog een afstemmingsmoment vooraf nodig? En wanneer wil je de eerste concept beantwoording terug hebben?

Groeten,

Met vriendelijke groet,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Afdeling SBO
Team Bestuursadvies
Bestuursadviseur

Telefoon: 06
Website: www.coa.nl
Bezoekadres:  Rijnstraat  8,  2515  XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 GE, Den Haag

Van: @minjenv.nl]
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 14:34
Aan: @minjenv.nl>; @coa.nl>
CC: @minjenv.nl>; @minjenv.nl>; 

@minjenv.nl>; @minjenv.nl>
Onderwerp: Kamervragen COA - NVIK

Dag 

Ik kreeg zojuist de set Kamervragen op mijn naam. In de bijlage heb ik vast een eerste verdeling gemaakt wie (per vraag) volgens mij het best de
beantwoording zou kunnen doen. Ik stel voor dat wij vanuit COA, DGP&V, en DGM zorgen voor beantwoording van de vragen en ga nog op zoek naar de
juiste contactpersonen bij DGS&B. zoekt de juiste collega binnen de politie voor de beantwoording. Volgens mij hebben we dan alle betrokken
partijen aangesloten.

Fijn weekend alvast,

Gr 

senior adviseur team ketensamenwerking

M 06 
..................................................................................
Ministerie van Justitie en Veiligheid
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Directoraat-Generaal Migratie
Directie Regie Migratieketen/Afdeling Ketensturing
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag |

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

Ministry of Justice and Security
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 16:02
Aan:
Onderwerp: RE: Laatste versie

Ha

Het is aannemelijk dat de AP deze zal opvragen. Bovendien heeft D66 ‘m ook al opgevraagd.

Ik zal nog wat schroeven aan de bewoording, maar het is best lastig. Je wil namelijk wel aantonen dat je actie onderneemt door zsm een nieuwe PIA uit te voeren - hetgeen we
ook doen - om vervolgens aan de hand daarvan de glo – waar mogelijk en binnen de juridische mogelijkheden – te herijken.

Er ligt wel een oude pia. Dat feit is zekerder dan de aanwezigheid van een grondslag voor bijzondere persoonsgegevens.

Groet,

Van: 
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 15:42
Aan:
Onderwerp: RE: Laatste versie

Heren,

De reactie ligt inmiddels bij Ik heb nog wel een vraag: zouden we de zin over de PIA uit 2017 niet moeten schrappen. Als de AP deze opvraagt, is dat gee reclame, zo
begrijp ik.

Groet,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: @politie.nl>
Verzonden: maandag 26 oktober 2015 22:14
Aan:
Onderwerp: Re: afkortingen locaties
Bijlagen: Archived attachment list.txt

Quick Look

Dank vOor de update , woensdag hebben we met coa  en min venj en ncc overleg mbt te maken landkaart. Waarbij de bezetting ook te sprake komt. Dus
donderdag komt goed uit.
Verzonden via blackberry

Van: @coa.nl]
Verzonden: Monday, October 26, 2015 04:00 PM
Aan:
Onderwerp: RE: afkortingen locaties

Hoi 
De pia vindt donderdag plaatst en dan weet ik meer. Ik zal in ieder geval het rapport al maken, zodat het straks verzonden kan worden.
Eerst zal ik dan een bezettingsbestand sturen met dezelfde gegevens als de instroomgegevens. Daarna zal dagelijks een bezettingsoverzicht worden verstuurd met
beperkte gegevens (naam, v-nummer, geboortedatum, land van herkomst, locatie en datum aankomst locatie).
Groeten van 
Van: @politie.nl]
Verzonden: maandag 26 oktober 2015 15:51
Aan:
Onderwerp: Re: afkortingen locaties
He bedankt man!
Al iets gehoord over de pia mbt de bezettingen.
Verzonden via blackberry

jmeijer2

jmeijer2
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Van: @coa.nl]
Verzonden: Monday, October 26, 2015 03:46 PM
Aan:
Onderwerp: RE: afkortingen locaties

Hoi 
Ik denk dat jij onderstaande lijstje bedoelt:
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De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.

Groeten van 
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Van: @politie.nl]
Verzonden: maandag 26 oktober 2015 11:04
Aan: 
Onderwerp: afkortingen locaties

kun je mij nog de betekenis van de afkoringen van de opvanglocaties sturen?

> Postbus 11, 3970AA Driebergen
H Hanzelaan 93 (gebouw 45),

8017JE Zwolle
(

ýà

8 @klpd.politie.nl
8 Mailbox NVIK (Nationaal

Vreemdelingen
Informatieknooppunt)

@klpd.politie.nl
aanwezig op maandag t/m donderdag
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
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**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 10:40
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: nieuwe versie persbericht persoonsgegevens
Bijlagen: 200716 persbericht persoonsgegevens versie 5.docx

Van: 
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 10:39
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: nieuwe versie persbericht persoonsgegevens

En met dank aan , nog enkele typo’s verwijderd

Van: 
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 10:14
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; 
< coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: nieuwe versie persbericht persoonsgegevens

Allen,

Bijgaand een nieuwe versie van het persbercht, zoals opgesteld na afstemming met 

Gr 

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 15:42
Aan:
Onderwerp: RE: Laatste versie
Bijlagen: 200716 reactie AP 0.5 (003).docx

Heren,

De reactie ligt inmiddels bij  Ik heb nog wel een vraag: zouden we de zin over de PIA uit 2017 niet moeten schrappen. Als de AP deze opvraagt, is dat gee reclame, zo
begrijp ik.

Groet,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: @politie.nl>
Verzonden: maandag 26 oktober 2015 15:51
Aan:
Onderwerp: Re: afkortingen locaties
Bijlagen: Archived attachment list.txt

Quick Look

He bedankt man!
Al iets gehoord over de pia mbt de bezettingen.
Verzonden via blackberry

jmeijer2

jmeijer2



2
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**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 10:18
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: nieuwe versie persbericht persoonsgegevens
Bijlagen: 200716 persbericht persoonsgegevens versie 4.docx

Zie bijgaand persbericht dat wij in de loop van de dag zullen publiceren. Ik hou jullie op de hoogte.

Gr 

Van
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 10:14
Aan:
CC: 
Onderwerp: nieuwe versie persbericht persoonsgegevens

Allen,

Bijgaand een nieuwe versie van het persbercht, zoals opgesteld na afstemming met 

Gr 

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: @politie.nl>
Verzonden: donderdag 29 oktober 2015 17:30
Aan:
Onderwerp: Re: afkortingen locaties
Bijlagen: Archived attachment list.txt

Quick Look

Oke jammer maar thnx voor de update
Verzonden via blackberry 

Van: @coa.nl]
Verzonden: Thursday, October 29, 2015 04:12 PM
Aan: 
Onderwerp: RE: afkortingen locaties

Hoi
We hebben de PIA nog niet kunnen afronden, want we hebben nog niet alle antwoorden op de gestelde vragen.
Hopelijk weet ik maandag meer.

Van @politie.nl]
Verzonden: maandag 26 oktober 2015 22:14
Aan: 
Onderwerp: Re: afkortingen locaties
Dank vOor de update , woensdag hebben we met coa en min venj en ncc overleg mbt te maken landkaart. Waarbij de bezetting ook te sprake komt. Dus
donderdag komt goed uit.
Verzonden via blackberry 

Van: @coa.nl]
Verzonden: Monday, October 26, 2015 04:00 PM

jmeijer2

jmeijer2
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Aan: 
Onderwerp: RE: afkortingen locaties

Hoi 
De pia vindt donderdag plaatst en dan weet ik meer. Ik zal in ieder geval het rapport al maken, zodat het straks verzonden kan worden.
Eerst zal ik dan een bezettingsbestand sturen met dezelfde gegevens als de instroomgegevens. Daarna zal dagelijks een bezettingsoverzicht worden verstuurd met
beperkte gegevens (naam, v-nummer, geboortedatum, land van herkomst, locatie en datum aankomst locatie).
Groeten van
Van: @politie.nl]
Verzonden: maandag 26 oktober 2015 15:51
Aan: 
Onderwerp: Re: afkortingen locaties
He bedankt man!
Al iets gehoord over de pia mbt de bezettingen.
Verzonden via blackberry 

Van: @coa.nl]
Verzonden: Monday, October 26, 2015 03:46 PM
Aan: 
Onderwerp: RE: afkortingen locaties

Hoi 
Ik denk dat jij onderstaande lijstje bedoelt:
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De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.

Groeten van 
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Van: @politie.nl]
Verzonden: maandag 26 oktober 2015 11:04
Aan:
Onderwerp: afkortingen locaties

kun je mij nog de betekenis van de afkoringen van de opvanglocaties sturen?

NVIK
> Postbus 11, 3970AA Driebergen
H Hanzelaan 93 (gebouw 45),

8017JE Zwolle
(

ýà

8 @klpd.politie.nl
8 Mailbox NVIK (Nationaal

Vreemdelingen
Informatieknooppunt)

@klpd.politie.nl
aanwezig op maandag t/m donderdag
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
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**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
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dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van: @klpd.politie.nl>
Verzonden: maandag 30 november 2015 13:26
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: bespreken definities m.b.t. asielinstroom

Quick Look

Hallo 
Bedankt voor je reactie.
9 december om 11 uur is prima. Ik kom samen met mijn collega .
We komen met een auto, dus als daar rekening mee kan worden gehouden, graag.

Graag tot 9 december a.s.
Groet,

Politie | Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt
Hanzelaan 93
8017 JE ZWOLLE
M 
T 
@ @klpd.politie.nl
werkdagen: maandag t/m vrijdag

Van: @coa.nl]
Verzonden: maandag 30 november 2015 9:32
Aan:
CC
Onderwerp: RE: bespreken definities m.b.t. asielinstroom

Dag 

9 december om 11 uur is wat mij betreft goed, maar als jullie een later tijdstip in gedachte hebben (ivm reistijd?) is dat ook goed. Laat het maar weten.

jmeijer2

jmeijer2
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Kan jij mij nog wel even doorgeven met wie je komt en of jij met auto komt, zodat ik jullie kan aanmelding bij de receptie? Wellicht overbodig, maar vergeet niet een ID mee te
nemen.
Ik hoor van je.

Groeten van 

Van: @klpd.politie.nl]
Verzonden: vrijdag 27 november 2015 15:15
Aan: 
Onderwerp: bespreken definities m.b.t. asielinstroom

Hallo

Ik krijg je telefonisch even niet te pakken, dus ik probeer het even op deze manier:
Naar aanleiding van ons eerdere onderhoud m.b.t. de definiëring/duiding van de asielinstroom is in principe tussen  en afgesproken om gezamenlijk
op te trekken om zoveel mogelijk bij elkaars cijfers te kunnen aansluiten.

 heeft daarbij een aantal data opgegeven, t.w. 1, 3 of 4 december of evt. de week daarop.

Om het e.e.a. niet te ver te laten weglopen willen we graag op dinsdag 1 december a.s. met 2 analisten in Rijswijk langskomen om afstemming te zoeken.

Zou dat jou uitkomen? Zo niet, wellicht de week erop (ikzelf kan 3 en 4 december niet). In principe zou 7 of 9 december nog een optie zijn wat ons betreft.

Zou mooi zijn als we de afspraak op korte termijn kunnen maken.

Ik hoor/lees graag van je.

Hartelijke groet,

Politie | Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt

Hanzelaan 93
8017 JE ZWOLLE
M
T 
@ j @klpd.politie.nl
werkdagen: maandag t/m vrijdag

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
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dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: donderdag 23 juli 2020 18:04
Aan:
Onderwerp: FW: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant
Bijlagen: 200715 Memo bestuur 0.9.docx; 200715 Feitenrelaas berichtgeving NRC en Volkskrant.docx; 200715 Concept persbericht persoonsgegevens.docx;

200715 Tijdslijn (1).docx; 200715 Berichten AVG privacy COA asielzoekers.docx; 200715 Antwoorden vragen NRC.docx; 200715 IB maatregelen.docx

Van: 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 19:34
Aan: 
CC:

Onderwerp: RE: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant

Beste 

Hierbij zend ik je een memo over de gegevensleveringsovereenkomst met het NVIK. Conclusie van het memo is om per direct het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens
aan het NVIK te beëindigen en de overige (algemene) persoonsgegevens te herzien op noodzakelijkheid. Verder doe ik je toekomen:

-  een  feitenrelaas;
-  een  concept-persbericht;
-  een  tijdslijn;
-  een  overzicht  van  gepubliceerde  berichten  over  AVG
-  de  concept-beantwoording  van  de  vragen  van  NRC.

Tot slot tref je, op verzoek va , nog een memo over IB-maatregelen aan.

We vernemen graag.

Vr. groet,

Van: 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 11:13

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Aan: S @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; 
@coa.nl>; @coa.nl>

CC: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; 
@coa.nl>; Ree @coa.nl>; l@coa.nl>; @coa.nl>; 

t@coa.nl>; @coa.nl>; r@coa.nl>
Onderwerp: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant

Beste collega’s,

Volgende afspraken zijn gemaakt:

1. Er komt een memo voor het bestuur waarin uitgelegd gaat worden hoe het zit met grondslag voor bijzonder persoonsgegevens COA breed en specifiek met het NVIK incl.
onderbouwing wel of niet stoppen met leveren aan het NVIK en mogelijk consequenties vanuit de AP bijv. in de vorm van een boete ( ). Deadline
einde van de dag of eerder.

2. Opstellen van een feitenrelaas. Vanaf het moment dat het NRC heeft gepubliceerd incl. historie (input vanuit het MIT) om zo de vragen van het NRC beantwoord te krijgen en
voorbereid te zijn op vragen vanuit het departement inzake mogelijk informeren van de Tweede Kamer vanuit de staatssecretaris ( ). Deadline
einde van de dag of eerder.

3. Aan de hand van het feitenrelaas en het memo opstellen van een persbericht voor coa.nl. ( ). Deadline vanavond of morgenochtend vroeg.

4. Beantwoording AP samen met de politie. Er is nog een meeting morgenochtend 10 uur ( ). Deadline
morgenmiddag leveren aan de AP.

5. Gegevenslevering aan het NVIK zal per direct gestopt worden. (laatste levering was afgelopen maandag). Deadline: per direct.

Met vriendelijke groet,

Chief Information Security Officer (CISO) – Privacy Officer (PO)
Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste Omgangsvormen (landelijk)

Mobiel: 06-
Profiel: Wie ben ik

Veilig digitaal werken, waar moet ik op letten?
Veilig thuiswerken, hoe doe ik dat?
Meer over informatiebeveiliging op Plein
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Van: @politie.nl> namens Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt) (LE)
@klpd.politie.nl>

Verzonden: woensdag 11 november 2015 13:57
Aan:
Onderwerp: RE: bezettingsgegevens COA
Bijlagen: Archived attachment list.txt

Quick Look

We hebben er naar gekeken en we zien dat het niet het juiste bestand is.
We hebben op 6 nov het bestand  ontvangen
als je in dit bestand de extra locatie gegevens wilt bij zetten, dan is het goed.
Dit bestand is nl qua layout gelijk aan Instroom en Uitstroom.
Technisch hoeven we dan nauwelijks aanpassingen te doen, omdat we dan de lijsten over elkaar laten vallen.

NVIK

Van: @coa.nl]
Verzonden: dinsdag 10 november 2015 12:29
Aan: 
Onderwerp: RE: bezettingsgegevens COA

Hoi 
Het is wel mogelijk om deze gegevens mee te leveren in de lijsten. Ik zal dan wel de rapporten moeten aanpassen en ze door onze  laten. Dat kost wel even tijd.
Zijn de rapportages met toevoeging van de adresgegevens van de locatie nu volledig? Zo ja, dan pas ik ze aan.
Ik hoor het wel.
Groeten van 
Van: @politie.nl]
Verzonden: maandag 9 november 2015 10:01
Aan: 
Onderwerp: bezettingsgegevens COA
Hoi 
Nogmaals dank voor de bezettingsinformatie

jmeijer2

jmeijer2
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We zijn nog aan het uitzoeken of we de locatie gegevens mbv de lijst bezettingslocaties kunnen combineren (zodat we het volledige adres hebben)
Het volledige adres van de locatie staat nl niet in de instroomlijst en de nieuwe bezettingsgevenslijst.
Je hoort van me.
Ps: Is het uberhaupt mogelijk het volledige locatieadres van de vreemdeling mee te leveren in de lijsten (postcode, huisnr, straat, plaats end)

NVIK

Van: @coa.nl]
Verzonden: donderdag 5 november 2015 14:47
Aan: 
Onderwerp: RE: afkortingen locaties

Hoi
Ik heb naast de dagelijkse gegevens zojuist de gegevens van de bewoners die bij het COA verblijven. Vanaf morgen (het rapport moet vandaag nog van acceptatie naar productie)
ontvang je de update van de bezettinggegevens.
Laten we maandag nog even contact hebben.
Een goed weekend.
Groeten van 
Van: @politie.nl]
Verzonden: donderdag 29 oktober 2015 17:30
Aan: 
Onderwerp: Re: afkortingen locaties
Oke jammer maar thnx voor de update
Verzonden via blackberry 

Van: @coa.nl]
Verzonden: Thursday, October 29, 2015 04:12 PM
Aan: 
Onderwerp: RE: afkortingen locaties

Hoi 
We hebben de PIA nog niet kunnen afronden, want we hebben nog niet alle antwoorden op de gestelde vragen.
Hopelijk weet ik maandag meer.
Groeten van 
Van: @politie.nl]
Verzonden: maandag 26 oktober 2015 22:14
Aan: 
Onderwerp: Re: afkortingen locaties
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Dank vOor de update , woensdag hebben we met coa  en min venj en ncc overleg mbt te maken landkaart. Waarbij de bezetting ook te sprake komt. Dus donderdag
komt goed uit.
Verzonden via blackberry

Van: @coa.nl]
Verzonden: Monday, October 26, 2015 04:00 PM
Aan: 
Onderwerp: RE: afkortingen locaties

Hoi 
De pia vindt donderdag plaatst en dan weet ik meer. Ik zal in ieder geval het rapport al maken, zodat het straks verzonden kan worden.
Eerst zal ik dan een bezettingsbestand sturen met dezelfde gegevens als de instroomgegevens. Daarna zal dagelijks een bezettingsoverzicht worden verstuurd met beperkte
gegevens (naam, v-nummer, geboortedatum, land van herkomst, locatie en datum aankomst locatie).
Groeten van 
Van: @politie.nl]
Verzonden: maandag 26 oktober 2015 15:51
Aan: 
Onderwerp: Re: afkortingen locaties
He bedankt man!
Al iets gehoord over de pia mbt de bezettingen.
Verzonden via blackberry 

Van: @coa.nl]
Verzonden: Monday, October 26, 2015 03:46 PM
Aan: 
Onderwerp: RE: afkortingen locaties

Hoi 
Ik denk dat jij onderstaande lijstje bedoelt:
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De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.

Groeten van 
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Van: @politie.nl]
Verzonden: maandag 26 oktober 2015 11:04
Aan: 
Onderwerp: afkortingen locaties

kun je mij nog de betekenis van de afkoringen van de opvanglocaties sturen?

NVIK
> Postbus 11, 3970AA Driebergen
H Hanzelaan 93 (gebouw 45), 8017JE

Zwolle
(
ýà
8 @klpd.politie.nl
8 Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen

Informatieknooppunt)
@klpd.politie.nl

aanwezig op maandag t/m donderdag
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
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De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
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Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: maandag 13 juli 2020 13:14
Aan:

Onderwerp: FW: rectificatie

Ter info

Van: 
Verzonden: maandag 13 juli 2020 13:04
Aan
Onderwerp: rectificatie

Ik wil je vragen je berichtgeving van vandaag te rectificeren. De wettelijke grondslag voor de informatieoverdracht ligt in het Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK
https://wetten.overheid.nl/BWBR0034533/2014-01-01. Het COA levert deze informatie al langere tijd. Met het van kracht worden van de AVG heeft het COA het inititiatief genomen
om de Gegevensleveringsovereenkomst COA – NVIK te actualiseren. De overeenkomst voldoet aan de AVG.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Stafafdeling Strategie, Bestuur en Omgeving
Team Communicatie en Relatiemanagement

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl

Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 GE Den Haag

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 15:51
Aan:
Onderwerp: RE: Opzet reactie aan AP van politie en COA gezamenlijk
Bijlagen: 20200716 reactie AP 0.4 check PD LM SM en MH opm MR.docx

Beste 

Ik ben geen jurist, dus bij een aantal passages ben ik er maar vanuit gegaan dat de artikelen en de redeneerlijnen in het juridisch kader inhoudelijk gewoon kloppen. Maar wel nog
een paar kleine aanpassingen gedaan en een enkele opmerking geplaatst.

Zie bijgaand, volgens mij kan het zo. Ik vroeg me nog wel af: wie ondertekent dit? Alleen COA en als dat zo is, op welk niveau? Wie heeft de vorige brief aan de AP getekend over
het datalek?

Groeten,

Van: 
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 15:02
Aan: 
Onderwerp: RE: Opzet reactie aan AP van politie en COA gezamenlijk

Dag heren,

Bijgevoegd de laatste versie van de reactie aan de AP. Deze versie is afgestemd met  van de politie.

@ : deze versie kan worden doorgezet naar het departement .
@allen: jullie input is van harte welkom, graag in reply all!

Algemeen: is het een idee dat  nog kritisch kijkt naar de opbouw en structuur van de tekst (eindredactie)? Bij akkoord laten we dat weten aan de politie.

Groet,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 14:27
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; 

@coa.nl> @coa.nl>
Onderwerp: RE: Opzet reactie aan AP van politie en COA gezamenlijk

Nogmaals dank voor jullie input,

Inmiddels hebben wij een reactie van ntvangen en wachten wij nog op 

Daarna bekijken wij het stuk nogmaals (en schakel we waar nodig direct met . Dan komt het stuk z.s.m. weer jullie kant op. Dan kan  het delen met 

Mede namens 
Groet, 

Van
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 13:22
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; n@coa.nl>;

@coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: RE: Opzet reactie aan AP van politie en COA gezamenlijk

Eens met de opmerking van  Zie ook mijn opmerkingen in het stuk. Gr., 

Van: 
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 12:58
Aan: @coa.nl @coa.nl> @coa.nl>; 
< r@coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: Opzet reactie aan AP van politie en COA gezamenlijk

Bijgaand wat opmerkingen van mijn kant . Ik voreg me af of we niet te hard onzelf nu al als schuldig aanwijzen, moet dat? Kunnen we dat verzachten?

Groeten,
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Van
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 12:24
Aan: 

CC:
Onderwerp: Opzet reactie aan AP van politie en COA gezamenlijk

Collega’s,

Graag met hoge spoed jullie reactie op bijgevoegd voorstel (interne afstemming), zodat wij op zeer korte termijn kunnen afstemmen met  van de politie. Wij hebben de
reactie van  van de politie als uitgangspunt gebruikt.

Bijkomende vragen:
1. Moet voorafgaand aan verstrekking aan de politie ons voorstel nog worden afgestemd met onze FG, de heer ?
2. Moet voorafgaand aan verstrekking aan de politie nog worden afgestemd met de privacyjurist van het departement, ?
3. Voor later alvast een vraag van : wie verstuurt het uiteindelijke bericht aan de AP?

Mede namens ,
Met vriendelijke groet,

Informatie & Diensten / Juridische Zaken
Privacyjurist

Telefoon: 06 
Mijn Profiel
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Van: @politie.nl>
@klpd.politie.nl>

Verzonden: donderdag 12 november 2015 16:45
Aan:
Onderwerp: RE: bezettingsgegevens COA
Bijlagen: Archived attachment list.txt

Van: @coa.nl]
Verzonden: donderdag 12 november 2015 07:33
Aan: 
Onderwerp: RE: bezettingsgegevens COA

Ho
Ik heb nog geen data ontvangen om te analyseren. Kunnen jullie mij deze toesturen, zodat ik kan kijken wat er mee aan de hand is.
Alvast bedankt.
Groeten van 
Van: @politie.nl]
Verzonden: woensdag 11 november 2015 13:57
Aan: 
Onderwerp: RE: bezettingsgegevens COA
We hebben er naar gekeken en we zien dat het niet het juiste bestand is.
We hebben op 6 nov het bestand   ontvangen
als je in dit bestand de extra locatie gegevens wilt bij zetten, dan is het goed.
Dit bestand is nl qua layout gelijk aan Instroom en Uitstroom.
Technisch hoeven we dan nauwelijks aanpassingen te doen, omdat we dan de lijsten over elkaar laten vallen.

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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NVIK

Van: @coa.nl]
Verzonden: dinsdag 10 november 2015 12:29
Aan: 
Onderwerp: RE: bezettingsgegevens COA

Hoi 
Het is wel mogelijk om deze gegevens mee te leveren in de lijsten. Ik zal dan wel de rapporten moeten aanpassen en ze door onze OAP straat laten. Dat kost wel even tijd.
Zijn de rapportages met toevoeging van de adresgegevens van de locatie nu volledig? Zo ja, dan pas ik ze aan.
Ik hoor het wel.
Groeten van 
Van: @politie.nl]
Verzonden: maandag 9 november 2015 10:01
Aan: 
Onderwerp: bezettingsgegevens COA
Hoi 
Nogmaals dank voor de bezettingsinformatie
We zijn nog aan het uitzoeken of we de locatie gegevens mbv de lijst bezettingslocaties kunnen combineren (zodat we het volledige adres hebben)
Het volledige adres van de locatie staat nl niet in de instroomlijst en de nieuwe bezettingsgevenslijst.
Je hoort van me.
Ps: Is het uberhaupt mogelijk het volledige locatieadres van de vreemdeling mee te leveren in de lijsten (postcode, huisnr, straat, plaats end)

NVIK
06

Van: @coa.nl]
Verzonden: donderdag 5 november 2015 14:47
Aan: 
Onderwerp: RE: afkortingen locaties

Hoi 
Ik heb naast de dagelijkse gegevens zojuist de gegevens van de bewoners die bij het COA verblijven. Vanaf morgen (het rapport moet vandaag nog van acceptatie naar productie)
ontvang je de update van de bezettinggegevens.
Laten we maandag nog even contact hebben.
Een goed weekend.
Groeten van 
Van: @politie.nl]
Verzonden: donderdag 29 oktober 2015 17:30
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Van: coa.nl]
Verzonden: Thursday, October 29, 2015 04:12 PM
Aan: 
Onderwerp: RE: afkortingen locaties

Hoi
We hebben de PIA nog niet kunnen afronden, want we hebben nog niet alle antwoorden op de gestelde vragen.
Hopelijk weet ik maandag meer.
Groeten van
Van: @politie.nl]
Verzonden: maandag 26 oktober 2015 22:14
Aan:
Onderwerp: Re: afkortingen locaties
Dank vOor de update , woensdag hebben we met coa en min venj en ncc overleg mbt te maken landkaart. Waarbij de bezetting ook te sprake komt. Dus donderdag
komt goed uit.
Verzonden via blackberry 

Van: coa.nl]
Verzonden: Monday, October 26, 2015 04:00 PM
Aan:
Onderwerp: RE: afkortingen locaties

Hoi
De pia vindt donderdag plaatst en dan weet ik meer. Ik zal in ieder geval het rapport al maken, zodat het straks verzonden kan worden.
Eerst zal ik dan een bezettingsbestand sturen met dezelfde gegevens als de instroomgegevens. Daarna zal dagelijks een bezettingsoverzicht worden verstuurd met beperkte
gegevens (naam, v-nummer, geboortedatum, land van herkomst, locatie en datum aankomst locatie).
Groeten van 
Van: @politie.nl]
Verzonden: maandag 26 oktober 2015 15:51
Aan: 
Onderwerp: Re: afkortingen locaties
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He bedankt man!
Al iets gehoord over de pia mbt de bezettingen.
Verzonden via blackberry 
06

Van: @coa.nl]
Verzonden: Monday, October 26, 2015 03:46 PM
Aan: 
Onderwerp: RE: afkortingen locaties

Hoi 
Ik denk dat jij onderstaande lijstje bedoelt:
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Van: @politie.nl]
Verzonden: maandag 26 oktober 2015 11:04
Aan: 
Onderwerp: afkortingen locaties

kun je mij nog de betekenis van de afkoringen van de opvanglocaties sturen?

NVIK
> Postbus 11, 3970AA Driebergen
H Hanzelaan 93 (gebouw 45), 8017JE

Zwolle
( 088 - 
ýà 06-
8 @klpd.politie.nl
8 Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen

Informatieknooppunt)
@klpd.politie.nl

aanwezig op maandag t/m donderdag
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
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De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
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Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: maandag 13 juli 2020 13:12
Aan:
Onderwerp: FW: rectificatie

Ter info, iets voor het Plein?

Van:
Verzonden: maandag 13 juli 2020 13:04
Aan: 
Onderwerp: rectificatie

Ik wil je vragen je berichtgeving van vandaag te rectificeren. De wettelijke grondslag voor de informatieoverdracht ligt in het Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK
https://wetten.overheid.nl/BWBR0034533/2014-01-01. Het COA levert deze informatie al langere tijd. Met het van kracht worden van de AVG heeft het COA het inititiatief genomen
om de Gegevensleveringsovereenkomst COA – NVIK te actualiseren. De overeenkomst voldoet aan de AVG.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Stafafdeling Strategie, Bestuur en Omgeving
Team Communicatie en Relatiemanagement

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl

Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 GE Den Haag

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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M

Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 19:34
Aan:
CC:

Onderwerp: RE: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant
Bijlagen: 200715 Memo bestuur 0.9.docx; 200715 Feitenrelaas berichtgeving NRC en Volkskrant.docx; 200715 Concept persbericht persoonsgegevens.docx;

200715 Tijdslijn (1).docx; 200715 Berichten AVG privacy COA asielzoekers.docx; 200715 Antwoorden vragen NRC.docx; 200715 IB maatregelen.docx

Beste ,

Hierbij zend ik je een memo over de gegevensleveringsovereenkomst met het NVIK. Conclusie van het memo is om per direct het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens
aan het NVIK te beëindigen en de overige (algemene) persoonsgegevens te herzien op noodzakelijkheid. Verder doe ik je toekomen:

-  een  feitenrelaas;
-  een  concept-persbericht;
-  een  tijdslijn;
-  een  overzicht  van  gepubliceerde  berichten  over  AVG
-  de  concept-beantwoording  van  de  vragen  van  NRC.

Tot slot tref je, op verzoek van  nog een memo over IB-maatregelen aan.

We vernemen graag.

Vr. groet,

Van: 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 11:13
Aan: 
CC: 

Onderwerp: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant

Beste collega’s,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Volgende afspraken zijn gemaakt:

1. Er komt een memo voor het bestuur waarin uitgelegd gaat worden hoe het zit met grondslag voor bijzonder persoonsgegevens COA breed en specifiek met het NVIK incl.
onderbouwing wel of niet stoppen met leveren aan het NVIK en mogelijk consequenties vanuit de AP bijv. in de vorm van een boete ). Deadline
einde van de dag of eerder.

2. Opstellen van een feitenrelaas. Vanaf het moment dat het NRC heeft gepubliceerd incl. historie (input vanuit het MIT) om zo de vragen van het NRC beantwoord te krijgen en
voorbereid te zijn op vragen vanuit het departement inzake mogelijk informeren van de Tweede Kamer vanuit de staatssecretaris ( ). Deadline
einde van de dag of eerder.

3. Aan de hand van het feitenrelaas en het memo opstellen van een persbericht voor coa.nl. (  communicatie). Deadline vanavond of morgenochtend vroeg.

4. Beantwoording AP samen met de politie. Er is nog een meeting morgenochtend 10 uur ( ). Deadline
morgenmiddag leveren aan de AP.

5. Gegevenslevering aan het NVIK zal per direct gestopt worden. (laatste levering was afgelopen maandag). Deadline: per direct.

Met vriendelijke groet,

Mobiel: 06
Profiel:

Veilig digitaal werken, waar moet ik op letten?
Veilig thuiswerken, hoe doe ik dat?
Meer over informatiebeveiliging op Plein
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Van: @politie.nl>
Verzonden: donderdag 9 april 2015 15:51
Aan:
Onderwerp: RE: COa gegevens

NVIK
06

Van: coa.nl]
Verzonden: donderdag 9 april 2015 15:49
Aan: 
Onderwerp: RE: COa gegevens

Beste
De COA gegevens zijn zojuist upgeload.
Groeten van 
Van @politie.nl]
Verzonden: donderdag 9 april 2015 15:41
Aan:
Onderwerp: COa gegevens
Hoi 
denk je nog even aan de maandlijst mbt de COa gegevens
ik zag ze nog niet op de postbus staan

NVIK
> Postbus 11, 3970AA Driebergen
H Hanzelaan 93 (gebouw 45), 8017JE

Zwolle
(
È

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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8 @klpd.politie.nl
8 Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen

Informatieknooppunt)
klpd.politie.nl

aanwezig op maandag t/m donderdag
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 20:29
Aan:
Onderwerp: FW: Update COA - NVIK

Ter info.Ik heb conact met . Hou je op de hoogte en laat het je weten als jij iets kan/moet doen/

Van: 
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 18:44
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; 

@coa.nl>; r@coa.nl>
Onderwerp: Update COA - NVIK

Beste collega’s,

Het ziet er naar uit dat het delen persoonsgegevens met het NVIK groter is geworden dan we hadden gedacht. Ik heb zojuist  gesproken. Ik heb uitgelegd dat we
overwegen om met het delen van de bijzondere persoonsgegevens te stoppen. Hij kan zich daar zeer goed in vinden. Verder adviseerde de FG om vanuit het COA bestuur het
departement te informeren. Dat kan zijn de DG, PG of stas. Want de FG is verwacht echt dat er Kamer vragen gaan komen. Dus er is een feitenrelaas nodig. Ander advies is om in
ieder geval te stoppen met delen van de gegevens met NVIK tot nader orde. Ik heb aan evraagd of er na zondag nog gegevens zijn geleverd. Dat hoor ik
morgen. Hier moeten we een besluit over nemen.

Ondertussen ook  gesproken. Ik heb aangegeven wat we mogelijk van plan zijn met de bijzondere persoonsgegevens. Gezamenlijke reactie vanuit het COA en de politie
naar de AP en een mogelijke kans op een (aanzienlijke) boete. Wat we ook aan het bestuur willen melden.
Er zijn ondertussen ook nieuwe vragen gekomen vanuit het NRC: hoe lang delen we deze gegevens al (deze vraag had ik vandaag al uitgezet bij ) en specifiek wat
vragen over de bijzondere persoonsgegevens al deze vragen doorsturen. Verder wil  morgen vanuit het COA naar de media (NRC) reageren. Handig om dan
morgenochtend even te spreken met een WebEx meeting. Ik zal deze inschieten om 9 uur. Advies van  is om na de meeting te reageren naar het bestuur.

Fijne avond!

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Met vriendelijke groet,

Chief Information Security Officer (CISO) – Privacy Officer (PO)
Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste Omgangsvormen (landelijk)

Mobiel: 06-
Profiel: Wie ben ik

Veilig digitaal werken, waar moet ik op letten?
Veilig thuiswerken, hoe doe ik dat?
Meer over informatiebeveiliging op Plein
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 14:56
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Reactie aan AP
Bijlagen: 20200716 reactie AP 0.4 check PD, LM, SM en MH.DOCX

Dag 

Bijgevoegd de laatste versie met enkele niet-inhoudelijke aanpassingen van onze kant. Graag akkoord van jullie.
Wij zetten alvast deze versie intern verder uit.

Groet, 

Van @politie.nl]
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 14:36
Aan: '
CC:
Onderwerp: RE: Reactie aan AP

Hierbij. Ik ontvang graag zsm. de definitieve versie, of versies die in de tussentijd nog afstemming behoeven.

Van @ictrecht.nl]
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 13:43
Aan: @coa.nl>
CC: litie.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: Re: Reactie aan AP

Geen probleem. Hierbij mijn check. wil jij vooral de aanpassingen bij juridisch kader NVIK controleren of je het daarmee eens bent?

Met vriendelijke groet,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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ICTRecht Privacy B.V.
CIPP/E, CIPP/US, CIPP/A, CIPM en CIPT

Afwezig op vrijdag

ICTRecht Privacy B.V.
Jollemanhof 12
1019 GW Amsterdam
Tel: +31 
E-mail @ictrecht.nl
Web: www.ictrecht.nl/privacy
KvK: 72602651
BTW: NL8591.69.820.B01

Van: @coa.nl>
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 13:20
Aan: @ictrecht.nl>
CC: @politie.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: FW: Reactie aan AP

Dag 

Excuus, uiteraard bij dezen ook naar jou.

Groet,

Van
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 13:20
Aan: ' @politie.nl>
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CC @coa.nl> @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: Reactie aan AP

Dag 

Zoals besproken sturen  en ik jou hierbij de opzet voor de reactie aan de AP toe. Na afstemming met jou zal vanuit het COA verdere afstemming met het departement
en onze FG plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Informatie & Diensten / Juridische Zaken
Privacyjurist

Telefoon: 06 – 3
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2500 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 GE Den Haag

**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
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Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
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Van: @politie.nl> n
@klpd.politie.nl>

Verzonden: dinsdag 20 oktober 2015 14:25
Aan:
Onderwerp: RE: COA gegevenslevering

ja hoor mag gelijk zijn

NVIK
06

Van: @coa.nl]
Verzonden: maandag 19 oktober 2015 15:16
Aan:
Onderwerp: RE: COA gegevenslevering

Ik hoor het wel.
Groeten van 
Van: @politie.nl]
Verzonden: maandag 19 oktober 2015 13:19
Aan: 
Onderwerp: FW: COA gegevenslevering

Is dat mogelijk.?

jmeijer2

jmeijer2
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NVIK

Van: 
Verzonden: maandag 12 oktober 2015 16:02
Aan: '
Onderwerp: COA gegevenslevering

de csv files kunnen we verwerken - dat kan geheel geautomatiseerd

De (oude) file met MOB kan vervallen hadden we al afgesproken die halen we wel uit de gegevens.
Graag de files dan op de nieuwe bestandenpostbus omgeving plaatsen

NVIK
06

Van: @coa.nl]
Verzonden: maandag 12 oktober 2015 09:51
Aan:
Onderwerp: RE: wijziging bestandenpostbus

Hoi 
Bedankt voor de informatie.
Ik heb zojuist de gegevens (in csv) geupload.
Vandaag ben ik slecht bereikbaar ivm werkzaamheden in het land, maar ik hoor nog van je of de csv levering goed is.
Groeten van 
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: maandag 20 juli 2020 16:39
Aan:
Onderwerp: *IBABS* Weekstart Migratie

Ter info
Van: 
Verzonden: maandag 20 juli 2020 14:14
Aan
CC: 
Onderwerp: FW: *IBABS* Weekstart Migratie
Beste e.a.,
Dit zal via de lijn ongetwijfeld ook nog bij jullie terecht komen, maar dan weten jullie het vast. Zie onderstaand geel gearceerd het verzoek van
Groeten,

Van: 
Verzonden: maandag 20 juli 2020 13:54
Aan:

Onderwerp: RE: *IBABS* Weekstart Migratie

Van: 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 17:16
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; ,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2



@coa.nl>; @coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>;
< @coa.nl>
Onderwerp: *IBABS* Weekstart Migratie
Beste 
Hieronder inbreng ten behoeve van de Weekstart Migratie maandag 20 juli.
ACTUALITEITEN

Stand van zaken rond het verstrekken van persoonsgegeven aan de politie
Informeren en deelnemers Weekstart informeren:

- Het bestuur van het COA heeft besloten om het delen van persoonsgegevens van asielzoekers aan het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK) van de
politie op te schorten. Het betreft gegevens over etniciteit, nationaliteit en godsdienst.

- Bij brief heeft de Stas de Tweede Kamer geïnformeerd. Brief is hier bijgevoegd.
- Stas bericht hierin dat ze door de voorzitter van het COA is geïnformeerd over de beslissing om de gemaakte afspraken over het leveren van gegevens aan de politie

extern te laten toetsen. Het COA vindt dit noodzakelijk nu er twijfel is ontstaan over het delen van (bijzondere) persoonsgegevens van asielzoekers met het NVIK.
- Stas bericht ook dat het COA, in afstemming met de politie, heeft besloten het delen van deze gegevens, op te schorten.
- Stas zegt de Kamer toe deze op een later moment te informeren over de uitkomsten van de externe toetsing en de wijze waarop het uitwisselen van persoonsgegevens

tussen COA en politie, met inachtneming van alle relevante wet- en regelgeving, kan worden hervat.
- De persoonsgegevens leverde het COA op verzoek van de politie ten behoeve van de toezicht en handhaving van de Vreemdelingenwet.
- Met name het NRC en de Volkskrant schrijven (zeer) kritisch over het handelen van het COA.
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Van: @politie.nl>
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 00:09
Aan:  | ICTRecht'; @minjenv.nl';

@minjenv.nl'
CC:
Onderwerp: RE: Reactie AP
Bijlagen: 20200716 reactie AP 0.6 (schoon met opmerkingen) comm LM-pd.docx

en anderen,

Ik heb enkele belangrijke kritiekpunten. Zie bijgaande versie.

Ik heb een wijzigingsvoorstel in het document opgenomen.

jmeijer2

jmeijer2
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Met vriendelijke groet,

Adviseur wet- en regelgeving
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 
E @politie.nl

Van: @ictrecht.nl]
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 21:28
Aan: 

CC: 
Onderwerp: Re: Reactie AP

Goedenavond allen,

, dank voor deze twee versies. Ik heb de schone versie gelezen, jouw vragen beantwoord en (echt minimale) wijzigingen gemaakt. Als het met mijn
wijzigingen eens is dan is de tekst wat mij betreft zo goed.

Met vriendelijke groet,

 ICTRecht Privacy B.V.
CIPP/E, CIPP/US, CIPP/A, CIPM en CIPT

Afwezig op vrijdag
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ICTRecht Privacy B.V.
Jollemanhof 12
1019 GW Amsterdam
Tel:
E-mail:
Web: www.ictrecht.nl/privacy
KvK: 72602651
BTW: NL8591.69.820.B01

Van @coa.nl>
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 18:32
Aan: @ictrecht.nl>; @politie.nl>; @coa.nl

@coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>;
@minjenv.nl>;

CC: @coa.nl coa.nl>
Onderwerp: Reactie AP

Beste allen,

Bijgevoegd vinden jullie de voorlopige (geredigeerde) gezamenlijke reactie namens politie en COA aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De opmerkingen van 
 zijn hierin verwerkt.

Zoals besproken dient de definitieve reactie morgenochtend te worden gedeeld met de AP. NVIK moet er nog op reageren. Ook is nog onduidelijk wie de
gezamenlijke reactie zal/zullen versturen.

Wederom bedankt voor de samenwerking van vandaag en een fijne avond,

Mede namens 
Groet, 
Met vriendelijke groet,

privacyjurist
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( 06 –
* @coa.nl
H Centraal Bureau, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag, Postbus 30203, 2500 GE Den Haag

**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
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Van: @politie.nl> 
@klpd.politie.nl>

Verzonden: maandag 19 oktober 2015 09:17
Aan:
Onderwerp: RE: COA gegevenslevering

we gaan even bekijken welke levering technisch onze voorkeur heeft. 

NVIK
06

Van:
Verzonden: maandag 12 oktober 2015 16:02
Aan:
Onderwerp: COA gegevenslevering

de csv files kunnen we verwerken - dat kan geheel geautomatiseerd

De (oude) file met MOB kan vervallen hadden we al afgesproken die halen we wel uit de gegevens.
Graag de files dan op de nieuwe bestandenpostbus omgeving plaatsen
D

NVIK
06

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: coa.nl]
Verzonden: maandag 12 oktober 2015 09:51
Aan: 
Onderwerp: RE: wijziging bestandenpostbus

Hoi
Bedankt voor de informatie.
Ik heb zojuist de gegevens (in csv) geupload.
Vandaag ben ik slecht bereikbaar ivm werkzaamheden in het land, maar ik hoor nog van je of de csv levering goed is.
Groeten van 
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 09:10
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Reactie AP
Bijlagen: 20200716 reactie AP 0.6 (schoon met opmerkingen) comm LM-pd.docx

Goedemorgen,

N.a.v. de mail van zie document in de bijlage) zijn er nog wat open punten:

Gra

Groet

Van: 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 08:16
Aan:
CC: 
Onderwerp: RE: Reactie AP

Heren,

Laten we vanochtend graag spoedig tot een afronding komen, zodat de reactie, na interne afstemming, naar de AP kan.

Groet,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: @politie.nl]
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 00:09
Aan: ' ij@ictrecht.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>;

@coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; @minjenv.nl>;
@minjenv.nl>

CC: @coa.nl>; @coa.nl>; @politie.nl>; 
@politie.nl>; @politie.nl>; olitie.nl>

Onderwerp: RE: Reactie AP

 en anderen,

Ik heb enkele belangrijke kritiekpunten. Zie bijgaande versie.

Met vriendelijke groet,

Adviseur wet- en regelgeving
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
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Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 
E

Van: @ictrecht.nl]
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 21:28
Aan: @coa.nl>; @politie.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>;

@coa.nl> @coa.nl>; ' @minjenv.nl>;
@minjenv.nl>

CC: @coa.nl>; t@coa.nl>
Onderwerp: Re: Reactie AP

Goedenavond allen,

 dank voor deze twee versies. Ik heb de schone versie gelezen, jouw vragen beantwoord en (echt minimale) wijzigingen gemaakt. Als  het met mijn wijzigingen
eens is dan is de tekst wat mij betreft zo goed.

Met vriendelijke groet,

ICTRecht Privacy B.V.
CIPP/E, CIPP/US, CIPP/A, CIPM en CIPT

Afwezig op vrijdag

ICTRecht Privacy B.V.
Jollemanhof 12
1019 GW Amsterdam
Tel: +
E-mail:
Web: www.ictrecht.nl/privacy
KvK: 72602651
BTW: NL8591.69.820.B01
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Van: @coa.nl>
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 18:32
Aan @ictrecht.nl>; @politie.nl>; @coa.nl>; 

@coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; @minjenv.nl>;
@minjenv.nl>

CC: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: Reactie AP

Beste allen,

Bijgevoegd vinden jullie de voorlopige (geredigeerde) gezamenlijke reactie namens politie en COA aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De opmerkingen van en
zijn hierin verwerkt.

Zoals besproken dient de definitieve reactie morgenochtend te worden gedeeld met de AP. NVIK moet er nog op reageren. Ook is nog onduidelijk wie de gezamenlijke reactie
zal/zullen versturen.

Wederom bedankt voor de samenwerking van vandaag en een fijne avond,

Mede namens o,
Groet,
Met vriendelijke groet,

( 06 –
* l@coa.nl
H Centraal Bureau, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag, Postbus 30203, 2500 GE Den Haag

**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
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------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
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Van: @politie.nl>
Verzonden: woensdag 14 oktober 2015 08:19
Aan:
Onderwerp: RE: COA gegevenslevering

oke dank voor je reactie

NVIK
06

Van @coa.nl]
Verzonden: woensdag 14 oktober 2015 08:18
Aan: 
Onderwerp: RE: COA gegevenslevering

Ho
Door de drukke werkzaamheden op dit moment, kan ik pas donderdag aan jouw verzoek werken.
Ik neem donderdag voor levering contact met jou op.
Groeten van 
Van: @politie.nl]
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2015 09:33
Aan: 
Onderwerp: RE: COA gegevenslevering

Kunnen je mij de betekenis van de gebruikte afkortingen van de opvanglokaties (opvangvormcode) nog toezenden.
Een aantal zijn voor mij nieuw. Kan ik dan ook filteren wat de azc's zijn en de gemeentelijke opvang (woningen, flats etc)

NVIK
06

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: maandag 12 oktober 2015 16:02
Aan: '
Onderwerp: COA gegevenslevering

de csv files kunnen we verwerken - dat kan geheel geautomatiseerd

De (oude) file met MOB kan vervallen hadden we al afgesproken die halen we wel uit de gegevens.
Graag de files dan op de nieuwe bestandenpostbus omgeving plaatsen

NVIK
06

Van: @coa.nl]
Verzonden: maandag 12 oktober 2015 09:51
Aan: 
Onderwerp: RE: wijziging bestandenpostbus

Hoi 
Bedankt voor de informatie.
Ik heb zojuist de gegevens (in csv) geupload.
Vandaag ben ik slecht bereikbaar ivm werkzaamheden in het land, maar ik hoor nog van je of de csv levering goed is.
Groeten van 
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: maandag 20 juli 2020 08:49
Aan:
Onderwerp: Knipselkrant 20-07-2020

Ik zoek ook het artikel van afgelopen zaterdag in de Volkskrant over het niet delen van de persoonsgegevens. Kun je me daar aan helpen?

Gr 

Van:
Verzonden: maandag 20 juli 2020 08:23
Onderwerp: Knipselkrant 20-07-2020

Ha collega’s,

Onderstaand de knipselkrant van maandag 20 juli 2020.
Extra artikel over  in het Eindhovens Dagblad: https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/dio-49-maakte-als-locatiemanager-azc-budel-alles-mee-en-toen-
kwam-als~a035ce04/

Fijne werkdag!

Groet,

Stafafdeling SBO
Team Communicatie & Relatiemanagement
Telefoon: 06 -
Mijn Profiel

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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KNIPSELKRANT
20 juli 2020

Deze nieuwsbrief is voor strikt persoonlijk gebruik. Uw organisatie heeft specifieke afspraken gemaakt over auteursrechten. Het op eigen initiatief doorsturen van deze nieuwsbrief
is in strijd hiermee.

INHOUD

COA web
Helft asiel-raddraaiers loopt weg uit straf-azc

20-07-2020 | WOORDEN: 1202 | DE TELEGRAAF EXTRA

Verdachte doodgestoken fietser Oss voor de rechter
20-07-2020 | 04:27 | WOORDEN: 259 | LC.NL

Afgelopen maand drie asielzoekers verdronken, COA maakt zich zorgen
18-07-2020 | 21:25 | WOORDEN: 191 | METRONIEUWS.NL

Leven is Lef
18-07-2020 | 13:47 | WOORDEN: 247 | GEMEENTENIEUWSONLINE.NL

Gebouw van AZC korte tijd ontruimd vanwege vreemde lucht (Video)
17-07-2020 | 22:19 | WOORDEN: 595 | ASSENSTAD.NL

Opvang weeskinderen in Griekenland nog niet geregeld
17-07-2020 | 21:07 | WOORDEN: 139 | ND.NL

COA: geen gegevens van asielzoekers naar politie
17-07-2020 | 20:51 | WOORDEN: 286 | ALBRANDSWAARDSDAGBLAD.NL

Antwoorden Kamervragen over afspraken met Griekenland van de opvang van minderjarige asielzoekers
17-07-2020 | 18:13 | WOORDEN: 34 | RIJKSOVERHEID.NL

TK Uitwisseling persoonsgegevens COA en NIVK
17-07-2020 | 17:45 | WOORDEN: 22 | RIJKSOVERHEID.NL

COA stopt met delen persoonsdata asielzoekers met politie na privacyzorgen
17-07-2020 | 17:45 | WOORDEN: 285 | NU.NL

COA geeft politie niet langer persoonsgegevens asielzoekers
17-07-2020 | 16:39 | WOORDEN: 491 | NRC.NL
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'COA en politie delen data asielzoekers sinds 2013'
17-07-2020 | 10:13 | WOORDEN: 215 | GEENSTIJL.NL

COA print
'Met pek en veren het land uit'

20-07-2020 | WOORDEN: 213 | DE TELEGRAAF

Lapmiddel lost overlast niet op; problemen blijven
20-07-2020 | WOORDEN: 397 | DE TELEGRAAF

Balanceren op 't randje; Opvolger aso-azc worstelt met in gareel houden van asiel-raddraaiers
20-07-2020 | WOORDEN: 912 | DE TELEGRAAF

Azc wordt voorlopig niet groter
18-07-2020 | WOORDEN: 147 | DE GELDERLANDER

COA web
Helft asiel-raddraaiers loopt weg uit straf-azc

20-07-2020 | WOORDEN: 1202 | DE TELEGRAAF EXTRA

De helft van alle asielzoekers die in de Handhaving- en Toezichtlocatie (HTL) in het Drentse Hoogeveen wordt geplaatst, neemt voor het voltooien van hun
straf de benen. Waar de raddraaiers naartoe vertrekken is niet bekend, maar ze zijn in ieder geval niet welkom in een regulier asielzoekerscentrum.

open het artikel

VALENTIJN BARTELS

Andere bronnen: telegraaf.nl

Verdachte doodgestoken fietser Oss voor de rechter
20-07-2020 | 04:27 | WOORDEN: 259 | LC.NL

De 25-jarige statushouder die wordt verdacht van het doodsteken van een 18-jarige fietser in Oss, moet maandagochtend voor de rechtbank in Den Bosch
verschijnen. Dat gebeurt via een videolink. Het is de eerste openbare rechtszitting sinds de verdachte in april werd aangehouden.

open het artikel
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Andere bronnen: rd.nl, haarlemsdagblad.nl, noordhollandsdagblad.nl, welingelichtekringen.nl, gooieneemlander.nl en nog 5 bronnen

Afgelopen maand drie asielzoekers verdronken, COA maakt zich zorgen
18-07-2020 | 21:25 | WOORDEN: 191 | METRONIEUWS.NL

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet
gedownload.

Het aantal asielzoekers dat verdrinkt in Nederlandse wateren baart vluchtelingenorganisaties en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgen.
Afgelopen maand verdronken zeker drie bewoners van een asielzoekerscentrum (azc), meldt De Telegraaf.

open het artikel

Leven is Lef
18-07-2020 | 13:47 | WOORDEN: 247 | GEMEENTENIEUWSONLINE.NL

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet
gedownload.

GROESBEEK - Ze lacht. Vrolijk. Straalt. Is positief. Niet voor een kleintje vervaard. Een doorzetter. Farnosh Amini is 27 jaar, woont in Groesbeek en vertelt
dat ze tussen haar 8ste en 16de jaar liefst op elf (!) scholen heeft gezeten. “Het ging op en af.

open het artikel

Gebouw van AZC korte tijd ontruimd vanwege vreemde lucht (Video)
17-07-2020 | 22:19 | WOORDEN: 595 | ASSENSTAD.NL

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet
gedownload.

Een gebouw op het terrein van het asielzoekerscentrum in Assen is vanmiddag een korte tijd ontruimd geweest vanwege een vreemde lucht. De politie is op
zoek naar getuigen van een woninginbraak in Assen-Oost. De inbraak vond donderdag tussen 16:00 en 22:00 uur plaats aan de Leliestraat.

open het artikel

Opvang weeskinderen in Griekenland nog niet geregeld
17-07-2020 | 21:07 | WOORDEN: 139 | ND.NL
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Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet
gedownload.

De opvang in Griekenland voor alleenreizende asielzoekerskinderen is er nog niet. Kamerlid Joël Voordewind pleit voor een gezant ter plekke die de opvang
regelt. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol Den Haag Begin mei zei staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) dat Nederland...

open het artikel

COA: geen gegevens van asielzoekers naar politie
17-07-2020 | 20:51 | WOORDEN: 286 | ALBRANDSWAARDSDAGBLAD.NL

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) schort het geven van informatie over asielzoekers aan het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt
(NVIK) op. Volgens de organisatie is er twijfel ontstaan over wat wel en niet gedeeld mag worden in het licht van privacy.

open het artikel

Andere bronnen: zoetermeersdagblad.nl, dagblad070.nl, dagblad010.nl, ridderkerksdagblad.nl, rijswijksdagblad.nl en nog 4 bronnen

Antwoorden Kamervragen over afspraken met Griekenland van de opvang van minderjarige asielzoekers
17-07-2020 | 18:13 | WOORDEN: 34 | RIJKSOVERHEID.NL

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet
gedownload.

Download 'Antwoorden Kamervragen over afspraken met Griekenland van de opvang van minderjarige asielzoekers'PDF document | 7 pagina's | 257 kB
Kamerstuk | 17-07-2020

open het artikel

TK Uitwisseling persoonsgegevens COA en NIVK
17-07-2020 | 17:45 | WOORDEN: 22 | RIJKSOVERHEID.NL

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet
gedownload.

Download 'TK Uitwisseling persoonsgegevens COA en NIVK'PDF document | 1 pagina | 154 kBKamerstuk | 17-07-2020

open het artikel
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COA stopt met delen persoonsdata asielzoekers met politie na privacyzorgen
17-07-2020 | 17:45 | WOORDEN: 285 | NU.NL

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet
gedownload.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is gestopt met het delen van de gegevens van asielzoekers met het Nationaal Vreemdelingen Informatie
Knooppunt (NVIK), een speciale tak van de politie die criminele trends onder asielzoekers bestudeert. Deze beslissing volgt nadat juristen eerder deze...

open het artikel

COA geeft politie niet langer persoonsgegevens asielzoekers
17-07-2020 | 16:39 | WOORDEN: 491 | NRC.NL

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet
gedownload.

Asielzoekers De politie kreeg van het COA jaren lang zeer persoonlijke gegevens van asielzoekers die nergens van worden verdacht. Daar komt nu een eind
aan. Een extern bureau gaat de overeenkomst met de politie onderzoeken. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) stopt met het delen van pri...

open het artikel

'COA en politie delen data asielzoekers sinds 2013'
17-07-2020 | 10:13 | WOORDEN: 215 | GEENSTIJL.NL

De data waar je geen zak aan hebt Het COA heeft kennelijk een 'leveringsovereenkomst' met de politie, en nu blijkt dat al sinds 2013 zaken als nationaliteit,
ras of etniciteit, godsdienst, geslacht, leeftijd en land met de politie worden gedeeld. Dat stond maandag al in de/het nrc en nu gewoon op...

open het artikel

COA print
'Met pek en veren het land uit'

20-07-2020 | WOORDEN: 213 | DE TELEGRAAF | PAGINA: 3

Den Haag - De opvang van asielzoekers zorgt geregeld voor verdeeldheid in politiek Den Haag, maar alle partijen vinden dat voor overlastgevers die zelden
kans hebben op asiel in Nederland geen plek is. Toch blijft het een worsteling hoe daar dan mee om te gaan.
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open het artikel

SECTIE: BINNENLAND

Andere bronnen: De Telegraaf

Lapmiddel lost overlast niet op; problemen blijven
20-07-2020 | WOORDEN: 397 | DE TELEGRAAF | PAGINA: 3

problemen blijven De opmerking dat de Handhaving- en Toezichtlocatie in de ideale situatie niet nodig zou zijn, raakt een gevoelige snaar in politiek Den
Haag. Telkens worden er vanuit verantwoordelijke bewindslieden nieuwe lapmiddelen tegen asieloverlast aangereikt, maar problemen blijven.

open het artikel

SECTIE: BINNENLAND

Andere bronnen: De Telegraaf

Balanceren op 't randje; Opvolger aso-azc worstelt met in gareel houden van asiel-raddraaiers
20-07-2020 | WOORDEN: 912 | DE TELEGRAAF | PAGINA: 2

Opvolger aso-azc worstelt met in gareel houden van asiel-raddraaiers De Handhaving- en Toezichtlocatie (HTL) is sinds februari dit jaar in het Drentse
Hoogeveen in gebruik om asociale en lastige asielzoekers in het gareel te houden. De nieuwe opvang is door staatssecretaris Broekers-Knol (Justiti...

open het artikel

SECTIE: BINNENLAND

Azc wordt voorlopig niet groter
18-07-2020 | WOORDEN: 147 | DE GELDERLANDER | PAGINA: 1

Het asielzoekerscentrum Winterswijk krijgt vooralsnog geen tijdelijke uitbreiding met honderd extra bewoners. Volgens het college van burgemeester en
wethouders is daarvoor nu onvoldoende draagvlak bij de omwonenden in de wijk De Rikker. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) had de
gemeen...

open het artikel
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JAN RUESINK | SECTIE: DE GELDERLANDER
Deze mail is verzonden door selecteren@coa.nl



1

Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 09:14
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Reactie AP

Eens, met de wijzigingsvoorstellen, 
Van: 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 09:10
Aan: 
CC
Onderwerp: RE: Reactie AP
Goedemorgen,
N.a.v. de mail van zie document in de bijlage) zijn er nog wat open punten:

Graag reactie.
Groet,
Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 08:16
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; ets@coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: Reactie AP
Heren,
Laten we vanochtend graag spoedig tot een afronding komen, zodat de reactie, na interne afstemming, naar de AP kan.
Groet,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: @politie.nl]
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 00:09
Aan: @ictrecht.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; 

@coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; ' @minjenv.nl>;
@minjenv.nl>

CC: @coa.nl>; H @coa.nl>; @politie.nl>;
< @politie.nl>; @politie.nl>; 
Onderwerp: RE: Reactie AP

Met vriendelijke groet,

Adviseur wet- en regelgeving
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 
E p
Va @ictrecht.nl]
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 21:28
Aan: @coa.nl>; @politie.nl>; n@coa.nl>; @coa.nl>;

@coa.nl>; @coa.nl>; @minjenv.nl>;
@minjenv.nl>

CC: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: Re: Reactie AP
Goedenavond allen,
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, dank voor deze twee versies. Ik heb de schone versie gelezen, jouw vragen beantwoord en (echt minimale) wijzigingen gemaakt. Als het met mijn wijzigingen
eens is dan is de tekst wat mij betreft zo goed.

Met vriendelijke groet,

ICTRecht Privacy B.V.
CIPP/E, CIPP/US, CIPP/A, CIPM en CIPT

Afwezig op vrijdag

ICTRecht Privacy B.V.
Jollemanhof 12
1019 GW Amsterdam
Tel: +31
E-mail: 
Web: www.ictrecht.nl/privacy
KvK: 72602651
BTW: NL8591.69.820.B01

Van: l@coa.nl>
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 18:32
Aan: ictrecht.nl>; ' @politie.nl>; D @coa.nl>;

@coa.nl>; @coa.nl> @coa.nl>; @minjenv.nl>;
' @minjenv.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: Reactie AP
Beste allen,
Bijgevoegd vinden jullie de voorlopige (geredigeerde) gezamenlijke reactie namens politie en COA aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De opmerkingen van en

 zijn hierin verwerkt.
Zoals besproken dient de definitieve reactie morgenochtend te worden gedeeld met de AP. NVIK moet er nog op reageren. Ook is nog onduidelijk wie de gezamenlijke reactie
zal/zullen versturen.
Wederom bedankt voor de samenwerking van vandaag en een fijne avond,
Mede namens 
Groet,
Met vriendelijke groet,
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 privacyjurist
( 06 
* ll@coa.nl
H Centraal Bureau, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag, Postbus 30203, 2500 GE Den Haag
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
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Van: @politie.nl>
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2015 09:33
Aan:
Onderwerp: RE: COA gegevenslevering

Kunnen je mij de betekenis van de gebruikte afkortingen van de opvanglokaties (opvangvormcode) nog toezenden.
Een aantal zijn voor mij nieuw. Kan ik dan ook filteren wat de azc's zijn en de gemeentelijke opvang (woningen, flats etc)

NVIK
06

Van: 
Verzonden: maandag 12 oktober 2015 16:02
Aan:
Onderwerp: COA gegevenslevering

de csv files kunnen we verwerken - dat kan geheel geautomatiseerd

De (oude) file met MOB kan vervallen hadden we al afgesproken die halen we wel uit de gegevens.
Graag de files dan op de nieuwe bestandenpostbus omgeving plaatsen

NVIK
06

jmeijer2

jmeijer2
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Van: @coa.nl]
Verzonden: maandag 12 oktober 2015 09:51
Aan: 
Onderwerp: RE: wijziging bestandenpostbus

Hoi 
Bedankt voor de informatie.
Ik heb zojuist de gegevens (in csv) geupload.
Vandaag ben ik slecht bereikbaar ivm werkzaamheden in het land, maar ik hoor nog van je of de csv levering goed is.
Groeten van
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: maandag 20 juli 2020 08:49
Aan:
Onderwerp: Knipselkrant 20-07-2020

Ik zoek ook het artikel van afgelopen zaterdag in de Volkskrant over het niet delen van de persoonsgegevens. Kun je me daar aan helpen?

Gr 

Van:
Verzonden: maandag 20 juli 2020 08:23
Onderwerp: Knipselkrant 20-07-2020

Ha collega’s,

Onderstaand de knipselkrant van maandag 20 juli 2020.
Extra artikel over n het Eindhovens Dagblad: https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/dio-49-maakte-als-locatiemanager-azc-budel-alles-mee-en-toen-
kwam-als~a035ce04/

Fijne werkdag!

Groet,

Stafafdeling SBO
Team Communicatie & Relatiemanagement
Telefoon: 06 
Mijn Profiel

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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KNIPSELKRANT
20 juli 2020

Deze nieuwsbrief is voor strikt persoonlijk gebruik. Uw organisatie heeft specifieke afspraken gemaakt over auteursrechten. Het op eigen initiatief doorsturen van deze nieuwsbrief
is in strijd hiermee.

INHOUD

COA web
Helft asiel-raddraaiers loopt weg uit straf-azc

20-07-2020 | WOORDEN: 1202 | DE TELEGRAAF EXTRA

Verdachte doodgestoken fietser Oss voor de rechter
20-07-2020 | 04:27 | WOORDEN: 259 | LC.NL

Afgelopen maand drie asielzoekers verdronken, COA maakt zich zorgen
18-07-2020 | 21:25 | WOORDEN: 191 | METRONIEUWS.NL

Leven is Lef
18-07-2020 | 13:47 | WOORDEN: 247 | GEMEENTENIEUWSONLINE.NL

Gebouw van AZC korte tijd ontruimd vanwege vreemde lucht (Video)
17-07-2020 | 22:19 | WOORDEN: 595 | ASSENSTAD.NL

Opvang weeskinderen in Griekenland nog niet geregeld
17-07-2020 | 21:07 | WOORDEN: 139 | ND.NL

COA: geen gegevens van asielzoekers naar politie
17-07-2020 | 20:51 | WOORDEN: 286 | ALBRANDSWAARDSDAGBLAD.NL

Antwoorden Kamervragen over afspraken met Griekenland van de opvang van minderjarige asielzoekers
17-07-2020 | 18:13 | WOORDEN: 34 | RIJKSOVERHEID.NL

TK Uitwisseling persoonsgegevens COA en NIVK
17-07-2020 | 17:45 | WOORDEN: 22 | RIJKSOVERHEID.NL

COA stopt met delen persoonsdata asielzoekers met politie na privacyzorgen
17-07-2020 | 17:45 | WOORDEN: 285 | NU.NL

COA geeft politie niet langer persoonsgegevens asielzoekers
17-07-2020 | 16:39 | WOORDEN: 491 | NRC.NL
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'COA en politie delen data asielzoekers sinds 2013'
17-07-2020 | 10:13 | WOORDEN: 215 | GEENSTIJL.NL

COA print
'Met pek en veren het land uit'

20-07-2020 | WOORDEN: 213 | DE TELEGRAAF

Lapmiddel lost overlast niet op; problemen blijven
20-07-2020 | WOORDEN: 397 | DE TELEGRAAF

Balanceren op 't randje; Opvolger aso-azc worstelt met in gareel houden van asiel-raddraaiers
20-07-2020 | WOORDEN: 912 | DE TELEGRAAF

Azc wordt voorlopig niet groter
18-07-2020 | WOORDEN: 147 | DE GELDERLANDER

COA web
Helft asiel-raddraaiers loopt weg uit straf-azc

20-07-2020 | WOORDEN: 1202 | DE TELEGRAAF EXTRA

De helft van alle asielzoekers die in de Handhaving- en Toezichtlocatie (HTL) in het Drentse Hoogeveen wordt geplaatst, neemt voor het voltooien van hun
straf de benen. Waar de raddraaiers naartoe vertrekken is niet bekend, maar ze zijn in ieder geval niet welkom in een regulier asielzoekerscentrum.

open het artikel

VALENTIJN BARTELS

Andere bronnen: telegraaf.nl

Verdachte doodgestoken fietser Oss voor de rechter
20-07-2020 | 04:27 | WOORDEN: 259 | LC.NL

De 25-jarige statushouder die wordt verdacht van het doodsteken van een 18-jarige fietser in Oss, moet maandagochtend voor de rechtbank in Den Bosch
verschijnen. Dat gebeurt via een videolink. Het is de eerste openbare rechtszitting sinds de verdachte in april werd aangehouden.

open het artikel
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Andere bronnen: rd.nl, haarlemsdagblad.nl, noordhollandsdagblad.nl, welingelichtekringen.nl, gooieneemlander.nl en nog 5 bronnen

Afgelopen maand drie asielzoekers verdronken, COA maakt zich zorgen
18-07-2020 | 21:25 | WOORDEN: 191 | METRONIEUWS.NL

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet
gedownload.

Het aantal asielzoekers dat verdrinkt in Nederlandse wateren baart vluchtelingenorganisaties en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgen.
Afgelopen maand verdronken zeker drie bewoners van een asielzoekerscentrum (azc), meldt De Telegraaf.

open het artikel

Leven is Lef
18-07-2020 | 13:47 | WOORDEN: 247 | GEMEENTENIEUWSONLINE.NL

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet
gedownload.

GROESBEEK - Ze lacht. Vrolijk. Straalt. Is positief. Niet voor een kleintje vervaard. Een doorzetter. Farnosh Amini is 27 jaar, woont in Groesbeek en vertelt
dat ze tussen haar 8ste en 16de jaar liefst op elf (!) scholen heeft gezeten. “Het ging op en af.

open het artikel

Gebouw van AZC korte tijd ontruimd vanwege vreemde lucht (Video)
17-07-2020 | 22:19 | WOORDEN: 595 | ASSENSTAD.NL

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet
gedownload.

Een gebouw op het terrein van het asielzoekerscentrum in Assen is vanmiddag een korte tijd ontruimd geweest vanwege een vreemde lucht. De politie is op
zoek naar getuigen van een woninginbraak in Assen-Oost. De inbraak vond donderdag tussen 16:00 en 22:00 uur plaats aan de Leliestraat.

open het artikel

Opvang weeskinderen in Griekenland nog niet geregeld
17-07-2020 | 21:07 | WOORDEN: 139 | ND.NL
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Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet
gedownload.

De opvang in Griekenland voor alleenreizende asielzoekerskinderen is er nog niet. Kamerlid Joël Voordewind pleit voor een gezant ter plekke die de opvang
regelt. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol Den Haag Begin mei zei staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) dat Nederland...

open het artikel

COA: geen gegevens van asielzoekers naar politie
17-07-2020 | 20:51 | WOORDEN: 286 | ALBRANDSWAARDSDAGBLAD.NL

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) schort het geven van informatie over asielzoekers aan het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt
(NVIK) op. Volgens de organisatie is er twijfel ontstaan over wat wel en niet gedeeld mag worden in het licht van privacy.

open het artikel

Andere bronnen: zoetermeersdagblad.nl, dagblad070.nl, dagblad010.nl, ridderkerksdagblad.nl, rijswijksdagblad.nl en nog 4 bronnen

Antwoorden Kamervragen over afspraken met Griekenland van de opvang van minderjarige asielzoekers
17-07-2020 | 18:13 | WOORDEN: 34 | RIJKSOVERHEID.NL

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet
gedownload.

Download 'Antwoorden Kamervragen over afspraken met Griekenland van de opvang van minderjarige asielzoekers'PDF document | 7 pagina's | 257 kB
Kamerstuk | 17-07-2020

open het artikel

TK Uitwisseling persoonsgegevens COA en NIVK
17-07-2020 | 17:45 | WOORDEN: 22 | RIJKSOVERHEID.NL

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet
gedownload.

Download 'TK Uitwisseling persoonsgegevens COA en NIVK'PDF document | 1 pagina | 154 kBKamerstuk | 17-07-2020

open het artikel



6

COA stopt met delen persoonsdata asielzoekers met politie na privacyzorgen
17-07-2020 | 17:45 | WOORDEN: 285 | NU.NL

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet
gedownload.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is gestopt met het delen van de gegevens van asielzoekers met het Nationaal Vreemdelingen Informatie
Knooppunt (NVIK), een speciale tak van de politie die criminele trends onder asielzoekers bestudeert. Deze beslissing volgt nadat juristen eerder deze...

open het artikel

COA geeft politie niet langer persoonsgegevens asielzoekers
17-07-2020 | 16:39 | WOORDEN: 491 | NRC.NL

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet
gedownload.

Asielzoekers De politie kreeg van het COA jaren lang zeer persoonlijke gegevens van asielzoekers die nergens van worden verdacht. Daar komt nu een eind
aan. Een extern bureau gaat de overeenkomst met de politie onderzoeken. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) stopt met het delen van pri...

open het artikel

'COA en politie delen data asielzoekers sinds 2013'
17-07-2020 | 10:13 | WOORDEN: 215 | GEENSTIJL.NL

De data waar je geen zak aan hebt Het COA heeft kennelijk een 'leveringsovereenkomst' met de politie, en nu blijkt dat al sinds 2013 zaken als nationaliteit,
ras of etniciteit, godsdienst, geslacht, leeftijd en land met de politie worden gedeeld. Dat stond maandag al in de/het nrc en nu gewoon op...

open het artikel

COA print
'Met pek en veren het land uit'

20-07-2020 | WOORDEN: 213 | DE TELEGRAAF | PAGINA: 3

Den Haag - De opvang van asielzoekers zorgt geregeld voor verdeeldheid in politiek Den Haag, maar alle partijen vinden dat voor overlastgevers die zelden
kans hebben op asiel in Nederland geen plek is. Toch blijft het een worsteling hoe daar dan mee om te gaan.
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open het artikel

SECTIE: BINNENLAND

Andere bronnen: De Telegraaf

Lapmiddel lost overlast niet op; problemen blijven
20-07-2020 | WOORDEN: 397 | DE TELEGRAAF | PAGINA: 3

problemen blijven De opmerking dat de Handhaving- en Toezichtlocatie in de ideale situatie niet nodig zou zijn, raakt een gevoelige snaar in politiek Den
Haag. Telkens worden er vanuit verantwoordelijke bewindslieden nieuwe lapmiddelen tegen asieloverlast aangereikt, maar problemen blijven.

open het artikel

SECTIE: BINNENLAND

Andere bronnen: De Telegraaf

Balanceren op 't randje; Opvolger aso-azc worstelt met in gareel houden van asiel-raddraaiers
20-07-2020 | WOORDEN: 912 | DE TELEGRAAF | PAGINA: 2

Opvolger aso-azc worstelt met in gareel houden van asiel-raddraaiers De Handhaving- en Toezichtlocatie (HTL) is sinds februari dit jaar in het Drentse
Hoogeveen in gebruik om asociale en lastige asielzoekers in het gareel te houden. De nieuwe opvang is door staatssecretaris Broekers-Knol (Justiti...

open het artikel

SECTIE: BINNENLAND

Azc wordt voorlopig niet groter
18-07-2020 | WOORDEN: 147 | DE GELDERLANDER | PAGINA: 1

Het asielzoekerscentrum Winterswijk krijgt vooralsnog geen tijdelijke uitbreiding met honderd extra bewoners. Volgens het college van burgemeester en
wethouders is daarvoor nu onvoldoende draagvlak bij de omwonenden in de wijk De Rikker. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) had de
gemeen...

open het artikel
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JAN RUESINK | SECTIE: DE GELDERLANDER
Deze mail is verzonden door selecteren@coa.nl



1

Van: @politie.nl>
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 09:21
Aan:

CC:
Onderwerp: RE: Reactie AP

en anderen,

Ik heb inmiddels het gezamenlijke bericht aan de AP, zoals door mij geredigeerd, binnen de politie voorgelegd aan de lijnorganisatie (sectorhoofd DLIO van de
Landelijke eenheid) en bestuursondersteuning van de Staf Korpsleiding, beide met vraag om hun akkoord.

Het bericht kan niet uit namens de politie zonder hun akkoord.

Met vriendelijke groet,

Adviseur wet- en regelgeving
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 06-
E @politie.nl

Van: D
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 00:09
Aan: ' @minjenv.nl' ;

@minjenv.nl'

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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CC: 
Onderwerp: RE: Reactie AP

 en anderen,

Ik heb enkele belangrijke kritiekpunten. Zie bijgaande versie.

Ik heb een wijzigingsvoorstel in het document opgenomen.

Met vriendelijke groet,

Adviseur wet- en regelgeving
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
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Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M
E

Van: @ictrecht.nl]
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 21:28
Aan: @coa.nl> @politie.nl>; @coa.nl>;

@coa.nl> @coa.nl>; @coa.nl>; ' @minjenv.nl'
@minjenv.nl>; @minjenv.nl>

CC: @coa.nl> @coa.nl>
Onderwerp: Re: Reactie AP

Goedenavond allen,

 dank voor deze twee versies. Ik heb de schone versie gelezen, jouw vragen beantwoord en (echt minimale) wijzigingen gemaakt. Als het met mijn
wijzigingen eens is dan is de tekst wat mij betreft zo goed.

Met vriendelijke groet,

CTRecht Privacy B.V.
CIPP/E, CIPP/US, CIPP/A, CIPM en CIPT

Afwezig op vrijdag

ICTRecht Privacy B.V.
Jollemanhof 12
1019 GW Amsterdam
Tel:
E-mail
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Web: www.ictrecht.nl/privacy
KvK: 72602651
BTW: NL8591.69.820.B01

Van: 
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 18:32
Aan:

CC: 
Onderwerp: Reactie AP

Beste allen,

Bijgevoegd vinden jullie de voorlopige (geredigeerde) gezamenlijke reactie namens politie en COA aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De opmerkingen van 
en  zijn hierin verwerkt.

Zoals besproken dient de definitieve reactie morgenochtend te worden gedeeld met de AP. NVIK moet er nog op reageren. Ook is nog onduidelijk wie de
gezamenlijke reactie zal/zullen versturen.

Wederom bedankt voor de samenwerking van vandaag en een fijne avond,

Mede namens
Groet, 
Met vriendelijke groet,

Senior privacyjurist
( 06 –
* @coa.nl
H Centraal Bureau, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag, Postbus 30203, 2500 GE Den Haag

**********************************************************************
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
@klpd.politie.nl>

Verzonden: woensdag 21 oktober 2015 13:00
Aan:
Onderwerp: RE: COA gegevenslevering

Hoi
ik zie de bestanden niet staan op de nieuwe omgeving

We moeten eerst een nul meting hebben, daarna kan dagelijks worden geupdate.

NVIK

Van: @coa.nl]
Verzonden: woensdag 21 oktober 2015 10:47
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: COA gegevenslevering

Hoi 
De instroom- en uitstroomgegevens en de bezettinggegevens naar locatie (zoals het maandwerk) heb ik vandaag als excelbestanden geupload op de bestandenpostbus. Deze
gegevenslevering zal iedere werkdag plaatsvinden, waarbij op maandag ook de gegevens van zaterdag en zondag geupload zullen worden.
Voor de uitbreiding van de bezettingsgegevens zijn we sinds kort verplicht om een privacy impact assessment uit te voeren, voordat we de gegevens mogen versturen.
Ik heb dat inmiddels in gang gezet en hoop daar snel meer over te kunnen communiceren.
Binnenkort zal mijn collega de gegevenslevering aan het NVIK gaan verzorgen. Ik zal uiteraard zorgdragen voor een goede overdracht aan 
Groeten van 
Van: @politie.nl] Namens
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2015 14:25

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Aan: 
Onderwerp: RE: COA gegevenslevering
ja hoor mag gelijk zijn

NVIK
06

Van: @coa.nl]
Verzonden: maandag 19 oktober 2015 15:16
Aan: 
Onderwerp: RE: COA gegevenslevering

Hoi
Welke gegevens wil je van de bewoners in de COA bezetting zien?
Dezelfde gegevens die ook bij in- en uitstroom worden opgehaald?
Ik hoor het wel.
Groeten van 
Van: @politie.nl] Namens
Verzonden: maandag 19 oktober 2015 13:19
Aan: 
Onderwerp: FW: COA gegevenslevering

Is dat mogelijk.?

NVIK
06

Van: 
Verzonden: maandag 12 oktober 2015 16:02
Aan:
Onderwerp: COA gegevenslevering

de csv files kunnen we verwerken - dat kan geheel geautomatiseerd
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De (oude) file met MOB kan vervallen hadden we al afgesproken die halen we wel uit de gegevens.
Graag de files dan op de nieuwe bestandenpostbus omgeving plaatsen

NVIK
06

Van: @coa.nl]
Verzonden: maandag 12 oktober 2015 09:51
Aan:
Onderwerp: RE: wijziging bestandenpostbus

Hoi 
Bedankt voor de informatie.
Ik heb zojuist de gegevens (in csv) geupload.
Vandaag ben ik slecht bereikbaar ivm werkzaamheden in het land, maar ik hoor nog van je of de csv levering goed is.
Groeten van 
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
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Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: dinsdag 28 juli 2020 09:49
Aan:
Onderwerp: lijst

Beste 

Ik kan je helaas niet helpen aan een overzicht van alle instanties met wie het COA (bijzondere) persoonsgegevens deelt. 

Groet,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 10:02
Aan: @minjenv.nl';

CC:
Onderwerp: RE: Reactie AP
Bijlagen: 20200717 reactie AP 0.7 (track changes en opmerkingen).docx; 20200717 reactie AP 0.7 (schoon).docx

Beste allen,

Bijgevoegd de laatste versie van de gezamenlijke reactie.

De aanvullingen van en zijn allemaal geaccepteerd. Na contact tussen mij en en ruggespraak met  is de zin waarin het COA nader onderzoek aankondigt
naar de rechtmatigheid van de gegevensdeling met NVIK gewijzigd in ‘Momenteel doet het COA nader onderzoek naar de rechtmatigheid van de verzameling en de verdere
verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens’.

Groet, 

Van: @politie.nl]
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 09:21
Aan: '  ICTRecht' ; @minjenv.nl' ;

@minjenv.nl'
CC: 
Onderwerp: RE: Reactie AP

 en anderen,

Ik heb inmiddels het gezamenlijke bericht aan de AP, zoals door mij geredigeerd, binnen de politie voorgelegd aan de lijnorganisatie ( DLIO van de Landelijke eenheid)
en bestuursondersteuning van de Staf Korpsleiding, beide met vraag om hun akkoord.

Het bericht kan niet uit namens de politie zonder hun akkoord.

Met vriendelijke groet,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Adviseur wet- en regelgeving
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 
E

Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 00:09
Aan: ' @ictrecht.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; 

@coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; @minjenv.nl>;
@minjenv.nl>

CC: @coa.nl>; @coa.nl>; @politie.nl>; 
@politie.nl>; @politie.nl>; k@politie.nl>

Onderwerp: RE: Reactie AP

en anderen,

Ik heb enkele belangrijke kritiekpunten. Zie bijgaande versie.

Ik heb een wijzigingsvoorstel in het document opgenomen.
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Met vriendelijke groet,

Adviseur wet- en regelgeving
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 06-
E @politie.nl

Van @ictrecht.nl]
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 21:28
Aan: @coa.nl>; @politie.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>;

@coa.nl>; @coa.nl>; @minjenv.nl' @minjenv.nl>;
' @minjenv.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: Re: Reactie AP

Goedenavond allen,

, dank voor deze twee versies. Ik heb de schone versie gelezen, jouw vragen beantwoord en (echt minimale) wijzigingen gemaakt. Als het met mijn wijzigingen
eens is dan is de tekst wat mij betreft zo goed.

Met vriendelijke groet,

r ICTRecht Privacy B.V.
CIPP/E, CIPP/US, CIPP/A, CIPM en CIPT

Afwezig op vrijdag
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ICTRecht Privacy B.V.
Jollemanhof 12
1019 GW Amsterdam
Tel: +31 
E-mail: 
Web: www.ictrecht.nl/privacy
KvK: 72602651
BTW: NL8591.69.820.B01

Van: 
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 18:32
Aan: @ictrecht.nl>; @politie.nl>; @coa.nl>; 

@coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; @minjenv.nl>;
@minjenv.nl>

CC: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: Reactie AP

Beste allen,

Bijgevoegd vinden jullie de voorlopige (geredigeerde) gezamenlijke reactie namens politie en COA aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De opmerkingen van  en
t zijn hierin verwerkt.

Zoals besproken dient de definitieve reactie morgenochtend te worden gedeeld met de AP. NVIK moet er nog op reageren. Ook is nog onduidelijk wie de gezamenlijke reactie
zal/zullen versturen.

Wederom bedankt voor de samenwerking van vandaag en een fijne avond,

Mede namens 
Groet,
Met vriendelijke groet,

privacyjurist
( 06 – 
* @coa.nl
H Centraal Bureau, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag, Postbus 30203, 2500 GE Den Haag

**********************************************************************
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
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Van: politie.nl>
Verzonden: woensdag 4 februari 2015 12:53
Aan:
Onderwerp: RE: COA instroom nationaliteit
Bijlagen: Archived attachment list.txt

Dag
wil je nog een keer kijken naar mijn onderstaande vraag mbt toevoeging Nationaliteit
ik heb het laatste bestandje van 7 jan bijgevoegd
daarin zie je de nu te leveren velden

kun je al bij de bestandenpostbus?

NVIK
06

Van: 
Verzonden: maandag 12 januari 2015 14:40
Aan: 
Onderwerp: COA instroom nationaliteit

we hebben een vergelijking gemaakt door onze IND analist van de IND en COA gegevens (zie bijlage)

NVIK

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: coa.nl]
Verzonden: donderdag 8 januari 2015 11:27
Aan
CC: Mailbox NVIK 
Onderwerp: informatieuitwisseling via bestandenpostbus Min VenJ tbv NVIK/EMM

Beste
Er is nog geen contact opgenomen met mij m.b.t. informatieuitwisseling via bestandenpostbus Min VenJ tbv NVIK/EMM.
Kunnen we de gegevenslevering van het COA deze maand nog op de oude manier doen of op andere wijze?

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Unit Administratie en Inkoop
Afdeling P&C advies, rapportage en analyse en processenbeheer
_______________________________________________________________

Tel: 
Fax: 
Mobiel: 06-
Mail: @coa.nl
Adres: Sir Winston Churchilllaan 366a, 2285SJ Rijswijk ZH, 
Postbus 3002, 2280 ME Rijswijk
_______________________________________________________________

**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
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vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: maandag 20 juli 2020 09:19
Aan:
Onderwerp: LinkedIn

Prima! Dank

Van:
Verzonden: maandag 20 juli 2020 09:19
Aan: 
Onderwerp: LinkedIn

Zoiets (zonder plaatje):

Het COA gaat de gemaakte afspraken over het leveren van gegevens aan het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK) extern laten toetsen. Het COA vindt dit
noodzakelijk, nu er twijfel is ontstaan over het delen van (bijzondere) persoonsgegevens van asielzoekers met het NVIK. Het delen van deze gegevens met het NVIK wordt
opgeschort. “We kunnen het ons niet permitteren dat er discussie blijft bestaan over wat wel en niet gedeeld mag worden. Dat is niet goed voor onze bewoners, ketenpartners
en medewerkers”, zegt bestuursvoorzitter van het COA Milo Schoenmaker.
Het COA is zich zeer bewust van zijn verantwoordelijkheid voor het vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. Tegelijkertijd heeft de overheid informatie nodig om op te
treden tegen misbruik van het asielsysteem door overlastgevers en mensenhandelaars.
Het hele bericht lees je hier: LINK

Met vriendelijke groet,

Communicatieadviseur
Telefoon: 06-

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: 10:05
Aan:

CC:
Onderwerp: RE: Reactie AP
Bijlagen: 20200717 reactie AP 0.7 (track changes en opmerkingen).docx; 20200717 reactie AP 0.7 (schoon).docx

Per abuis bevatte het opgeschoonde bestand dat ik zojuist met jullie deelde tóch nog track changes en opmerkingen.
Nu is het juist.

Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 10:02
Aan: '

CC
Onderwerp: RE: Reactie AP

Beste allen,

Bijgevoegd de laatste versie van de gezamenlijke reactie.

De aanvullingen van  zijn allemaal geaccepteerd. Na contact tussen mij en  en ruggespraak met , is de zin waarin het COA nader onderzoek aankondigt
naar de rechtmatigheid van de gegevensdeling met NVIK gewijzigd in ‘Momenteel doet het COA nader onderzoek naar de rechtmatigheid van de verzameling en de verdere
verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens’.

Groet, 

Van @politie.nl]
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 09:21
Aan: ' @ictrecht.nl> @coa.nl>; @coa.nl>;

@coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; '
@minjenv.nl>

CC: @coa.nl>; @coa.nl>; @politie.nl>; 

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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< @politie.nl>; t@politie.nl>; @politie.nl>
Onderwerp: RE: Reactie AP

n anderen,

Ik heb inmiddels het gezamenlijke bericht aan de AP, zoals door mij geredigeerd, binnen de politie voorgelegd aan de lijnorganisatie (  DLIO van de Landelijke eenheid)
en bestuursondersteuning van de Staf Korpsleiding, beide met vraag om hun akkoord.

Het bericht kan niet uit namens de politie zonder hun akkoord.

Met vriendelijke groet,

Adviseur wet- en regelgeving
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 
E

Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 00:09
Aan: ' @ictrecht.nl> coa.nl>; @coa.nl>; 

@coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; @minjenv.nl>;
' @minjenv.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>; @politie.nl>; 

@politie.nl>; @politie.nl>; @politie.nl>
Onderwerp: RE: Reactie AP

 en anderen,

Ik heb enkele belangrijke kritiekpunten. Zie bijgaande versie.
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Ik heb een wijzigingsvoorstel in het document opgenomen.

Met vriendelijke groet,

Adviseur wet- en regelgeving
Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M 
E

Van: @ictrecht.nl]
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 21:28
Aan: @coa.nl>; @politie.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>;

@coa.nl>; @coa.nl> @minjenv.nl>;
@minjenv.nl>

CC: s@coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: Re: Reactie AP

Goedenavond allen,
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, dank voor deze twee versies. Ik heb de schone versie gelezen, jouw vragen beantwoord en (echt minimale) wijzigingen gemaakt. Als Paul het met mijn wijzigingen
eens is dan is de tekst wat mij betreft zo goed.

Met vriendelijke groet,

 ICTRecht Privacy B.V.
CIPP/E, CIPP/US, CIPP/A, CIPM en CIPT

Afwezig op vrijdag

ICTRecht Privacy B.V.
Jollemanhof 12
1019 GW Amsterdam
Tel: +31 
E-mail @ictrecht.nl
Web: www.ictrecht.nl/privacy
KvK: 72602651
BTW: NL8591.69.820.B01

Van @coa.nl>
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 18:32
Aan: @ictrecht.nl>; @politie.nl>; @coa.nl

coa.nl>; @coa.nl>; 
' t@minjenv.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: Reactie AP

Beste allen,

Bijgevoegd vinden jullie de voorlopige (geredigeerde) gezamenlijke reactie namens politie en COA aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De opmerkingen van en
 zijn hierin verwerkt.



5

Zoals besproken dient de definitieve reactie morgenochtend te worden gedeeld met de AP. NVIK moet er nog op reageren. Ook is nog onduidelijk wie de gezamenlijke reactie
zal/zullen versturen.

Wederom bedankt voor de samenwerking van vandaag en een fijne avond,

Mede namens
Groet, 
Met vriendelijke groet,

(
*
H Centraal Bureau, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag, Postbus 30203, 2500 GE Den Haag

**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
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Van: @politie.nl> 
@klpd.politie.nl>

Verzonden: woensdag 1 juli 2015 09:50
Aan:
Onderwerp: RE: COA instroom/uitstroom

ik heb de betreffende in en uitstroom van  op de bestandenpostbus geplaatst
het zijn zo'n 100.000 records in beide werkbladen - ongeveer vanaf 2009

NVIK

Van:
Verzonden: woensdag 1 juli 2015 09:25
Aan: 
Onderwerp: COA instroom/uitstroom

kun je al een moment vinden om aan onze vraag te voldoen?

NVIK
06

Van:
Verzonden: donderdag 30 april 2015 09:17
Aan:
Onderwerp: RE: MOB en instroom/uitstroom

Hoi 

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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de lijstvelden zijn gelijk aan wat we nu maandelijks al krijgen
alleen graag een totaal levering over de gehele populatie graag vanwege de toevoeging van het veld nationaliteit

NVIK

Van: @coa.nl]
Verzonden: donderdag 23 april 2015 15:54
Aan:
Onderwerp: RE: MOB en instroom/uitstroom

Dag 
Het onderstaande verzoek staan nog op mijn to do lijstje.
De laatste levering is gedaan door ie niet meer bij ons werkt.
Omdat ik niet meer kan achterhalen welke gegevens hij destijds heeft geleverd, wil ik je vragen om aan te geven uit welke gegevens de complete levering van instroom en
uitstroom bestaat.
Groeten van
Van @politie.nl]
Verzonden: donderdag 12 maart 2015 13:56
Aan: 
Onderwerp: RE: MOB en instroom/uitstroom

hartelijk dank
Dan nog een vraag welke geen haast heeft
gelet op dit nieuwe veld zouden we graag weer een complete levering hebben van instroom en uitstroom
ik hoor graag wanneer dat realiseerbaar is.

NVIK

Van: @coa.nl]
Verzonden: donderdag 12 maart 2015 13:29
Aan:
Onderwerp: RE: MOB en instroom/uitstroom

Hoi
Het aangepaste bestand is geupload in de gegegenspostbus. Het oude bestand van 05-03-2015 kan verwijderd worden.
Ik heb het rapport laten aanpassen, zodat we volgende maand direct de juiste gegevens uploaden.
Groeten van 
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Van @politie.nl]
Verzonden: donderdag 12 maart 2015 11:41
Aan:
Onderwerp: FW: MOB en instroom/uitstroom

onze ict vermeld dat de kolom nationaliteit niet opnieuw is opgenomen in de querie
zoals afgesproken
zou jij ons een nieuwe versie met nationaliteit willen sturen

NVIK

Van: @vxcompany.com]
Verzonden: donderdag 12 maart 2015 11:06
Aan:
Onderwerp: FW: MOB en instroom/uitstroom

Had jij nog actie ondernomen hierop?
In de levering van deze maand is de kolom ‘nationaliteit’ namelijk weer verdwenen!
Gr,

Van
Datum: maandag 16 februari 2015 16:19
Aan:
Onderwerp: MOB en instroom/uitstroom

Bij de laatste levering van COA is bij zowel de MOB gegevens als de instroom/uitstroom gegevens de kolom ‘nationaliteit’ toegevoegd.
Ik heb deze kolom toegevoegd in de database en tevens toegevoegd aan 
Dit gegeven zit er nu dus sinds de laatste levering in, voor de volledigheid zou het mooi zijn als we dit met terugwerkende kracht alsnog aangeleverd krijgen.
Groet,

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
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Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: maandag 13 juli 2020 14:19
Aan:
CC:
Onderwerp: mediarapportage
Bijlagen: 2020 Wk 28 Mediarapportage.pdf

 zie bijgaand document
Gr

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2



Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 10:36
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Reactie AP
Bijlagen: 200717 Memo reactie aan AP.docx

Collega’s,
heb ik al gemeld dat ik hem vanochtend de reactie aan de AP voorleg. Dit doe ik met bijgevoegd memo. Graag ontvang ik spoedig jullie reactie daarop.

Met DMB besprak ik inmiddels dat de gezamenlijke reactie van politie en COA niet vanuit J&V gaat.
Groet,

Van
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 10:06
Aan: 
CC: H
Onderwerp: RE: Reactie AP
Collega’s,
Zie mail van zojuist. Volgens mij kan het bij ons de lijn in.
Groet, 
Van: 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 09:14
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Reactie AP
Eens, met de wijzigingsvoorstellen,

 

 

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: @politie.nl>
@klpd.politie.nl>

Verzonden: donderdag 20 augustus 2015 16:24
Aan:
Onderwerp: RE: COA instroom/uitstroom- opgelet!!

dank voor je uitleg- dan is het mij ook volkomen duidelijk.
en betreft het geen systeem fout

NVIK
06

Van: coa.nl]
Verzonden: woensdag 19 augustus 2015 11:50
Aan: 
Onderwerp: RE: COA instroom/uitstroom- opgelet!!

Dag 
Als een vreemdeling nog niet gekoppeld is met de BVV heeft hij of zij nog geen V-nummer. In de meeste gevallen zal dat gaan om kinderen die geboren worden in de opvang.
Deze komen dan in de instroom lijst voor.
De vreemdelingen die uitstromen zonder v-nummer zijn kinderen die de Nederlandse nationaliteit hebben. In de maandelijkse gegevens die ik upload zie ik bij de gegevens van juli
dat bij er 6 vreemdelingen zijn uitgestroomd zonder V-nummer. Van drie daarvan is hun nationaliteit geregistreerd als Nederlands. Van de andere 3 kan ik opmerkingen vinden dat
zij de Nederlandse nationaliteit hebben, maar is de nationaliteit niet ingevuld. 

Groeten van
Van: @politie.nl] Namens
Verzonden: dinsdag 18 augustus 2015 13:14
Aan:
Onderwerp: FW: COA instroom/uitstroom- opgelet!!
Hoi
een klein aantal records heeft geen vnummer is dat jou bekend

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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en is de reden bekend waarom?

NVIK

Van: .com]
Verzonden: vrijdag 14 augustus 2015 15:00
Aan:
Onderwerp: RE: COA instroom/uitstroom- opgelet!!

 heeft hier vast al op gereageerd maar ondanks dat het niet zo mogen komt het toch voor.
238/107726 instroom
238/100515 uitstroom
Grts,

From: @politie.nl]
Sent: Monday, July 27, 2015 10:17 AM
To: @v .com>; @ com>
Subject: RE: COA instroom/uitstroom- opgelet!!
LS
hoeveel records hebben geen V-nummer?
want dat zou eigenlijk niet kunnen - alle vreemdelingen moeten geregistreerd zijn

NVIK

Van .com]
Verzonden: vrijdag 24 juli 2015 14:58
Aan:
CC: 
Onderwerp: RE: COA instroom/uitstroom- opgelet!!

Hoi 
Heb toch nog even gekeken. Het zit in de totaal lijst van COA.
Maar ik heb nu door de Unieke sleutel uit te breiden alles wel kunnen laden met uitzondering van de records waar VNUmmer leeg is.

 is op de hoogte van wat ik heb gedaan.
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Mocht het problemen geven zou de view die gedefinieerd is iets aangepast kunnen worden en mocht dat niet lukken heb ik in de folder => tmpBackup20150724 scripts staan die
de situatie van voor mijn wijziging herstellen.
Mvg,

From @politie.nl] O
Sent: Thursday, July 23, 2015 3:03 PM
To: @ .com>
Subject: RE: COA instroom/uitstroom- opgelet!!
Heb je dat alleen bij de totaal lijst?
of ook bij de updates

NVIK

Van: @ com]
Verzonden: woensdag 22 juli 2015 16:52
Aan
Onderwerp: RE: COA instroom/uitstroom- opgelet!!

Ik weet niet hoeveel haast dit heeft maar ik loop tegen duplicate key errors aan bij het inlezen.
Kan het wachten op 
Mvg,

From: @politie.nl]
Sent: Tuesday, July 21, 2015 4:31 PM
To: K @ .com> @politie.nl>; politie.nl>;
' @ind.minvenj.nl' @ind.minvenj.nl>; @politie.nl>
Subject: FW: COA instroom/uitstroom- opgelet!!
Importance: High

bijladen van de COA lijsten (in-uitstroom en MOB-ers)
zijn nieuwe files geplaatst in de map
het totaal bestand instroom en uitstroom kan in zijn geheel geladen worden en helemaal overschreven worden
daarna de updates weer laden
er is daarnaast kennelijk wel een nieuw veld bijgekomen bij de MOB lijst- een hersteld foutje mbt het coa contract
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Van: @coa.nl]
Verzonden: dinsdag 7 juli 2015 12:34
Aan:
Onderwerp: RE: COA instroom/uitstroom

Dag 
Ik heb de maandrapporten en de gevraagde bestanden geupload
De gevraagde bestanden bestaan uit de instroom en uitstroom over 2009 en 2014. Het verschil met het bestand van  is dat het veld Nationaliteit toegevoegd is en dat data
over november en december 2014 ook meegenomen is. Het bestand van n was volgens mij van november.

 Ik zal dit toevoegen aan de rapportage.
In de cijfers die we tot nu toe geleverd hebben, zijn ook vreemdelingen toegevoegd die geen coa contract (bv vreemdelingen in een gemeente woning, die niet tot de COA
bezetting horen) hebben. Ik weet niet welke consequenties dat voor jullie heeft, maar dat hoor ik anders nog wel.
Groeten van

Van:
Verzonden: donderdag 30 april 2015 09:17
Aan: 
Onderwerp: RE: MOB en instroom/uitstroom

Ho
de lijstvelden zijn gelijk aan wat we nu maandelijks al krijgen
alleen graag een totaal levering over de gehele populatie graag vanwege de toevoeging van het veld nationaliteit

NVIK

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
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Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
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Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van: @ictrecht.nl>
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 21:28
Aan: @politie.nl'; @minjenv.nl';

@minjenv.nl'
CC:
Onderwerp: Re: Reactie AP
Bijlagen: 20200716 reactie AP 0.6 (schoon met opmerkingen) comm LM.docx

Goedenavond allen,

, dank voor deze twee versies. Ik heb de schone versie gelezen, jouw vragen beantwoord en (echt minimale) wijzigingen gemaakt. Al  het met mijn wijzigingen
eens is dan is de tekst wat mij betreft zo goed.

Met vriendelijke groet,

 ICTRecht Privacy B.V.
CIPP/E, CIPP/US, CIPP/A, CIPM en CIPT

Afwezig op vrijdag

ICTRecht Privacy B.V.
Jollemanhof 12
1019 GW Amsterdam
Tel: +31 
E-mail @ictrecht.nl
Web: www.ictrecht.nl/privacy
KvK: 72602651
BTW: NL8591.69.820.B01

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: 
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 18:32
Aan: @politie.nl' ;
' @minjenv.nl'
CC: 
Onderwerp: Reactie AP
Beste allen,
Bijgevoegd vinden jullie de voorlopige (geredigeerde) gezamenlijke reactie namens politie en COA aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De opmerkingen van 

 zijn hierin verwerkt.
Zoals besproken dient de definitieve reactie morgenochtend te worden gedeeld met de AP. NVIK moet er nog op reageren. Ook is nog onduidelijk wie de
gezamenlijke reactie zal/zullen versturen.
Wederom bedankt voor de samenwerking van vandaag en een fijne avond,
Mede namens 
Groet, 
Met vriendelijke groet,
S

privacyjurist
( 06 – 
* @coa.nl
H Centraal Bureau, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag, Postbus 30203, 2500 GE Den Haag
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
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Van: @politie.nl>
@klpd.politie.nl>

Verzonden: dinsdag 21 juli 2015 16:21
Aan:
Onderwerp: RE: COA instroom/uitstroom

dank voor de gegevens we hebben ze ontvangen en gaan ze configureren in 
we zouden het op prijs stellen dat we inderdaad de vreemdelingen in de gemeente woningen ook geleverd krijgen
we hebben eerder al de adres lijst met de gemeentewoningen opgevraagd bij 
ik weet niet of we die toen ook geleverd hebben gekregen
kun je dat nakijken of anders deze leveren?

NVIK

Van @coa.nl]
Verzonden: dinsdag 7 juli 2015 12:34
Aan: 
Onderwerp: RE: COA instroom/uitstroom

Dag 
Ik heb de maandrapporten en de gevraagde bestanden geupload
De gevraagde bestanden bestaan uit de instroom en uitstroom over 2009 en 2014. Het verschil met het bestand van  is dat het veld Nationaliteit toegevoegd is en dat data
over november en december 2014 ook meegenomen is. Het bestand van  was volgens mij van november.

. Ik zal dit toevoegen aan de rapportage.
In de cijfers die we tot nu toe geleverd hebben, zijn ook vreemdelingen toegevoegd die geen coa contract (bv vreemdelingen in een gemeente woning, die niet tot de COA
bezetting horen) hebben. Ik weet niet welke consequenties dat voor jullie heeft, maar dat hoor ik anders nog wel.
Groeten van
Van: @politie.nl]
Verzonden: woensdag 1 juli 2015 09:25

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Aan:
Onderwerp: COA instroom/uitstroom

kun je al een moment vinden om aan onze vraag te voldoen?

NVIK

Van
Verzonden: donderdag 30 april 2015 09:17
Aan
Onderwerp: RE: MOB en instroom/uitstroom

Hoi 
de lijstvelden zijn gelijk aan wat we nu maandelijks al krijgen
alleen graag een totaal levering over de gehele populatie graag vanwege de toevoeging van het veld nationaliteit

NVIK

Van: @coa.nl]
Verzonden: donderdag 23 april 2015 15:54
Aan: 
Onderwerp: RE: MOB en instroom/uitstroom

Dag 
Het onderstaande verzoek staan nog op mijn to do lijstje.
De laatste levering is gedaan door die niet meer bij ons werkt.
Omdat ik niet meer kan achterhalen welke gegevens hij destijds heeft geleverd, wil ik je vragen om aan te geven uit welke gegevens de complete levering van instroom en
uitstroom bestaat.
Groeten van 
Van @politie.nl]
Verzonden: donderdag 12 maart 2015 13:56
Aan: 
Onderwerp: RE: MOB en instroom/uitstroom

hartelijk dank
Dan nog een vraag welke geen haast heeft
gelet op dit nieuwe veld zouden we graag weer een complete levering hebben van instroom en uitstroom
ik hoor graag wanneer dat realiseerbaar is.
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NVIK

Van: @coa.nl]
Verzonden: donderdag 12 maart 2015 13:29
Aan: 
Onderwerp: RE: MOB en instroom/uitstroom

Het aangepaste bestand is geupload in de gegegenspostbus. Het oude bestand van 05-03-2015 kan verwijderd worden.
Ik heb het rapport laten aanpassen, zodat we volgende maand direct de juiste gegevens uploaden.
Groeten van
Van: @politie.nl]
Verzonden: donderdag 12 maart 2015 11:41
Aan: 
Onderwerp: FW: MOB en instroom/uitstroom

onze ict vermeld dat de kolom nationaliteit niet opnieuw is opgenomen in de querie
zoals afgesproken
zou jij ons een nieuwe versie met nationaliteit willen sturen

Van: @ com]
Verzonden: donderdag 12 maart 2015 11:06
Aan
Onderwerp: FW: MOB en instroom/uitstroom

Had jij nog actie ondernomen hierop?
In de levering van deze maand is de kolom ‘nationaliteit’ namelijk weer verdwenen!
Gr,

Van
Datum: maandag 16 februari 2015 16:19
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Aan
Onderwerp: MOB en instroom/uitstroom

Bij de laatste levering van COA is bij zowel de MOB gegevens als de instroom/uitstroom gegevens de kolom ‘nationaliteit’ toegevoegd.
Ik heb deze kolom toegevoegd in de database en tevens toegevoegd aan HIT_NATIONALITEIT.
Dit gegeven zit er nu dus sinds de laatste levering in, voor de volledigheid zou het mooi zijn als we dit met terugwerkende kracht alsnog aangeleverd krijgen.
Groet,

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van: @politie.nl> 
@klpd.politie.nl>

Verzonden: dinsdag 2 juni 2015 11:36
Aan:
Onderwerp: RE: COa lokaties

oke ik hoor graag van je wanneer je ze er op zet
thnx

NVIK

Van: @coa.nl]
Verzonden: donderdag 28 mei 2015 14:48
Aan: 
Onderwerp: RE: COa lokaties

Dag 
Volgende week wordt de maandstand weer vastgezet en dan zal ik de rapportage MOB en het overzicht met de locaties uploaden via de bestandenpostbus.
Groeten van
Van: @politie.nl]
Verzonden: woensdag 27 mei 2015 12:37
Aan: 
Onderwerp: COa lokaties

graag de zelfde kolomvolgorde aan houden
kunnen we dit overzicht dan ook maandelijks ontvangen gelijk met de de andere gegevens?
dan blijven we bij

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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NVIK

Van: @coa.nl]
Verzonden: woensdag 12 november 2014 09:46
Aan: 
Onderwerp:

Met vriendelijke groet,

Rapportage & Analyse
__________________________________________________
Tel: 06-
Email: @coa.nl
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Sir Winston Churchilllaan 366a, 2285 SJ Rijswijk ZH,
Kamer 06.21, Postbus 3002, 2280 ME Rijswijk
__________________________________________________
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 19:15
Aan:
CC:
Onderwerp: Memo bestuur

n,jij stuurt toch alles door naar bestuur en directeuren?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @coa.nl>
Datum: woensdag 15 jul. 2020 7:03 PM
Aan: @coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>, 
< @coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>
Kopie: coa.nl>
Onderwerp: Memo bestuur

Dag allen,
Bijgevoegd de laatste en finale versie van onze kant van het (interne) memo. Kan een van jullie er voor zorgen dat dit memo terechtkomt bij  en overige betrokkenen? Dank!
Mede namens
Groet,
Van: 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 16:00
Aan: 
CC:
Onderwerp: RE: concept tekst persbericht
Beste allen,
Bijgevoegd de laatste versie van het (interne) memo.
Uiteraard wordt het document blijvend bijgewerkt. Over het algemeen is de zwarte tekst gereed, de rode tekst niet gereed en zijn de voetnoten incompleet. Naar mijn mening
zijn dit wel zo’n beetje alle bouwstenen om tot de aangegeven adviezen te komen.
Input is en blijft welkom!

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Tot zo en groet,
Van
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:38
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; 

@coa.nl>; ll@coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: RE: concept tekst persbericht
Gaat denk ik wel lukken, is er dan ook al een eerste versie van de memo beschikbaar?
Groeten, 
Van: 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:34
Aan r@coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>

@coa.nl>; @coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: RE: concept tekst persbericht
Heren,
Ik stel voor om om 16.00 uur nog een call in te schieten om met elkaar de puntjes op de ‘i’ te zetten voor advisering aan bestuur. Schikt dat?
Groet,

Van: 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:32
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>;

@coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: concept tekst persbericht
Allen,
Hierbij de concepttekst voor het persbericht persoonsgegevens van asielzoekers. Graag jullie kritische blik en feedback.
Gr
-----------------
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) schort het delen van (bijzondere) persoonsgegevens van asielzoekers aan het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt
(NVIK) op. Dit besluit is genomen in overleg met de politie. Het COA heeft de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd over het besluit. Het COA gaat in overleg met het
ministerie van Justitie en Veiligheid en deskundigen op het gebied van privacywetgeving de gemaakte afspraken met het NVIK herzien. Zo wil het COA komen tot een voor alle
partijen werkbare aanpak voor het delen van persoonsgegevens.
Het delen van persoonsgegevens gebeurt op basis van het machtingsbesluit politieambtenaren NVIK van 20 december 2013 en is verder uitgewerkt in een
gegevensleveringsovereenkomst. Deze overeenkomst is dit voorjaar geactualiseerd. Er is twijfel of het COA bijzondere persoonsgegevens mag delen met het NVIK. Bijzondere
persoonsgegevens zijn gegevens over etniciteit, nationaliteit en religie van asielzoekers.
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Het COA levert de persoonsgegevens van asielzoekers op verzoek van het NVIK. Het NVIK voorziet vervolgens de diverse afdelingen van de Vreemdelingenpolitie, identificatie en
mensenhandel (AVIM) van informatie over in Nederland verblijvende vreemdelingen (onder meer op locaties van het COA). Politie en justitie moeten over deze gegevens kunnen
beschikken voor opsporingsonderzoek. Daarbij moeten vanzelfsprekende de geldende privacyregels in acht worden genomen.
Het COA betreurt de ontstane situatie en hecht eraan te benadrukken dat het zich zeer bewust is van zijn verantwoordelijkheid voor het vertrouwelijk omgaan met
persoonsgegevens.
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Van: @politie.nl>
Verzonden: woensdag 21 oktober 2015 15:53
Aan:
Onderwerp: RE: gegevens

Ha mooi
Kan ik de contactgegevens van je collega krijgen dan kan ik haar volgende week aanmaken als gebruiker.
Ben er maandag nl weer. Je kunt me overigens wel mailen die kan ik uitlezen. en op reageren.

NVIK

Van: @coa.nl]
Verzonden: woensdag 21 oktober 2015 15:52
Aan:
Onderwerp: RE: gegevens

Ik probeer ze voor 10:00 uur in de bestandenpostbus te zetten.
Van: @politie.nl]
Verzonden: woensdag 21 oktober 2015 15:51
Aan: 
Onderwerp: RE: gegevens
Ja ik zie ze
Hoe laat worden ze er per dag op gezet-?

NVIK

Van: @coa.nl]
Verzonden: woensdag 21 oktober 2015 15:44

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Aan
Onderwerp: RE: gegevens

Hoi 
Goed dat je nog een berichtje stuurt.
Ik heb de bestanden zojuist geupload.
Groeten van 
Van @politie.nl]
Verzonden: woensdag 21 oktober 2015 15:37
Aan: 
Onderwerp: gegevens
Hoi de bestanden zie ik nog steeds niet in het mapje COA

NVIK
> Postbus 11, 3970AA Driebergen
H Hanzelaan 93 (gebouw 45), 8017JE

Zwolle
(
È
8 @klpd.politie.nl
8 Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen

Informatieknooppunt)
@klpd.politie.nl

aanwezig op maandag t/m donderdag
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
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**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 19:04
Aan:
CC:
Onderwerp: Memo bestuur
Bijlagen: 20200715 19.00 uur Memo bestuur 0.9.docx

Dag allen,

Bijgevoegd de laatste en finale versie van onze kant van het (interne) memo. Kan een van jullie er voor zorgen dat dit memo terechtkomt bij en overige betrokkenen? Dank!

Mede namens 
Groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 16:00
Aan: 
CC:
Onderwerp: RE: concept tekst persbericht

Beste allen,

Bijgevoegd de laatste versie van het (interne) memo.

Uiteraard wordt het document blijvend bijgewerkt. Over het algemeen is de zwarte tekst gereed, de rode tekst niet gereed en zijn de voetnoten incompleet. Naar mijn mening zijn
dit wel zo’n beetje alle bouwstenen om tot de aangegeven adviezen te komen.

Input is en blijft welkom!

Tot zo en groet, 

Van
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:38
Aan @coa.nl>; coa.nl>; @coa.nl>;

@coa.nl>; @coa.nl>

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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CC: @coa.nl>
Onderwerp: RE: concept tekst persbericht

Gaat denk ik wel lukken, is er dan ook al een eerste versie van de memo beschikbaar?

Groeten, 

Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:34
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; s@coa.nl>;

@coa.nl>; @coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: RE: concept tekst persbericht

Heren,

Ik stel voor om om 16.00 uur nog een call in te schieten om met elkaar de puntjes op de ‘i’ te zetten voor advisering aan bestuur. Schikt dat?

Groet,

Van
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:32
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>;

r@coa.nl>
CC: s@coa.nl>
Onderwerp: concept tekst persbericht

Allen,

Hierbij de concepttekst voor het persbericht persoonsgegevens van asielzoekers. Graag jullie kritische blik en feedback.

Gr 

-----------------

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) schort het delen van (bijzondere) persoonsgegevens van asielzoekers aan het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt
(NVIK) op. Dit besluit is genomen in overleg met de politie. Het COA heeft de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd over het besluit. Het COA gaat in overleg met het
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ministerie van Justitie en Veiligheid en deskundigen op het gebied van privacywetgeving de gemaakte afspraken met het NVIK herzien. Zo wil het COA komen tot een voor alle
partijen werkbare aanpak voor het delen van persoonsgegevens.

Het delen van persoonsgegevens gebeurt op basis van het machtingsbesluit politieambtenaren NVIK van 20 december 2013 en is verder uitgewerkt in een
gegevensleveringsovereenkomst. Deze overeenkomst is dit voorjaar geactualiseerd. Er is twijfel of het COA bijzondere persoonsgegevens mag delen met het NVIK. Bijzondere
persoonsgegevens zijn gegevens over etniciteit, nationaliteit en religie van asielzoekers.

Het COA levert de persoonsgegevens van asielzoekers op verzoek van het NVIK. Het NVIK voorziet vervolgens de diverse afdelingen van de Vreemdelingenpolitie, identificatie en
mensenhandel (AVIM) van informatie over in Nederland verblijvende vreemdelingen (onder meer op locaties van het COA). Politie en justitie moeten over deze gegevens kunnen
beschikken voor opsporingsonderzoek. Daarbij moeten vanzelfsprekende de geldende privacyregels in acht worden genomen.

Het COA betreurt de ontstane situatie en hecht eraan te benadrukken dat het zich zeer bewust is van zijn verantwoordelijkheid voor het vertrouwelijk omgaan met
persoonsgegevens.
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Van: @politie.nl>
Verzonden: woensdag 21 oktober 2015 15:51
Aan:
Onderwerp: RE: gegevens

Ja ik zie ze
Hoe laat worden ze er per dag op gezet-?

NVIK

Van @coa.nl]
Verzonden: woensdag 21 oktober 2015 15:44
Aan:
Onderwerp: RE: gegevens

Hoi
Goed dat je nog een berichtje stuurt.
Ik heb de bestanden zojuist geupload.
Groeten van 
Van: politie.nl]
Verzonden: woensdag 21 oktober 2015 15:37
Aan: 
Onderwerp: gegevens
Hoi de bestanden zie ik nog steeds niet in het mapje COA

NVIK
> Postbus 11, 3970AA Driebergen
H Hanzelaan 93 (gebouw 45), 8017JE

Zwolle
(
È

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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8 s@klpd.politie.nl
8 Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen

Informatieknooppunt)
@klpd.politie.nl

aanwezig op maandag t/m donderdag
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------



1

Van: @politie.nl>
Verzonden: dinsdag 5 november 2019 10:51
Aan:
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Hai.

Ik heb na onderstaande mail van 5 september niets meer van je ontvangen…moet ik me toch zorgen gaan maken of heb ik een mail gemist?

Ik hoor graag van je

Met vriendelijke groet,

Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 06 
Mailadres NVIK: @politie.nl

Van:
Verzonden: dinsdag 17 september 2019 14:05
Aan:
Onderwerp: FW: Gegevens levering NVIK

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: @coa.nl]
Verzonden: donderdag 5 september 2019 14:57
Aan: @politie.nl>
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Hoi

Alles goed? Even een status-update van de GLO COA-NVIK. Er gebeurt veel op het onderwerp AVG intern hier. 
 Ik moet zijn aanpassingen eerst

verwerken alvorens de bestuursvoorzitter van het COA mag tekenen. Ik hoop volgende week de wijzigingen doorgevoerd te hebben.

We komen er wel, maar dan weet je dus waar de vertraging ‘m in zit.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen
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Van @politie.nl]
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2019 16:01
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Welkom terug  hopelijk heb je een fantastische vakantie gehad.

Wij krijgen in ieder geval de bewonerslijsten en de wens was volgens mij dat de eenheden bij ons aankloppen in plaats van bij jullie. Dus ja bij dagelijkse levering
gaan wij dagelijks leveren aan de eenheden

Met vriendelijke groet,

Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 06
Mailadres NVIK: politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2019 15:59
Aan: @politie.nl>
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Hallo

Even een verlate reactie. Ik ben pas gisteren teruggekomen van vakantie.
De GLO ligt nog ter ondertekening bij onze bestuursvoorzitter.
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Nog wel even een vraag aan jou. Volgens mij hebben we dit punt ook besproken tijdens ons overleg. De bewonerslijsten, zoals deze regelmatig door eenheden
gevraagd worden, komen bij jullie terecht niet waar?

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon: 06
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van @politie.nl]
Verzonden: woensdag 7 augustus 2019 13:46
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: Gegevens levering NVIK

 heb jij er enig zicht op wanneer de GLO klaar is?
Ik hoor graag van je

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
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Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
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Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 10:39
Aan:
CC:
Onderwerp: nieuwe versie persbericht persoonsgegevens
Bijlagen: 200716 persbericht persoonsgegevens versie 5.docx

En met dank aan , nog enkele typo’s verwijderd

Van
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 10:14
Aan: 
CC:
Onderwerp: nieuwe versie persbericht persoonsgegevens

Allen,

Bijgaand een nieuwe versie van het persbercht, zoals opgesteld na afstemming met 

Gr 

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: @politie.nl>
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2019 16:01
Aan:
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Welkom terug hopelijk heb je een fantastische vakantie gehad.

Wij krijgen in ieder geval de bewonerslijsten en de wens was volgens mij dat de eenheden bij ons aankloppen in plaats van bij jullie. Dus ja bij dagelijkse levering
gaan wij dagelijks leveren aan de eenheden

Met vriendelijke groet,

Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 06 
Mailadres NVIK: politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2019 15:59
Aan:
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Hallo 

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Even een verlate reactie. Ik ben pas gisteren teruggekomen van vakantie.
De GLO ligt nog ter ondertekening bij onze bestuursvoorzitter.

Nog wel even een vraag aan jou. Volgens mij hebben we dit punt ook besproken tijdens ons overleg. De bewonerslijsten, zoals deze regelmatig door eenheden
gevraagd worden, komen bij jullie terecht niet waar?

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: @politie.nl]
Verzonden: woensdag 7 augustus 2019 13:46
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: Gegevens levering NVIK

 heb jij er enig zicht op wanneer de GLO klaar is?
Ik hoor graag van je
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------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 10:24
Aan:
Onderwerp: openstaande vragen

 als ik het antwoord had gevonden, dan had je het onmiddellijk gekregen. Ik wil ook graag antwoord. En ja, ik heb gistere contact gehad met de politie. Ze weten dat ik de
twee COA-documenten met je gedeeld heb. Het is aan hen om te besluiten wat ze met de andere documenten doen. Geen zicht op tijdstip persbericht.
Gr 
Van: @nrc.nl]
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 10:17
Aan: 
Onderwerp: RE: openstaande vragen
Ha
Dank, maar ik lees vrij weinig antwoorden op de vragen die ik gesteld heb. De twee vragen hieronder moet één van jullie deskundigen toch zo boven water kunnen houden. Ik wil
graag een antwoord.

1. Sinds wanneer leggen jullie asielzoekers de toestemmingsverklaring?
Op dit moment niet kunnen achterhalen

2. Hebben jullie een toestemmingsverklaring uit het jaar dat jullie daarmee begonnen als ondersteunend bewijs?
Zie vorige vraag.
Heb jij trouwens contact met de politie gehad over de overeenkomst uit 2013? Misschien kun jij ook tegen ze zeggen, dat je geen bezwaar hebt om het te delen, zoals je tegen
mij zei, maar dan wel eerst groen licht wil. Enig idee hoe laat het persbericht uitgaat?
Groet, 

Redactie Binnenland
T +31 r@nrc.nl

Van: @coa.nl>
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 10:13
Aan: @nrc.nl>
Onderwerp: openstaande vragen
Goedemorgen 
Er staan van jouw kant nog een aantal vragen open. Ik heb zo geprobeerd op een rijtje te zetten. Laat weten als ik iets mis of als je aanvullende vragen hebt:

1. Waarom wordt in de GLO specifiek het NVIK genoemd als leveringspartner, maar komt die in de toestemmingsverklaring niet voor?
In de toestemmingsverklaring staat het volgende over het delen van gegevens met de politie:
Politie en haar onderdelen zoals de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel-AVIM);

2. Sinds wanneer leggen jullie asielzoekers de toestemmingsverklaring?

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Op dit moment niet kunnen achterhalen
3. Hebben jullie een toestemmingsverklaring uit het jaar dat jullie daarmee begonnen als ondersteunend bewijs?

Zie vorige vraag.
4. Ik wil ook graag een concreter antwoord op de vraag wat de ‘actualisering’ van de gegevensovereenkomst inhoudt.

• Wat houdt actualisering in?
• Wat is aangepast?
• Waarom?
Met actualiseren wordt bedoeld dat we de gegevensleveringsovereenkomst AVG-proof hebben gemaakt
Zodra ik meer zicht heb op het verzenden van het persbericht zal ik je daarover informeren. Ik doe dat ook richting  van de Volkskrant.
Groet,

**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
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Van: @politie.nl>
Verzonden: woensdag 6 november 2019 15:35
Aan:
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Hai 

In ieder geval goed dat het nog steeds de volle aandacht heeft en ja , ik begrijp je machteloosheid

Hopelijk dat het snel gaat lukken.. in elk geval bedankt voor je berichtje

Met vriendelijke groet,

Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 06
Mailadres NVIK: @politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: woensdag 6 november 2019 13:59
Aan:
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Hoi

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Klopt, waarvoor mijn excuses. Je hebt zeker geen mail gemist. De GLO ligt nog steeds bij onze afdeing juridische zaken. Ik heb hierover laatst een gesprek met het
hoofd (en mijn teamhoofd) gehad.
Ik zit er nog steeds achteraan. Ik kan het helaas niet versnellen, ik ben niet tekenbevoegd en voordat de bestuursvoorzitter kan tekenen moet JZ er iets van vinden.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: @politie.nl]
Verzonden: dinsdag 5 november 2019 10:51
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Hai.

Ik heb na onderstaande mail van 5 september niets meer van je ontvangen…moet ik me toch zorgen gaan maken of heb ik een mail gemist?

Ik hoor graag van je
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Met vriendelijke groet,

Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 06 
Mailadres NVIK: @politie.nl

Van: 
Verzonden: dinsdag 17 september 2019 14:05
Aan: @politie.nl>
Onderwerp: FW: Gegevens levering NVIK

Van coa.nl]
Verzonden: donderdag 5 september 2019 14:57
Aan: @politie.nl>
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Hoi

Alles goed? Even een status-update van de GLO COA-NVIK. Er gebeurt veel op het onderwerp AVG intern hier. 
. Ik moet zijn aanpassingen eerst

verwerken alvorens de bestuursvoorzitter van het COA mag tekenen. Ik hoop volgende week de wijzigingen doorgevoerd te hebben.

We komen er wel, maar dan weet je dus waar de vertraging ‘m in zit.
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Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: @politie.nl]
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2019 16:01
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Welkom terug hopelijk heb je een fantastische vakantie gehad.

Wij krijgen in ieder geval de bewonerslijsten en de wens was volgens mij dat de eenheden bij ons aankloppen in plaats van bij jullie. Dus ja bij dagelijkse levering
gaan wij dagelijks leveren aan de eenheden

Met vriendelijke groet,
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Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 06 
Mailadres NVIK: politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2019 15:59
Aan: @politie.nl>
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Hallo

Even een verlate reactie. Ik ben pas gisteren teruggekomen van vakantie.
De GLO ligt nog ter ondertekening bij onze bestuursvoorzitter.

Nog wel even een vraag aan jou. Volgens mij hebben we dit punt ook besproken tijdens ons overleg. De bewonerslijsten, zoals deze regelmatig door eenheden
gevraagd worden, komen bij jullie terecht niet waar?

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)

Telefoon: 06
Website: www.coa.nl
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Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: @politie.nl]
Verzonden: woensdag 7 augustus 2019 13:46
Aan: coa.nl>
Onderwerp: Gegevens levering NVIK

heb jij er enig zicht op wanneer de GLO klaar is?
Ik hoor graag van je

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
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dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
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vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 10:25
Aan:
Onderwerp: openstaande vragen

Zeker weten wat?
Van: nrc.nl]
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 10:24
Aan:
Onderwerp: RE: openstaande vragen
Zeker weten?

Redactie Binnenland
T +31 6 @nrc.nl

Van: @coa.nl>
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 10:24
Aan: @nrc.nl>
Onderwerp: RE: openstaande vragen

als ik het antwoord had gevonden, dan had je het onmiddellijk gekregen. Ik wil ook graag antwoord. En ja, ik heb gistere contact gehad met de politie. Ze weten dat ik de
twee COA-documenten met je gedeeld heb. Het is aan hen om te besluiten wat ze met de andere documenten doen. Geen zicht op tijdstip persbericht.
Gr 
Van: @nrc.nl]
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 10:17
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: openstaande vragen
Ha 
Dank, maar ik lees vrij weinig antwoorden op de vragen die ik gesteld heb. De twee vragen hieronder moet één van jullie deskundigen toch zo boven water kunnen houden. Ik wil
graag een antwoord.

1. Sinds wanneer leggen jullie asielzoekers de toestemmingsverklaring?
Op dit moment niet kunnen achterhalen

2. Hebben jullie een toestemmingsverklaring uit het jaar dat jullie daarmee begonnen als ondersteunend bewijs?
Zie vorige vraag.
Heb jij trouwens contact met de politie gehad over de overeenkomst uit 2013? Misschien kun jij ook tegen ze zeggen, dat je geen bezwaar hebt om het te delen, zoals je tegen
mij zei, maar dan wel eerst groen licht wil. Enig idee hoe laat het persbericht uitgaat?

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Groet,

Redactie Binnenland
T +31 @nrc.nl

Van: @coa.nl>
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 10:13
Aan: @nrc.nl>
Onderwerp: openstaande vragen
Goedemorgen 
Er staan van jouw kant nog een aantal vragen open. Ik heb zo geprobeerd op een rijtje te zetten. Laat weten als ik iets mis of als je aanvullende vragen hebt:

1. Waarom wordt in de GLO specifiek het NVIK genoemd als leveringspartner, maar komt die in de toestemmingsverklaring niet voor?
In de toestemmingsverklaring staat het volgende over het delen van gegevens met de politie:
Politie en haar onderdelen zoals de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel-AVIM);

2. Sinds wanneer leggen jullie asielzoekers de toestemmingsverklaring?
Op dit moment niet kunnen achterhalen

3. Hebben jullie een toestemmingsverklaring uit het jaar dat jullie daarmee begonnen als ondersteunend bewijs?
Zie vorige vraag.

4. Ik wil ook graag een concreter antwoord op de vraag wat de ‘actualisering’ van de gegevensovereenkomst inhoudt.
• Wat houdt actualisering in?
• Wat is aangepast?
• Waarom?
Met actualiseren wordt bedoeld dat we de gegevensleveringsovereenkomst AVG-proof hebben gemaakt
Zodra ik meer zicht heb op het verzenden van het persbericht zal ik je daarover informeren. Ik doe dat ook richting van de Volkskrant.
Groet,

**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
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Van: @politie.nl>
Verzonden: woensdag 21 oktober 2015 18:27
Aan:
Onderwerp: Re: gegevens

Thnx ik stuur maandag haar een mail met de toegang tot de best postbus
Verzonden via blackberry 
06

Van @coa.nl]
Verzonden: Wednesday, October 21, 2015 03:57 PM
Aan:
Onderwerp: RE: gegevens

Hoi 
Hierbij de gegevens van mijn collega:

@coa.nl
Groeten van 
Van: @politie.nl]
Verzonden: woensdag 21 oktober 2015 15:53
Aan:
Onderwerp: RE: gegevens
Ha mooi
Kan ik de contactgegevens van je collega krijgen dan kan ik haar volgende week aanmaken als gebruiker.
Ben er maandag nl weer. Je kunt me overigens wel mailen die kan ik uitlezen. en op reageren.

NVIK

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2



2

Van: @coa.nl]
Verzonden: woensdag 21 oktober 2015 15:52
Aan: 
Onderwerp: RE: gegevens

Ik probeer ze voor 10:00 uur in de bestandenpostbus te zetten.
Van: @politie.nl]
Verzonden: woensdag 21 oktober 2015 15:51
Aan:
Onderwerp: RE: gegevens
Ja ik zie ze
Hoe laat worden ze er per dag op gezet-?

NVIK

Van: @coa.nl]
Verzonden: woensdag 21 oktober 2015 15:44
Aan: 
Onderwerp: RE: gegevens

Hoi 
Goed dat je nog een berichtje stuurt.
Ik heb de bestanden zojuist geupload.
Groeten van 
Van: @politie.nl]
Verzonden: woensdag 21 oktober 2015 15:37
Aan: 
Onderwerp: gegevens
Hoi de bestanden zie ik nog steeds niet in het mapje COA

NVIK
> Postbus 11, 3970AA Driebergen
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H Hanzelaan 93
8017JE Zwoll

( 088 
È 06
8 @klpd.politie.nl
8 Mailbox NVIK (Nationaal

Vreemdelingen
Informatieknooppunt)

@klpd.politie.nl
aanwezig op maandag t/m donderdag
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van: politie.nl> 
politie.nl>

Verzonden: dinsdag 21 juli 2015 16:07
Aan:
Onderwerp: RE: Gegevenslevering COA-NVIK
Bijlagen: Archived attachment list.txt

bijgaand wat ik heb kunnen vinden aan documentatie mbt de uitwisseling
ik stuur hem cc naar  die zijn op de hoogte van de juridische aspecten
Na accoord mbt de gegevenslevering is medio juni 2014 een aanvullend verzoek gesteld mbt instroom en uitstroom bij 
dat is accoord bevonden. Er is naar mijn weten geen GLO overeengekomen.
Na het vertrek van  als contact persoon opgetreden.

NVIK
06

Van: @coa.nl]
Verzonden: donderdag 16 juli 2015 14:34
Aan: 
Onderwerp: Gegevenslevering

Dag 
Sinds kort zijn wij bezig om alle externe gegevensleveringen te toetsen op doelbinding en rechtmatigheid. Voor de gegevenslevering naar de bestandenpostbus van NVIK is
volgens mij een juridisch kader aanwezig waarop de gegevenslevering gebaseerd is.
Ik kan echter hierover geen documentatie vinden op onze afdeling. Weet jij wie ik kan benaderen voor documentatie die het juridisch kader van de gegevenslevering
onderbouwen? Ook ben ik benieuwd of er ooit door COA en NVIK een gegevensleveringsovereenkomst (glo) is overeengekomen.
Ik hoor van je.

Met vriendelijke groet,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Unit Administratie en Inkoop
Afdeling P&C advies, rapportage en analyse en processenbeheer
_______________________________________________________________

Tel:
Fax
Mob
Mail: @coa.nl
Adres: Sir Winston Churchilllaan 366a, 2285SJ Rijswijk ZH,
Postbus 3002, 2280 ME Rijswijk
_______________________________________________________________

**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 15:36
Aan:
Onderwerp: openstaande vragen
Bijlagen: Gegevenslevering COA aan NVIK 1.0 geschoond.pdf; GLO NVIK 2017 geschoond.pdf

Beste

Bijaand antwoorden op de door jou gestelde vragen

1. Sinds wanneer (exacte datum) worden bijzondere persoonsgegevens (zoals etniciteit, religie etc.) van asielzoekers gedeeld met onder meer de politie?

Vanaf 2009 worden er instroom- en uitstroom en MOB-lijsten geleverd aan diverse Politie-eenheden en AVIM’s. In 2013 vindt formalisering van de rechtsgrond NVIK
plaats.
De structurele levering van gegevens vanuit Rapportage & Analyse (en later het MIT) bestaat sinds 2013 uit o.a. de volgende gegevensvelden:
ü Structurele levering sinds 2013:
ü Nationaliteit
ü Geboortedatum
ü Naam
ü Burgerlijke staat
ü Godsdienst
ü Moedertaal
ü Opleidingsniveau

Sinds 2015 is etniciteit als bijzonder persoonsgegeven opgenomen.

2. Wordt de toestemming sinds die datum (in vraag 4) steeds op dezelfde wijze aan asielzoekers gevraagd als nu het geval is, of hebben daarin sindsdien
veranderingen plaatsgevonden?

3. Als die veranderingen hebben plaatsgevonden, wanneer en waarom was dat precies?

· Asielzoekers wordt toestemming gevraagd voor het delen van persoonsgegevens. Daarvoor wordt een toestemmingsverklaring gebruikt. In het archief
hebben we een document over rechten en plichten uit 2005. Daar wordt nog niet gesproken over de verwerking van persoonsgegevens. Er zijn
exemplaren uit 2009 waarin we de bewoner al wel specifiek om toestemming vragen.

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Tekst 2009:

Het COA verwerkt uw persoongegevens om u een goede opvang te bieden. Het COA verstrekt uw gegevens aan andere instanties indien zij dit nodig
hebben voor de uitvoering van hun taak. Andere instanties kunnen ook aan het COA persoonsgegevens over u verstrekken die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van de Wet COA.
U verklaart:

q hiermee bekend te zijn en gaat ermee akkoord dat het COA de volgende gegevens verwerkt:
· algemene gegevens zoals naam, adres, nationaliteit, geboortedatum, plaats, burgerlijke staat en financiële gegevens;
· bijzondere gegevens zoals godsdienst en etniciteit.

of;
q geen toestemming geven om uw bijzondere gegevens over godsdienst en etniciteit te verwerken. Het COA verwijdert deze bijzondere gegevens. De

algemene gegevens niet.

De toestemmingsverklaring is in de loop van de tijd ook wel een paar keer geactualiseerd. In de toestemmingsverklaring van oktober 2013 staat de
volgende passage:

Verwerking persoonsgegevens
Het COA verwerkt uw persoongegevens om u een goed onderdak te bieden. Het COA verstrekt uw gegevens aan andere instanties
indien zij dit nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. Andere instanties kunnen ook aan het COA persoonsgegevens over u
verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Wet COA.

U verklaart:

q hiermee bekend te zijn en gaat ermee akkoord dat het COA de volgende gegevens verwerkt:
· algemene gegevens zoals naam, adres, nationaliteit, geboortedatum, plaats, burgerlijke staat en financiële gegevens;
· bijzondere gegevens zoals godsdienst en etniciteit.

of;

q hiermee bekend te zijn en gaat ermee akkoord dat het COA de volgende gegevens verwerkt:
· algemene gegevens zoals naam, adres, nationaliteit, geboortedatum, plaats, burgerlijke staat en financiële gegevens;
· bijzondere gegevens zoals godsdienst en etniciteit worden verwijderd.
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Wanneer u vragen heeft over deze gegevensverwerking, kunt u schriftelijk contact opnemen met:
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Afdeling Juridische Zaken
o.v.v Wet bescherming persoonsgegevens
Postbus 3002
2280ME RIJSWIJK

· In het begin is de toestemmingsverklaring altijd onderdeel geweest van het rechten-en plichten formulier dat asielzoekers ondertekenen. N.a.v. overleg in de keten in
2014 is een aparte toestemmingsverklaring gemaakt om bewoners voortaan ook te laten tekenen voor toestemming bijzondere persoonsgegevens. Deze aparte
toestemmingsverklaring is aan het rechten en plichtenformulier gehangen en wordt sinds voorjaar 2015 gebruikt. De laatste wijziging was in het eerste kwartaal van
2020.

6. Is deze werkwijze (die ik het omzeilen van de AVG noem) legitiem? Waarom precies?

Hier doe ik geen uitspraak over.

7. Vindt het COA nog steeds, zoals maandag aan mij (en andere media) is gecommuniceerd, dat de gegevensuitwisselingsovereenkomst zoals die mij is gestuurd, 'AVG-
proof' is? En waarom, exact? Waaruit blijken de 'zeer zwaarwegende redenen' die de AVG voorschrijft?

Zoals eerder gezegd is deze overeenkomst is dit voorjaar geactualiseerd, waarbij specifiek is gekeken naar de privacy vereisten, De overeenkomst is getoetst aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie verder persbericht

8. Graag ontvang ik alle gegevensuitwisselingsovereenkomsten sinds begin 2013.

We sturen drie documenten 2015, 2017 en 2020. (ook verstuurd aan NRC) (2020 heb je al); voor 2013 moet je bij de politie zijn

9. Hoe is de reactie binnen het COA op de publicaties deze week van NRC en Volkskrant? En hoe is daar in de organisatie op gereageerd?

Collega’s vinden de berichtgeving jammer, uist omdat zij dagelijks zo hard werken aan de veiligheid van bewoners en omwonenden.

Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 12:27
Aan: 
Onderwerp: Re: openstaande vragen
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Dag 
hierbij mijn vragen. Sommige zijn nieuw:

1. Sinds wanneer (exacte datum) worden bijzondere persoonsgegevens (zoals etniciteit, religie etc.) van asielzoekers gedeeld met onder meer de politie?

2. Wordt de toestemming sinds die datum (in vraag 4) steeds op dezelfde wijze aan asielzoekers gevraagd als nu het geval is, of hebben daarin sindsdien veranderingen
plaatsgevonden?

3. Als die veranderingen hebben plaatsgevonden, wanneer en waarom was dat precies?

4. Wat zijn alle mogelijke consequenties als een asielzoeker zo'n toestemmingsformulier voor het delen van (bijzondere) weigert te tekenen?
5. Worden die consequenties gecommuniceerd met degene die toestemming moet verlenen? En als er geen consequenties zijn, wordt dat dan ook expliciet
aangegeven? Zo ja, waaruit blijkt dat? Daar zie ik graag bewijs van (nota of gebod of mail aan degenen die het rechten- en plichtengesprek moeten houden etc.)
6. Is deze werkwijze (die ik het omzeilen van de AVG noem) legitiem? Waarom precies?
7. Vindt het COA nog steeds, zoals maandag aan mij (en andere media) is gecommuniceerd, dat de gegevensuitwisselingsovereenkomst zoals die mij is gestuurd,
'AVG-proof' is? En waarom, exact? Waaruit blijken de 'zeer zwaarwegende redenen' die de AVG voorschrijft?
8. Graag ontvang ik alle gegevensuitwisselingsovereenkomsten sinds begin 2013.
9. Hoe is de reactie binnen het COA op de publicaties deze week van NRC en Volkskrant? En hoe is daar in de organisatie op gereageerd?

Dank en groet,

Politie- en justitieverslaggeefster
De Volkskrant
06-
www.volkskrant.nl
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Goedemorge

Er staan van jouw kant nog een aantal vragen open. Ik heb zo geprobeerd op een rijtje te zetten. Laat weten als ik iets mis of als je aanvullende vragen hebt:

Sinds wanneer worden bijzondere persoonsgegevens (zoals etniciteit, religie etc.) van asielzoekers gedeeld met onder meer de politie. Graag zo exact mogelijk de datum.

Wordt de toestemming sinds die datum (in vraag 4) steeds op dezelfde wijze gevraagd, of hebben daarin sindsdien veranderingen plaatsgevonden?

Als die veranderingen hebben plaatsgevonden, wanneer en waarom was dat precies?

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Stafafdeling Strategie, Bestuur en Omgeving

Team Communicatie en Relatiemanagement
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Telefoon: 06

Website: www.coa.nl

Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 GE Den Haag

**********************************************************************

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

**********************************************************************
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Van: politie.nl>
@politie.nl>

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 10:54
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: gegevensleveringsovereenkomst (GLO)

Laten we dat vooral niet doen 
Ik heb daar zojuist nog over gesproken met mijn teamchef .. We gaan snel op de lijn komen over de aanpassing van de wijze van aanlevering. Ook wij
willen dolgraag van de bestandenpostbus af.

@ ….zoals vanochtend besproken laten we dit even via jouw kanalen lopen.

Met vriendelijke groet,

Nationaal Politie | Afdeling Landelijke Informatie | Nationaal Domein | Landelijke Eenheid | Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 06
Mailadres NVIK: @politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: woensdag 11 maart 2020 10:22
Aan:
Onderwerp: RE: gegevensleveringsovereenkomst (GLO)

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Geen dank.
OK, ik denk niet dat het hele document hierop aangepast hoeft te worden en opnieuw ondertekend hoeft te worden. Dat betekent namelijk dat alle stukken opnieuw
langs ons bestuur dienen te gaan. De rechtsgeldigheid komt met de aanpassing niet in het geding.

Zodra het document door jullie ondertekend is, wil ik graag zsm ook opnieuw om de tafel om de aanlevering via een encrypted verbinding (hebben we eerder over
gesproken) te bespreken. De bestandenpostbus willen we op de middellange termijn niet meer (in stand houden).

Fijne werkdag

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
nformatie Team (PB & MIT)

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen
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Van: @politie.nl]
Verzonden: woensdag 11 maart 2020 08:38
Aan @coa.nl>
Onderwerp: RE: gegevensleveringsovereenkomst (GLO)

Goedemorgen 

Bedankt voor je mail.
Op voorhand al 1 aanpassing J
In de tussentijd is NVIK beter geborgd binnen de Landelijke Eenheid van de politie.
We zijn thematisch (vreemdelingendomein) ondergebracht bij de Afdeling Landelijke Informatie – Nationaal Domein van de Landelijke Eenheid.
Het mailadres is in de tussentijd daarop aangepast en veranderd in : @politie.nl

Je hoort zo snel mogelijk van ons maar de eerste quick scan geeft mij in ieder geval een goed gevoel.

Fijne werkdag

Met vriendelijke groet,

Nationaal Politie | Afdeling Landelijke Informatie | Nationaal Domein | Landelijke Eenheid | Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 06 
Mailadres NVIK: @politie.nl

Van:
Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 15:51
Aan:
CC: 



Onderwerp: RE: gegevensleveringsovereenkomst (GLO)

Beste 

Zie de bijlagen.
Bij vragen weet je me te vinden.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)

Telefoon: 
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: 
Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 15:21
Aan:
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CC: 

Hai 

Ja het is inderdaad een langlopend traject geweest.
Je begrijpt dat we natuurlijk erg benieuwd zijn wat de aanpassingen zijn geweest en hoe de inhoud van de GLO er nu uit ziet.

Het lijkt handig om je digitale versie alvast te sturen naar ons NVIK mailadres.
Na beoordeling daarvan komen we bij je op de lijn ivm de bekrachtiging / ondertekening.

Met vriendelijke groet,

Nationaal Politie | Afdeling Landelijke Informatie | Nationaal Domein | Landelijke Eenheid | Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 
Mailadres NVIK: @politie.nl
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Van: @coa.nl]
Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 15:03
Aan: politie.nl>
CC: politie.nl>
Onderwerp: RE: gegevensleveringsovereenkomst (GLO)

Beste

Hoe is het?
Inmiddels is de geactualiseerde GLO na heel veel heen-en-weer gemail (en 1,5 jaar) eindelijk ondertekend. Ik heb een digitale versie met de handtekening van 

Kan ik dit document via deze e-mail adressen naar jullie toesturen?

Ik verneem graag.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
ormatie Team (PB & MIT)

Telefoon: 
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen
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Van: @politie.nl]
Verzonden: maandag 20 januari 2020 09:44
Aan @coa.nl>
CC: @politie.nl>
Onderwerp: RE: Reminder Gegevens levering COA-NVIK

Dank je wel,  dat is goed nieuws.

 is ivm verbouwing enkele weken vrij, vandaar dat je antwoord krijgt van mij.

Met vriendelijke groet,

LET OP: Het E-mail adres van het NVIK is gewijzigd

Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt

.Nationale Politie I Landelijke Eenheid | DLIO | NVIK

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
* @politie.nl
Te
Mobiel:

Van: S @coa.nl]
Verzonden: maandag 20 januari 2020 09:38
Aan @politie.nl>
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CC: O @politie.nl>; @politie.nl>; @politie.nl>
Onderwerp: RE: Reminder Gegevens levering COA-NVIK

Hallo ,

Alweer mijn 2e mail van 2020. We hebben een doorbraak. Onze jurist is akkoord met de GLO (inclusief enkele wijzigen). Ik heb volgende week een afspraak staan
met een collega om de aanbiedingsmemo op te stellen ter ondertekening door ons bestuur. Zodra de (nieuwe) GLO getekend is, bericht ik je wederom.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)

Telefoon: 
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: politie.nl]
Verzonden: vrijdag 3 januari 2020 11:57
Aan: @coa.nl>
CC: @politie.nl>; @politie.nl>; @politie.nl>
Onderwerp: Reminder Gegevens levering COA-NVIK

Goedemorgen 
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Laat ik eerst jou en je familie een geweldig gezond en gelukkig 2020 toewensen!!!

Helaas komt mijn eerste mailtje van dit jaar voort uit de onrust die bij mij is ontstaan over het uitblijven van een bericht over de afhandeling van de gemaakte
afspraken rondom de Gegevens Leverings-overeenkomst COA-NVIK(Politie).

Bij ons laatste (mail)contact op 6 november 2019 gaf je aan dat jullie afdeling Juridische Zaken nog bezig was met de verwerking van de aanpassingen die door
jullie Chief Information Security Officer (Cisco) gevraagd werden echter het laatste bericht hierover is alweer van twee maanden geleden.

Privacyregelgevingen, waaronder de AVG, genieten binnen NVIK de hoogste prioriteit dus begrip over een goede en juiste juridische afweging is van onze zijde dan
ook volop aanwezig, echter om tot juridisch goed onderbouwde afspraken te kunnen komen zullen we als partner binnen de vreemdelingenketen vooral samen op
moeten trekken waarbij het open houden van de dialoog cruciaal is

Ik spreek de hoop uit snel een bericht over de stand van zaken van je te mogen ontvangen.
Mochten we in de tussentijd nog iets kunnen betekenen dan hoor ik dat ook erg graag van je.

Met vriendelijke groet,

Nationaal Politie | Afdeling Landelijke Informatie | Nationaal Domein | Landelijke Eenheid | Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 
Mailadres NVIK: @politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: woensdag 6 november 2019 13:59
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Aan: @politie.nl>
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Hoi 

Klopt, waarvoor mijn excuses. Je hebt zeker geen mail gemist. De GLO ligt nog steeds bij onze afdeling juridische zaken. Ik heb hierover laatst een gesprek met het
hoofd (en mijn teamhoofd) gehad.
Ik zit er nog steeds achteraan. Ik kan het helaas niet versnellen, ik ben niet tekenbevoegd en voordat de bestuursvoorzitter kan tekenen moet JZ er iets van vinden.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)

Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: @politie.nl]
Verzonden: dinsdag 5 november 2019 10:51
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Hai..
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Ik heb na onderstaande mail van 5 september niets meer van je ontvangen…moet ik me toch zorgen gaan maken of heb ik een mail gemist?

Ik hoor graag van je

Met vriendelijke groet,

Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 
Mailadres NVIK: @politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: donderdag 5 september 2019 14:57
Aan: @politie.nl>
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Hoi 
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Alles goed? Even een status-update van de GLO COA-NVIK. Er gebeurt veel op het onderwerp AVG intern hier. 
 Ik moet zijn aanpassingen eerst

verwerken alvorens de bestuursvoorzitter van het COA mag tekenen. Ik hoop volgende week de wijzigingen doorgevoerd te hebben.

We komen er wel, maar dan weet je dus waar de vertraging ‘m in zit.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: @politie.nl]
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2019 16:01
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Welkom terug hopelijk heb je een fantastische vakantie gehad.

Wij krijgen in ieder geval de bewonerslijsten en de wens was volgens mij dat de eenheden bij ons aankloppen in plaats van bij jullie. Dus ja bij dagelijkse levering
gaan wij dagelijks leveren aan de eenheden
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Met vriendelijke groet,

Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 06 
Mailadres NVIK: @politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2019 15:59
Aan: @politie.nl>
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Hallo 

Even een verlate reactie. Ik ben pas gisteren teruggekomen van vakantie.
De GLO ligt nog ter ondertekening bij onze bestuursvoorzitter.

Nog wel even een vraag aan jou. Volgens mij hebben we dit punt ook besproken tijdens ons overleg. De bewonerslijsten, zoals deze regelmatig door eenheden
gevraagd worden, komen bij jullie terecht niet waar?

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)
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Telefoon
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: @politie.nl]
Verzonden: woensdag 7 augustus 2019 13:46
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: Gegevens levering NVIK

 heb jij er enig zicht op wanneer de GLO klaar is?
Ik hoor graag van je

NVIK
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 16:59
Aan:
Onderwerp: openstaande vragen

Ik laat het je weten als ik een antwoord heb op het exacte aantal niet getekende verklaringen. Ik waardeer het verder als je onderstaande aanpast, mede gelet op wat ik je net
gezonden hebt.

Gr 

Vragen van de Volkskrant of de asielzoeker heel goed over mogelijke consequenties wordt geïnformeerd, of dat de asielzoeker weet dat weigering mogelijk geen
consequenties heeft, bleven tot dusver onbeantwoord.

Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 16:51
Aan: '
Onderwerp: RE: openstaande vragen

En in aanvulling hierop

Tekst Werkinstructie:
Consequentie niet tekenen rechten en plichtendocument
Omdat van belang is dat de bewoner begrijpt waarvoor hij tekent, is het rechten- en plichtendocument vertaald in de meest gangbare talen. Gebruik daarom de vertaalde versie
of, als de taal van de bewoner niet beschikbaar is, vraag de ingeschakelde telefonische tolk om het document te vertalen. Vermeld dit op het document. De bewoner wordt
gevraagd het rechten- en plichtendocument te ondertekenen. Hij verklaart dat hij de inhoud en betekenis voldoende heeft begrepen en tekent voor akkoord. Wanneer de
bewoner niet voor akkoord wil tekenen, dan maken wij daar een aantekening van op het document en in het dossier. Het gesprek wordt als zijnde ‘gevoerd’ geregistreerd in IBIS.
Indien de bewoner weigert te tekenen dan kan het COA toch bij het niet naleven van de in het document genoemde verplichtingen een maatregel opleggen, conform het
Maatregelenbeleid/Reglement onthouden verstrekkingen (=intern document)

Van: 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 16:49

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Aan @volkskrant.nl>
Onderwerp: RE: openstaande vragen

Bijgaand de werkinstructie voor de collega’s die het gesprek met de asielzoeker hebben. De tekst hieronder komt uit deze werkinstructie

Consequentie niet toestemmen verwerking en uitwisseling bijzondere persoonsgegevens
Als de bewoner weigert toestemming te geven voor het verwerken van de gegevens over zijn gezondheid, dan zal bij vertrek of uitzetting geen rekening kunnen worden
gehouden met zijn medische omstandigheden, omdat hij immers geen toestemming heeft gegeven voor de verwerking van gezondheidsgegevens.
Het is wenselijk om ook de gegevens over ras of etnische afkomst en religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen te registeren om de bewoner een goede woonruimte te
kunnen toewijzen, er kan dan bij inplaatsing rekening gehouden worden met zijn achtergrond. Daar heeft de bewoner baat bij.
Indien de bewoner geen toestemming wil geven voor de verwerking en uitwisseling van deze bijzondere gegevens, dan moet hij tijdens het rechten en plichtengesprek op
bovenstaande consequenties gewezen worden. Wijs de bewoner er nogmaals op het feit dat het COA deze gegevens alleen mag verstrekken aan de ketenpartners met het doel
om de gezondheid en veiligheid van hemzelf en de betrokken medewerkers zoveel mogelijk te borgen en niet aan andere partijen.

Van @volkskrant.nl]
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 16:28
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: Re: openstaande vragen

Ja, plus een (bewijsbaar) antwoord op de vraag of de asielzoeker weet, voordat hij tekent, dat niet tekenen geen consequenties heeft.
En daaraan gekoppeld de vraag: hoe vaak wordt het tekenen geweigerd (svp preciezer dan 'incidenteel').
Dank!

Politie- en justitieverslaggeefster
De Volkskrant
06-
www.volkskrant.nl

Op vr 17 jul. 2020 om 16:24 s @coa.nl>:

Wil, heb intern om bewjsvoering gevraagd (wat dat is toch wat je zoekt?)
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Gr

Van: @volkskrant.nl]
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 16:13
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: Re: openstaande vragen

Dag 

dat is geen antwoord op vraag vijf.

Hoor graag,

dank

Politie- en justitieverslaggeefster

De Volkskrant

06-

www.volkskrant.nl
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Op vr 17 jul. 2020 om 15:47 

En hierbij 4 en 5:

4. Wat zijn alle mogelijke consequenties als een asielzoeker zo'n toestemmingsformulier voor het delen van (bijzondere) weigert te tekenen?

5. Worden die consequenties gecommuniceerd met degene die toestemming moet verlenen? En als er geen consequenties zijn, wordt dat dan ook expliciet
aangegeven? Zo ja, waaruit blijkt dat? Daar zie ik graag bewijs van (nota of gebod of mail aan degenen die het rechten- en plichtengesprek moeten houden
etc.)

Indien een asielzoeker het r&p-formulier niet tekent, betekent dit niet dat hij geen recht op opvang heeft. Dit heeft hij wel degelijk. Het r&p-formulier is
daarvoor geen noodzakelijke voorwaarde.

Van: @volkskrant.nl]
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 15:44
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: Re: openstaande vragen

Dag

Komt het antwoord op de vragen 4 en 5 later?
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Politie- en justitieverslaggeefster

De Volkskrant

06-

www.volkskrant.nl

Op vr 17 jul. 2020 om 15:36 s

Beste 

Bijaand antwoorden op de door jou gestelde vragen

1. Sinds wanneer (exacte datum) worden bijzondere persoonsgegevens (zoals etniciteit, religie etc.) van asielzoekers gedeeld met onder meer de politie?

Vanaf 2009 worden er instroom- en uitstroom en MOB-lijsten geleverd aan diverse Politie-eenheden en AVIM’s. In 2013 vindt formalisering van de rechtsgrond
NVIK plaats.

De structurele levering van gegevens vanuit Rapportage & Analyse (en later het MIT) bestaat sinds 2013 uit o.a. de volgende gegevensvelden:

üStructurele levering sinds 2013:
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üNationaliteit

üGeboortedatum

üNaam

üBurgerlijke staat

üGodsdienst

üMoedertaal

üOpleidingsniveau

Sinds 2015 is etniciteit als bijzonder persoonsgegeven opgenomen.

2. Wordt de toestemming sinds die datum (in vraag 4) steeds op dezelfde wijze aan asielzoekers gevraagd als nu het geval is, of hebben daarin sindsdien
veranderingen plaatsgevonden?

3. Als die veranderingen hebben plaatsgevonden, wanneer en waarom was dat precies?

· Asielzoekers wordt toestemming gevraagd voor het delen van persoonsgegevens. Daarvoor wordt een toestemmingsverklaring gebruikt. In het
archief hebben we een document over rechten en plichten uit 2005. Daar wordt nog niet gesproken over de verwerking van persoonsgegevens. Er zijn
exemplaren uit 2009 waarin we de bewoner al wel specifiek om toestemming vragen.

Tekst 2009:
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Het COA verwerkt uw persoongegevens om u een goede opvang te bieden. Het COA verstrekt uw gegevens aan andere instanties indien zij dit nodig
hebben voor de uitvoering van hun taak. Andere instanties kunnen ook aan het COA persoonsgegevens over u verstrekken die noodzakelijk zijn voor
de uitvoering van de Wet COA.

U verklaart:

q hiermee bekend te zijn en gaat ermee akkoord dat het COA de volgende gegevens verwerkt:

· algemene gegevens zoals naam, adres, nationaliteit, geboortedatum, plaats, burgerlijke staat en financiële gegevens;

· bijzondere gegevens zoals godsdienst en etniciteit.

of;

qgeen toestemming geven om uw bijzondere gegevens over godsdienst en etniciteit te verwerken. Het COA verwijdert deze bijzondere gegevens. De
algemene gegevens niet.

De toestemmingsverklaring is in de loop van de tijd ook wel een paar keer geactualiseerd. In de toestemmingsverklaring van oktober 2013 staat de
volgende passage:

Verwerking persoonsgegevens

Het COA verwerkt uw persoongegevens om u een goed onderdak te bieden. Het COA verstrekt uw gegevens aan andere instanties
indien zij dit nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. Andere instanties kunnen ook aan het COA persoonsgegevens over u
verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Wet COA.

U verklaart:
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q hiermee bekend te zijn en gaat ermee akkoord dat het COA de volgende gegevens verwerkt:

· algemene gegevens zoals naam, adres, nationaliteit, geboortedatum, plaats, burgerlijke staat en financiële gegevens;

· bijzondere gegevens zoals godsdienst en etniciteit.

of;

q hiermee bekend te zijn en gaat ermee akkoord dat het COA de volgende gegevens verwerkt:

· algemene gegevens zoals naam, adres, nationaliteit, geboortedatum, plaats, burgerlijke staat en financiële gegevens;

· bijzondere gegevens zoals godsdienst en etniciteit worden verwijderd.

Wanneer u vragen heeft over deze gegevensverwerking, kunt u schriftelijk contact opnemen met:

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Afdeling Juridische Zaken

o.v.v Wet bescherming persoonsgegevens

Postbus 3002

2280ME RIJSWIJK

· In het begin is de toestemmingsverklaring altijd onderdeel geweest van het rechten-en plichten formulier dat asielzoekers ondertekenen. N.a.v.
overleg in de keten in 2014 is een aparte toestemmingsverklaring gemaakt om bewoners voortaan ook te laten tekenen voor toestemming bijzondere
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persoonsgegevens. Deze aparte toestemmingsverklaring is aan het rechten en plichtenformulier gehangen en wordt sinds voorjaar 2015 gebruikt. De
laatste wijziging was in het eerste kwartaal van 2020.

6. Is deze werkwijze (die ik het omzeilen van de AVG noem) legitiem? Waarom precies?

Hier doe ik geen uitspraak over.

7. Vindt het COA nog steeds, zoals maandag aan mij (en andere media) is gecommuniceerd, dat de gegevensuitwisselingsovereenkomst zoals die mij
is gestuurd, 'AVG-proof' is? En waarom, exact? Waaruit blijken de 'zeer zwaarwegende redenen' die de AVG voorschrijft?

Zoals eerder gezegd is deze overeenkomst is dit voorjaar geactualiseerd, waarbij specifiek is gekeken naar de privacy vereisten, De overeenkomst is
getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie verder persbericht

8. Graag ontvang ik alle gegevensuitwisselingsovereenkomsten sinds begin 2013.

We sturen drie documenten 2015, 2017 en 2020. (ook verstuurd aan NRC) (2020 heb je al); voor 2013 moet je bij de politie zijn

9. Hoe is de reactie binnen het COA op de publicaties deze week van NRC en Volkskrant? En hoe is daar in de organisatie op gereageerd?

Collega’s vinden de berichtgeving jammer, uist omdat zij dagelijks zo hard werken aan de veiligheid van bewoners en omwonenden.
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Van: @volkskrant.nl]
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 12:27
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: Re: openstaande vragen

Dag 

hierbij mijn vragen. Sommige zijn nieuw:

1. Sinds wanneer (exacte datum) worden bijzondere persoonsgegevens (zoals etniciteit, religie etc.) van asielzoekers gedeeld met onder meer de politie?

2. Wordt de toestemming sinds die datum (in vraag 4) steeds op dezelfde wijze aan asielzoekers gevraagd als nu het geval is, of hebben daarin sindsdien veranderingen
plaatsgevonden?

3. Als die veranderingen hebben plaatsgevonden, wanneer en waarom was dat precies?

4. Wat zijn alle mogelijke consequenties als een asielzoeker zo'n toestemmingsformulier voor het delen van (bijzondere) weigert te tekenen?

5. Worden die consequenties gecommuniceerd met degene die toestemming moet verlenen? En als er geen consequenties zijn, wordt dat dan ook expliciet
aangegeven? Zo ja, waaruit blijkt dat? Daar zie ik graag bewijs van (nota of gebod of mail aan degenen die het rechten- en plichtengesprek moeten houden etc.)

6. Is deze werkwijze (die ik het omzeilen van de AVG noem) legitiem? Waarom precies?

7. Vindt het COA nog steeds, zoals maandag aan mij (en andere media) is gecommuniceerd, dat de gegevensuitwisselingsovereenkomst zoals die mij is gestuurd,
'AVG-proof' is? En waarom, exact? Waaruit blijken de 'zeer zwaarwegende redenen' die de AVG voorschrijft?

8. Graag ontvang ik alle gegevensuitwisselingsovereenkomsten sinds begin 2013.

9. Hoe is de reactie binnen het COA op de publicaties deze week van NRC en Volkskrant? En hoe is daar in de organisatie op gereageerd?
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Dank en groet,

Politie- en justitieverslaggeefster

De Volkskrant

06-

www.volkskrant.nl

Op vr 17 jul. 2020 om 10:17 schreef @coa.nl>:

Goedemorgen 

Er staan van jouw kant nog een aantal vragen open. Ik heb zo geprobeerd op een rijtje te zetten. Laat weten als ik iets mis of als je aanvullende vragen hebt:
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Sinds wanneer worden bijzondere persoonsgegevens (zoals etniciteit, religie etc.) van asielzoekers gedeeld met onder meer de politie. Graag zo exact mogelijk de datum.

Wordt de toestemming sinds die datum (in vraag 4) steeds op dezelfde wijze gevraagd, of hebben daarin sindsdien veranderingen plaatsgevonden?

Als die veranderingen hebben plaatsgevonden, wanneer en waarom was dat precies?

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Stafafdeling Strategie, Bestuur en Omgeving

Team Communicatie en Relatiemanagement
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Telefoon: 06

Website: www.coa.nl

Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 GE Den Haag

**********************************************************************

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

**********************************************************************

**********************************************************************

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

**********************************************************************

**********************************************************************

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

**********************************************************************

**********************************************************************

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

**********************************************************************
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Van: @politie.nl> 
eenheid@politie.nl>

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 09:59
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: getekende GLO

Hai 

Tsja…Goed dat je er even aan herinnert …ook wij hebben die nog niet ontvangen. Ik heb inmiddels een reminder naar verzonden en terwijl ik dit schrijf zie ik
een mail van hem voorbij komen waarin hij aan een van zijn medewerkers vraagt om het uit te printen en voor ondertekening klaar te leggen. Is in behandeling dus..
Ik hoop binnen een week je de ondertekende versie toe te kunnen zenden.

Bedankt voor je berichtje

Blijf gezond in deze rare tijd !

Met vriendelijke groet,

Nationaal Politie | Afdeling Landelijke Informatie | Nationaal Domein | Landelijke Eenheid | Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 06
Mailadres NVIK: @politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: maandag 11 mei 2020 12:40

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Aan:
CC: 
Onderwerp: getekende GLO

Hallo 

Hoe is het?
Kan het kloppen dat we de getekende Gegevens Leveringsovereenkomst (GLO) door jullie nog niet retour hebben ontvangen?

Ik ben benieuwd naar je reactie.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de
afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 15:32
Aan:
Onderwerp: openstaande vragen media

Welke passage wil je opnemen bij vraag 7?
Van: 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 15:29
Aan: 
CC:
Onderwerp: RE: openstaande vragen media

Momenteel schakel ik met  over reactie aan de AP. Als  akkoord is met ons tekstvoorstel is het, meen ik, goed dat mee te nemen in de beantwoording op vraag 7. Verder
probeer ik  te bereiken voor de periode 2013-2018 en de werking onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Helaas is dat nog niet gelukt. Wordt z.s.m. vervolgd.
Groet,

Van
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 14:55
Aan: 
CC:
Onderwerp: RE: openstaande vragen media
Beantwoording is op basis van feitenrelaas, en de input van collega’s. Ook gekeken naa wat er naa de AP verzonden is / wordt.
Van: 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 14:32
Aan: @coa.nl> r@coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: openstaande vragen media
Dag
Mijn suggestie is om de vragen (nogmaals) langs de (al definitieve?) gezamenlijke reactie van COA en politie te leggen. De bewoording in dat schrijven is zeer nauwkeurig
gekozen.
Groet, 
Van: 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 13:41
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>;

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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@coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; 
@coa.nl> t@coa.nl>; 

Onderwerp: openstaande vragen media
Allen, dit zijn openstaande vragen en antwoorden voor NRC en de Volkskrant. Ik wil deze antwoorden deze middag versturen. Jullie opmerkingen / feedback is welkom.
Groet, 
-----------------
Openstaande vragen
NRC

1. Ik wil ook graag een concreter antwoord op de vraag wat de ‘actualisering’ van de gegevensovereenkomst inhoudt.
· Wat houdt actualisering in?
· Wat is aangepast?
· Waarom?

Eind 2018 word de bestaande GLO opnieuw tegen het licht te houden, ondermeer om AVG proof te maken. Vanaf mei 2019 tot en met maart 2020 vindt overleg plaats over
het vernieuwen van de GLO. De huidige levering is ongewijzigd t.o.v. 2017 en bestaat uit gegevens over instroom, uitstroom en bezetting (zie hierboven voor de velden).
Daarnaast worden er nog gegevens geleverd over de COA locaties (geen persoonsgegevens). De GLO wordt eind mei 2020 door de NVIK getekend geretourneerd.
2. Waarom wordt in de GLO specifiek het NVIK genoemd als leveringspartner, maar komt die in de toestemmingsverklaring niet voor?

In de toestemmingsverklaring staat het volgende over het delen van gegevens met de politie: Politie en haar onderdelen zoals de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie
en Mensenhandel (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel-AVIM);
3. Sinds wanneer leggen jullie asielzoekers de toestemmingsverklaring voor?
4. Hebben jullie een toestemmingsverklaring uit het jaar dat jullie daarmee begonnen als ondersteunend bewijs?

Het is op dit moment niet te achterhalen van wanneer deze verklaring voor het eerst gebruikt is. In het archief hebben we een document over rechten en plichten uit 2005.
Daar wordt niet gesproken over de verwerking van persoonsgegevens. Er zijn exemplaren uit 2009 waarin we de bewoner specifiek om toestemming vragen. We hebben daar
alleen nu geen Nederlandse versie van.. Er is ook een rechten- en plichtendocument dat uit 2011 stamt. In dat document is de volgende passage opgenomen: Verwerking
persoonsgegevens. Het COA verwerkt uw persoonsgegevens om u een goede opvang te bieden. Het COA verstrekt uw gegevens aan andere instanties indien zij dit nodig
hebben voor de uitvoering van hun taak. Andere instanties kunnen ook aan het COA persoonsgegevens over u verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Wet
COA. De toestemmingsverklaring is in de loop van tijd ook wel een paar keer geactualiseerd. N.a.v. overleg in keten in 2014 is een aparte toestemmingsverklaring gemaakt
om bewoners voortaan ook te laten tekenen.. De tekst die daarvóór in het r&p-formulier was opgenomen om bewoners te informeren over de uitwisseling persoonsgegevens,
was te beperkt. De laatste wijziging was in het eerste kwartaal van 2020. We kunnen de verschillende documenten toesturen.

Volkskrant
1. Sinds wanneer (exacte datum) worden bijzondere persoonsgegevens (zoals etniciteit, religie etc.) van asielzoekers gedeeld met onder meer de politie?

Vanaf 2009 worden er instroom- en uitstroom en MOB-lijsten geleverd aan diverse Politie-eenheden en AVIM’s. In 2013 vindt formalisering van de rechtsgrond NVIK
plaats.
De structurele levering van gegevens vanuit Rapportage & Analyse (en later het MIT) bestaat sinds 2013 uit o.a. de volgende gegevensvelden:
ü Structurele levering sinds 2013:
ü Nationaliteit
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ü Geboortedatum
ü Naam
ü Burgerlijke staat
ü Godsdienst
ü Moedertaal
ü Opleidingsniveau

Sinds 2015 is etniciteit als bijzonder persoonsgegeven opgenomen.
2. Wordt de toestemming sinds die datum (in vraag 4) steeds op dezelfde wijze aan asielzoekers gevraagd als nu het geval is, of hebben daarin sindsdien veranderingen
plaatsgevonden?

3. Als die veranderingen hebben plaatsgevonden, wanneer en waarom was dat precies?
Asielzoekers wordt toestemming gevraagd voor het delen van persoonsgegevens. Daarvoor wordt een toestemmingsverklaring gebruikt. Het is op dit moment niet te
achterhalen van wanneer deze verklaring voor het eerst gebruikt is. In het archief hebben we een document over rechten en plichten uit 2005. Daar wordt niet gesproken
over de verwerking van persoonsgegevens. . Er zijn exemplaren uit 2009 waarin we de bewoner specifiek om toestemming vragen. We hebben daar alleen nu geen
Nederlandse versie van. Er is ook een rechten- en plichtendocument dat uit 2011 stamt. In dat document is de volgende passage opgenomen: Verwerking
persoonsgegevens. Het COA verwerkt uw persoonsgegevens om u een goede opvang te bieden. Het COA verstrekt uw gegevens aan andere instanties indien zij dit nodig
hebben voor de uitvoering van hun taak. Andere instanties kunnen ook aan het COA persoonsgegevens over u verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
Wet COA. De toestemmingsverklaring is in de loop van tijd ook wel een paar keer geactualiseerd. N.a.v. overleg in keten in 2014 is een aparte toestemmingsverklaring
gemaakt om bewoners voortaan ook te laten tekenen.. De tekst die daarvóór in het r&p-formulier was opgenomen om bewoners te informeren over de uitwisseling
persoonsgegevens, was te beperkt. De laatste wijziging was in het eerste kwartaal van 2020. We kunnen de verschillende documenten toesturen.
4. Wat zijn alle mogelijke consequenties als een asielzoeker zo'n toestemmingsformulier voor het delen van (bijzondere) weigert te tekenen?
5. Worden die consequenties gecommuniceerd met degene die toestemming moet verlenen? En als er geen consequenties zijn, wordt dat dan ook expliciet aangegeven?
Zo ja, waaruit blijkt dat? Daar zie ik graag bewijs van (nota of gebod of mail aan degenen die het rechten- en plichtengesprek moeten houden etc.)
Indien een asielzoeker het r&p-formulier niet tekent, betekent dit niet dat hij geen recht op opvang heeft. Dit heeft hij wel degelijk. Het r&p-formulier is daarvoor geen
noodzakelijke voorwaarde.
6. Is deze werkwijze (die ik het omzeilen van de AVG noem) legitiem? Waarom precies?
Het is niet duidelijk waarom deze werkwijze het omzeilen van de AVG genoemd worden. Ook is niet duidelijk waarom het niet legitiem zou zijn.
7. Vindt het COA nog steeds, zoals maandag aan mij (en andere media) is gecommuniceerd, dat de gegevensuitwisselingsovereenkomst zoals die mij is gestuurd, 'AVG-

proof' is? En waarom, exact? Waaruit blijken de 'zeer zwaarwegende redenen' die de AVG voorschrijft?
Deze overeenkomst is dit voorjaar geactualiseerd, waarbij specifiek is gekeken naar de privacy vereisten, De overeenkomst is getoetst aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

8. Graag ontvang ik alle gegevensuitwisselingsovereenkomsten sinds begin 2013.

We kunnen drie documenten sturen: 2015, 2017 en 2020. (ook verstuurd aan NRC)
9. Hoe is de reactie binnen het COA op de publicaties deze week van NRC en Volkskrant? En hoe is daar in de organisatie op gereageerd?

Collega’s vinden de berichtgeving jammer.

Met vriendelijke groet,
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Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Stafafdeling Strategie, Bestuur en Omgeving
Team Communicatie en Relatiemanagement

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl

Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 GE Den Haag
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Van:
Verzonden: maandag 13 mei 2019 11:53
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: GLO  NVIK

Hoi 

We (JZ) zijn er nog naar aan het kijken. 
”. Bovendien heeft het Bestuur het convenant getekend waarin deze gang van zaken is afgesproken. Maar laten we

inderdaad wel proberen om op korte termijn aan tafel te komen.

Groet,

Van
Verzonden: maandag 13 mei 2019 11:39
Aan
CC: 
Onderwerp: RE: GLO NVIK

Hallo 

Dank voor je mail. Ik heb de NVIK gevraagd een afspraak te beleggen om hierover door te praten.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van:
Verzonden: vrijdag 10 mei 2019 14:07
Aan coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: RE: GLO NVIK

Dag 

Ik heb even me  overlegd. We zien zoals besproken twee mogelijke AVG knelpunten. Is het een optie om een bespreking met een privacyjurist van de politie hierover te
beleggen?

Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 8 mei 2019 12:37
Aan: coa.nl>
Onderwerp: FW: GLO NVIK

Hallo

Even een herinnering, ik heb op onderstaande mail nog geen reactie gehad. Zie je kans om hier een dezer dagen nog even je blik op te werpen zodat ik de aangepaste GLO kan
sturen aan NVIK?

Hartelijk dank alvast.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
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Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: 
Verzonden: dinsdag 9 april 2019 09:59
Aan @coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: RE: GLO NVIK

Dag 

Zoals mondeling besproken, hierbij de concept GLO NVIK retour. Ik heb her-en-der wat aanpassingen gedaan. Ik twijfel nog of enkele elementen wel in de GLO thuishoren. Kun jij
jouw feedback geven in het document en aan mij retourneren? Ik pas dan het concept wederom aan.

Veel dank!

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)

Telefoon: 06
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag
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Van: 
Verzonden: woensdag 3 april 2019 16:11
Aan: @politie.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: RE: GLO

Dag 

Het toeval wil dat we gisterenochtend een sessie hebben gehad met een drietal vertegenwoordigers van NVIK/Politie over de GLO. 

Maar er komt dus in ieder geval een nieuwe versie. Daar kunnen we dan nog wel even afstemming over hebben.

Vriendelijke groet,

Van: @politie.nl]
Verzonden: maandag 1 april 2019 14:34
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: GLO

Hoi 

Ik heb een GLO ontvangen omtrent de levering van gegevens vanuit het COA aan de politie, afdeling NVIK.
Ik zie enkele zaken waarvan ik me afvraag of dit überhaupt mag worden geleverd en/of er een doelbinding cq. noodzakelijkheid is aangegeven.
Is deze GLO bij jou bekent (zie bijlage) en wat vindt jij er van?

Met vriendelijke groet,

Bedrijfsvoeringspecialist
IV-conformiteit wet- en regelgeving - Vreemdelingen en Identiteitsmanagement
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Politie | Politie Diensten Centrum | Dienst Informatiemanagement | 
Politie | Politie Diensten Centrum | Dienst Informatiemanagement | 
c @politie.nl

Bezoekadres: Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
Kamers: 3J44, 46, 48, 51, 53
M +31(0)6 

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: maandag 13 juli 2020 16:10
Aan: n@volkskrant.nl'
CC: @politie.nl'
Onderwerp: overeenkomst
Bijlagen: 200310 Gegevensleveringsovereenkomst COA aan NVIK - Politie geschoond.pdf

Hierbij de overeenkomst. Ik heb woordvoering politie in de cc gezet

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Stafafdeling Strategie, Bestuur en Omgeving
Team Communicatie en Relatiemanagement

Telefoon: 06-1
Website: www.coa.nl

Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 GE Den Haag

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: woensdag 10 juli 2019 14:00
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: GLO  NVIK

Hoi
Dat ik de oorspronkelijke overeenkomst zou sturen staat mij niet bij. Maar ik wil best wel even kijken of ik die heb. Bedoel je een eerdere versie van de huidige overeenkomst of
bedoel je het stuk dat een jaar of wat geleden door  is getekend?
Ik zal intussen even naar de laatste versie kijken.
Groet,

Van
Verzonden: woensdag 10 juli 2019 13:01
Aan:
CC: 
Onderwerp: GLO NVIK
Hoi 
Een week of 3 geleden hadden we een afspraak met de NVIK. We hebben toen afgestemd dat we de huidige GLO zouden aanpassen. Na afloop hebben en jij nog even de
koppen bij elkaar gehad. Van  begreep ik dat jij ons nog het oorspronkelijke informatie-uitwisselingsconvenant zou sturen? Ik heb tot op heden nog niks ontvangen?
Kun je het convenant nog opsturen? En ook de aanpassingen op de bestaande GLO (zie bijlage) reviewen/ aanvullen. We kunnen dan de aangepaste versie opsturen en laten
ondertekenen (door beide partijen).
Dank.
Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag
Aanwezig: Ma t/m donderdag
Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: 
Verzonden: woensdag 8 mei 2019 12:37
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: FW: GLO NVIK
Hallo 
Even een herinnering, ik heb op onderstaande mail nog geen reactie gehad. Zie je kans om hier een dezer dagen nog even je blik op te werpen zodat ik de aangepaste GLO kan
sturen aan NVIK?
Hartelijk dank alvast.
Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)

Telefoon: 06
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag
Aanwezig: Ma t/m donderdag
Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van:
Verzonden: dinsdag 9 april 2019 09:59
Aan: @coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: RE: GLO NVIK
Dag 
Zoals mondeling besproken, hierbij de concept GLO NVIK retour. Ik heb her-en-der wat aanpassingen gedaan. Ik twijfel nog of enkele elementen wel in de GLO thuishoren. Kun jij
jouw feedback geven in het document en aan mij retourneren? Ik pas dan het concept wederom aan.
Veel dank!
Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag
Aanwezig: Ma t/m donderdag
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Van:
Verzonden: woensdag 3 april 2019 16:11
Aan: @politie.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: RE: GLO
Dag 
Het toeval wil dat we gisterenochtend een sessie hebben gehad met een drietal vertegenwoordigers van NVIK/Politie over de GLO. 

Maar er komt dus in ieder geval een nieuwe versie. Daar kunnen we dan nog wel even afstemming over hebben.
Vriendelijke groet,

Van: @politie.nl]
Verzonden: maandag 1 april 2019 14:34
Aan: coa.nl>
Onderwerp: GLO
Hoi 
Ik heb een GLO ontvangen omtrent de levering van gegevens vanuit het COA aan de politie, afdeling NVIK.
Ik zie enkele zaken waarvan ik me afvraag of dit überhaupt mag worden geleverd en/of er een doelbinding cq. noodzakelijkheid is aangegeven.
Is deze GLO bij jou bekent (zie bijlage) en wat vindt jij er van?

Met vriendelijke groet,

Bedrijfsvoeringspecialist
IV-conformiteit wet- en regelgeving - Vreemdelingen en Identiteitsmanagement

Politie | Politie Diensten Centrum | Dienst Informatiemanagement | 
Politie | Politie Diensten Centrum | Dienst Informatiemanagement | 

Bezoekadres: Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
Kamers: 
M +
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------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 16:39
Aan:
Onderwerp: persbericht Centraal Orgaan opvang asielzoekers: over persoonsgegevens: COA laat delen persoonsgegevens asielzoekers extern toetsen

Beste redactie, Bijgaand bericht wordt op onze website gepubliceerd.

 COA, 06-11619573

COA laat delen persoonsgegevens asielzoekers extern toetsen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat de gemaakte afspraken over het leveren van gegevens aan het Nationaal Vreemdelingen Informatie
Knooppunt (NVIK) extern laten toetsen. Het COA vindt dit noodzakelijk, nu er twijfel is ontstaan over het delen van (bijzondere) persoonsgegevens van
asielzoekers met het NVIK. Het delen van deze gegevens met het NVIK wordt opgeschort. “We kunnen het ons niet permitteren dat er discussie blijft bestaan over
wat wel en niet gedeeld mag worden. Dat is niet goed voor onze bewoners, ketenpartners en medewerkers”, zegt bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker.

Het besluit is genomen in overleg met de politie en in nauwe samenspraak met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het COA heeft de Autoriteit
Persoonsgegevens geïnformeerd over het besluit.

Het delen van persoonsgegevens van asielzoekers gebeurt sinds 20 december 2013 en is verder uitgewerkt in een gegevensleveringsovereenkomst tussen het COA
en het NVIK. Deze overeenkomst is dit voorjaar geactualiseerd, waarbij specifiek is gekeken naar de privacyvereisten en het COA niet over één nacht ijs is gegaan.
Toch is er nu twijfel of het COA bijzondere persoonsgegevens mag delen met het NVIK. De bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over etniciteit, nationaliteit
en godsdienst van asielzoekers.

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Het COA levert de persoonsgegevens van asielzoekers op verzoek van het NVIK. Het NVIK voorziet vervolgens de diverse afdelingen van de
Vreemdelingenpolitie, identificatie en mensenhandel (AVIM) van informatie over in Nederland verblijvende vreemdelingen (onder meer op locaties van het COA).
Daarbij moeten vanzelfsprekend de geldende privacyregels in acht worden genomen.

Het COA is zich zeer bewust van zijn verantwoordelijkheid voor het vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. Tegelijkertijd heeft de overheid informatie nodig
voor het toezicht en de handhaving van de Vreemdelingenwet. Ook het COA wil dat er hard wordt opgetreden tegen misbruik van het asielsysteem door
overlastgevers en mensenhandelaars. De nu ontstane discussie toont dit dilemma en maakt dat het COA, in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid en
deskundigen op het gebied van privacywetgeving, de gemaakte afspraken met het NVIK gaat bezien en bekijken of er aanpassingen nodig zijn. Zo wil het COA
komen tot een voor alle partijen werkbare aanpak voor het delen van persoonsgegevens.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Stafafdeling Strategie, Bestuur en Omgeving

Team Communicatie en Relatiemanagement
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Telefoon: 06-

Website: www.coa.nl

Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 GE Den Haag
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Van:

Verzonden: dinsdag 28 mei 2019 11:35
Aan:
Onderwerp: RE: GLO

De volgende data kan ik met de achterban iets geregeld krijgen :
14 juni in de ochtend
20 juni in de ochtend….

Graag je reactie over wat bij jullie kan… Er zit zoals je zegt best druk op.

Met vriendelijke groet,

Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 
Mailadres NVIK: @politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: vrijdag 24 mei 2019 13:50
Aan:
Onderwerp: RE: GLO

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Veel vragen waar we denk ik met de juristen wel een antwoord op vinden.

Ik zie je agenda voorstel hopelijk snel tegemoet.

Fijn weekend en groet,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @politie.nl>
Datum: vrijdag 24 mei 2019 12:40 PM
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: GLO

Onze juristen zijn benadert maar ik wacht nog op een reactie. Ik hoop volgende week met
een datum te kunnen komen.
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Met vriendelijke groet,

 (NVIK)

Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 06
Mailadres NVIK: politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: dinsdag 14 mei 2019 11:57
Aan: 
CC:
Onderwerp: RE: GLO

Klopt!

Maar goed de juristen vragen om een afspraak met een jurist van jullie kant om het juridische stukje te dichten.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
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Telefoon: 06
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: @politie.nl]
Verzonden: dinsdag 14 mei 2019 11:26
Aan: @coa.nl>
CC: @politie.nl>; politie.nl>
Onderwerp: RE: GLO

oeps die had ik even gemist...

dan is het zaak om heel snel een afspraak te organiseren.

ik ga met onze privacyfunctionaris overleg plegen
Kan jij me wel aangeven wat de kern van het bezwaar is van jullie juristen??

Met vriendelijke groet,

(NVIK)

Politie | EVIM / IGTV | NVIK |
Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postbus 11, 3970 AA Driebergen

Mobiel: 0
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Mailadres NVIK: @politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: vrijdag 10 mei 2019 16:15
Aan: 
Onderwerp: RE: GLO

Hi 

We hebben in maart contact gehad over de GLO.  Wij willen graag op korte termijn
een afspraak met jullie AVG/privacy jurist ((NVIK/AVIM). Kun jij deze afspraak beleggen of mij namen geven?

Er zit wel een beetje spoed achter. Zonder rechtsgeldige GLO is de huidige datalevering niet juridisch in orde.

Ik hoor het graag.

Groet,

BI Analist COA

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van t@coa.nl>
Datum: vrijdag 10 mei 2019 2:41 PM
Aan: ' @politie.nl>
Kopie: coa.nl>
Onderwerp: RE: informatie over COA locaties 2016-617

Hallo 

Zwet 1 is het adres, zoals dat in de locatie-gegevens staat genoemd bij het bewuste azc in onze database. Dit zijn de actuele gegevens.
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Zwet 40 is een oude adres-vermelding. Ik kan nu niet navragen wanneer en waarom dat is aangepast.

Ik zet onze  in de CC.

Volgende week meer.

Prettig weekend en groet,

Van @politie.nl]
Verzonden: vrijdag 10 mei 2019 11:55
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: FW: informatie over COA locaties 2016-617

Zie de opmerking hieronder..

Normaal zou ik die naar sturen maar ik denk dat die nog geniet van haar nieuwe aanwinst

Zou jij na kunnen laten gaan of eea aangepast moet worden .

Ik hoor wel

Met vriendelijke groet,

 (NVIK)

Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 06 
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Mailadres NVI @politie.nl

Van:
Verzonden: vrijdag 10 mei 2019 11:04
Aan: politie.nl>
Onderwerp: RE: informatie over COA locaties 2016-617

Hallo 

Ja, dank met deze extra kolommen kan ik eerst wel verder.

Valt me op dat in Delfzijl het AZC in het overzicht als adres Zwet 1 heeft, terwijl de locatie toch echt op nummer 40 is gevestigd. Men heeft wel tijdelijk het gebouw aan Zwet 1 in
gebruik gehad trouwens. ( )
Hoe moet ik dat interpreteren?

MVG

Van:
Verzonden: donderdag 9 mei 2019 14:08
Aan: @politie.nl>
Onderwerp: RE: informatie over COA locaties 2016-617

Voldoet de lijst onder blad data ??

Ik hoor wel van je

Met vriendelijke groet,
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 (NVIK)

Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 06 
Mailadres @politie.nl

Van: 
Verzonden: donderdag 9 mei 2019 11:27
Aan: 
Onderwerp: RE: informatie over COA locaties 2016-617

Hoi 

Dank alvast. We gaan het zien. Anders misschien volgende week. Ook prima.

Van
Verzonden: donderdag 9 mei 2019 11:20
Aan: 
Onderwerp: RE: informatie over COA locaties 2016-617

Je verzoek is in behandeling genomen. De uitbreiding die je vraagt verwerken we momenteel in het dashboard dus je gaat geen aparte lijst van ons krijgen
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Hopelijk voldoet dat voor je. Ik hoop dat de aanpassing voor morgen rodn is zodat de nieuwe lijst van morgen hiero aangepast is.

Ik hou je op de hoogte van de voortgang

Met vriendelijke groet,

 (NVIK)

Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 
Mailadres NVIK: @politie.nl

Van: 
Verzonden: woensdag 8 mei 2019 12:43
Aan: @politie.nl>
Onderwerp: RE: informatie over COA locaties 2016-617

Hallo 

Zoals we telefonisch hebben overlegd.
Voor een overzicht van veiligelanders die veel overlast veroorzaken, zijn we eigenlijk op zoek naar de adressen van de COA-locaties.
Uit het bestand ‘NVIK - COA Bezettingsdashboard 2019’ kan ik wel een indicatie krijgen van de adressen uit het datablad.
NVIK - COA Bezettingsdashboard 2019
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Maar hier kan ik geen goede vergelijking mee maken.
In het verleden werd er ook een overzicht verstrekt

Hierin was straatnaam en pandnummer en toevoeging in afzonderlijke kolommen verwerkt. Daarnaast was er ook een kolom met postcode6 met pndnr.
Is een dergelijk overzicht ook nog weer door jullie te verstrekken?
Mag zonder inhoudelijke gegevens alleen de locaties zijn op zich voldoende.

MVG
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Van:
Verzonden: vrijdag 26 april 2019 14:49
Aan: @politie.nl>
Onderwerp: RE: informatie over COA locaties

Goedemiddag 

Zoals ingesproken:

Dashboard openen
Rechtermuisknop op tabblad dashboard en data selecteren. Een nieuw tabbald opent zich met adresgegevens.

Hopelijk heb je er iets aan.

Komende week hebben we geen analysecapaciteit dus reactie zal pas na 5 mei volgen

Goed weekend

Met vriendelijke groet,

(NVIK)

Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel:
Mailadres NVIK: @politie.nl
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Van: 
Verzonden: donderdag 25 april 2019 13:57
Aan: L
Onderwerp: informatie over COA locaties

Hallo collega,

Via de AVIM frontoffice van Noord Nederland krijgen we wekelijks het NVIK-COA Bezettlingsdashboard.

Op dit moment is er bij ons veel belangstelling voor incidenten waarbij personen uit zg COA locaties betrokken zijn. In het verleden krigen we ook een dergelijk overzicht waarin
straat pandnummer maar ook postcode combinaties aanwezig waren. Om het overzicht weer te verversen zijn we op zoek naar een actueel adressenbestand van alle COA
locaties.

Hebben jullie een dergelijk bestand?
En is dat bestand voor ons beschikbaar?

Met vriendelijke groet,

Politie | Politie Diensten Centrum | Dienst Informatiemanagement

M 06 

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht
te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de
afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht
te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de
afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht
te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de
afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
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**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 11:30
Aan:
Onderwerp: persbericht over persoonsgegevens

Bijgaand het persbericht; graag ook in deze vorm op het Plein met de mededeling dat we zojuist dit persbericht gepubliceerd hebben.
Groet,
--------------
COA laat delen persoonsgegevens asielzoekers extern toetsen
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat de gemaakte afspraken over het leveren van gegevens aan het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK)
extern laten toetsen. Het COA vindt dit noodzakelijk, nu er twijfel is ontstaan over het delen van (bijzondere) persoonsgegevens van asielzoekers met het NVIK. Het delen van
deze gegevens met het NVIK wordt opgeschort. “We kunnen het ons niet permitteren dat er discussie blijft bestaan over wat wel en niet gedeeld mag worden. Dat is niet goed
voor onze bewoners, ketenpartners en medewerkers”, zegt bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker.
Het besluit is genomen in overleg met de politie en in nauwe samenspraak met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het COA heeft de Autoriteit Persoonsgegevens
geïnformeerd over het besluit.
Het delen van persoonsgegevens van asielzoekers gebeurt sinds 20 december 2013 en is verder uitgewerkt in een gegevensleveringsovereenkomst tussen het COA en het NVIK.
Deze overeenkomst is dit voorjaar geactualiseerd, waarbij specifiek is gekeken naar de privacyvereisten en het COA niet over één nacht ijs is gegaan. Toch is er nu twijfel of het
COA bijzondere persoonsgegevens mag delen met het NVIK. De bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over etniciteit, nationaliteit en godsdienst van asielzoekers.
Het COA levert de persoonsgegevens van asielzoekers op verzoek van het NVIK. Het NVIK voorziet vervolgens de diverse afdelingen van de Vreemdelingenpolitie, identificatie en
mensenhandel (AVIM) van informatie over in Nederland verblijvende vreemdelingen (onder meer op locaties van het COA). Politie en justitie moeten over deze gegevens kunnen
beschikken voor toezicht en handhaving van de Vreemdelingenwet. Daarbij moeten vanzelfsprekend de geldende privacyregels in acht worden genomen.
Het COA is zich zeer bewust van zijn verantwoordelijkheid voor het vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. Tegelijkertijd heeft de overheid informatie nodig voor het
toezicht en de handhaving van de Vreemdelingenwet. Ook het COA wil dat er hard wordt opgetreden tegen misbruik van het asielsysteem door overlastgevers en
mensenhandelaars. De nu ontstane discussie toont dit dilemma en maakt dat het COA, in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid en deskundigen op het gebied van
privacywetgeving, de gemaakte afspraken met het NVIK gaat bezien en bekijken of er aanpassingen nodig zijn. Zo wil het COA komen tot een voor alle partijen werkbare aanpak
voor het delen van persoonsgegevens.
Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Stafafdeling Strategie, Bestuur en Omgeving
Team Communicatie en Relatiemanagement

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl

Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 GE Den Haag
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Van: @politie.nl> 
@politie.nl>

Verzonden: vrijdag 24 mei 2019 14:28
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: GLO

Hai 

We moeten maar eens snel duidelijkheid hebben.
We gaan snel de vakexperts op dit gebied samen brengen zodat dit snel opgelost is.
Wij (NVIK) kunnen het ons namelijk niet langer veroorloven om telkens deze discussie te moeten voeren.

Voor nu vast een heel goed weekend toegewenst

@ : misschien goed om dit al met J en V te bespreken

Met vriendelijke groet,

Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 06
Mailadres @politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: vrijdag 24 mei 2019 13:50

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Aan: 
Onderwerp: RE: GLO

Veel vragen waar we denk ik met de juristen wel een antwoord op vinden.

Ik zie je agenda voorstel hopelijk snel tegemoet.

Fijn weekend en groet,

BI-analist COA

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van @politie.nl>
Datum: vrijdag 24 mei 2019 12:40 PM
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: GLO

 Onze juristen zijn benadert maar ik wacht nog op een reactie. Ik hoop volgende week met
een datum te kunnen komen.
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Met vriendelijke groet,

Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 06 
Mailadres NVIK: @politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: dinsdag 14 mei 2019 11:57
Aan: @politie.nl>
CC: @politie.nl> @politie.nl>
Onderwerp: RE: GLO

Klopt!

Maar goed de juristen vragen om een afspraak met een jurist van jullie kant om het juridische stukje te dichten.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
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Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: @politie.nl]
Verzonden: dinsdag 14 mei 2019 11:26
Aan: @coa.nl>
CC: @politie.nl>; @politie.nl>
Onderwerp: RE: GLO

oeps die had ik even gemist...

dan is het zaak om heel snel een afspraak te organiseren.

ik ga met onze privacyfunctionaris overleg plegen
Kan jij me wel aangeven wat de kern van het bezwaar is van jullie juristen??

Met vriendelijke groet,

 (NVIK)

Politie | EVIM / IGTV | NVIK |
Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postbus 11, 3970 AA Driebergen



5

Mobiel: 06 

Mailadres NVIK @politie.nl

Van: t@coa.nl]
Verzonden: vrijdag 10 mei 2019 16:15
Aan: 
Onderwerp: RE: GLO

Hi 

We hebben in maart contact gehad over de GLO.  Wij willen graag op korte termijn
een afspraak met jullie AVG/privacy jurist ((NVIK/

Er zit wel een beetje spoed achter. Zonder rechtsgeldige GLO is de huidige datalevering niet juridisch in orde.

Ik hoor het graag.

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van @coa.nl>
Datum: vrijdag 10 mei 2019 2:41 PM
Aan @politie.nl>
Kopie: @coa.nl>
Onderwerp: RE: informatie over COA locaties 2016-617

Hallo 



6

Zwet 1 is het adres, zoals dat in de locatie-gegevens staat genoemd bij het bewuste azc in onze database. Dit zijn de actuele gegevens.

Zwet 40 is een oude adres-vermelding. Ik kan nu niet navragen wanneer en waarom dat is aangepast.

Ik zet onze  in de CC.

Volgende week meer.

Prettig weekend en groet,

Van: politie.nl]
Verzonden: vrijdag 10 mei 2019 11:55
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: FW: informatie over COA locaties 2016-617

Zie de opmerking hieronder..

Normaal zou ik die naar  sturen maar ik denk dat die nog geniet van haar nieuwe aanwinst

Zou jij na kunnen laten gaan of eea aangepast moet worden .

Ik hoor wel

Met vriendelijke groet,

Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt
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Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 
Mailadre @politie.nl

Van: 
Verzonden: vrijdag 10 mei 2019 11:04
Aan @politie.nl>
Onderwerp: RE: informatie over COA locaties 2016-617

Hallo 

Ja, dank met deze extra kolommen kan ik eerst wel verder.

Valt me op dat in Delfzijl het AZC in het overzicht als adres Zwet 1 heeft, terwijl de locatie toch echt op nummer 40 is gevestigd. Men heeft wel tijdelijk het gebouw aan Zwet 1 in
gebruik gehad trouwens.
Hoe moet ik dat interpreteren?

MVG

Va
Verzonden: donderdag 9 mei 2019 14:08
Aan: @politie.nl>
Onderwerp: RE: informatie over COA locaties 2016-617

Voldoet de lijst onder blad data ??

Ik hoor wel van je
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Met vriendelijke groet,

(NVIK)

Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 
Mailadre @politie.nl

Van: 
Verzonden: donderdag 9 mei 2019 11:27
Aan: @politie.nl>
Onderwerp: RE: informatie over COA locaties 2016-617

Hoi 

Dank alvast. We gaan het zien. Anders misschien volgende week. Ook prima.

MVG

Van:
Verzonden: donderdag 9 mei 2019 11:20
Aan: @politie.nl>
Onderwerp: RE: informatie over COA locaties 2016-617
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Je verzoek is in behandeling genomen. De uitbreiding die je vraagt verwerken we momenteel in het dashboard dus je gaat geen aparte lijst van ons krijgen

Hopelijk voldoet dat voor je. Ik hoop dat de aanpassing voor morgen rodn is zodat de nieuwe lijst van morgen hiero aangepast is.

Ik hou je op de hoogte van de voortgang

Met vriendelijke groet,

 (NVIK)

Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 06
Mailadres NVIK @politie.nl

Van:
Verzonden: woensdag 8 mei 2019 12:43
Aan @politie.nl>
Onderwerp: RE: informatie over COA locaties 2016-617

Hallo

Zoals we telefonisch hebben overlegd.
Voor een overzicht van veiligelanders die veel overlast veroorzaken, zijn we eigenlijk op zoek naar de adressen van de COA-locaties.
Uit het bestand ‘NVIK - COA Bezettingsdashboard 2019’ kan ik wel een indicatie krijgen van de adressen uit het datablad.
NVIK - COA Bezettingsdashboard 2019
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Maar hier kan ik geen goede vergelijking mee maken.
In het verleden werd er ook een overzicht verstrekt

Hierin was straatnaam en pandnummer en toevoeging in afzonderlijke kolommen verwerkt. Daarnaast was er ook een kolom met postcode6 met pndnr.
Is een dergelijk overzicht ook nog weer door jullie te verstrekken?
Mag zonder inhoudelijke gegevens alleen de locaties zijn op zich voldoende.

MVG
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Van:
Verzonden: vrijdag 26 april 2019 14:49
Aan: @politie.nl>
Onderwerp: RE: informatie over COA locaties

Goedemiddag 

Zoals ingesproken:

Dashboard openen
Rechtermuisknop op tabblad dashboard en data selecteren. Een nieuw tabbald opent zich met adresgegevens.

Hopelijk heb je er iets aan.

Komende week hebben we geen analysecapaciteit dus reactie zal pas na 5 mei volgen

Goed weekend

Met vriendelijke groet,

 (NVIK)

Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 
Mailadres NVIK: @politie.nl
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Van
Verzonden: donderdag 25 april 2019 13:57
Aan: @politie.nl>
Onderwerp: informatie over COA locaties

Hallo collega,

Via de AVIM frontoffice van Noord Nederland krijgen we wekelijks het NVIK-COA Bezettlingsdashboard.

Op dit moment is er bij ons veel belangstelling voor incidenten waarbij personen uit zg COA locaties betrokken zijn. In het verleden krigen we ook een dergelijk overzicht waarin
straat pandnummer maar ook postcode combinaties aanwezig waren. Om het overzicht weer te verversen zijn we op zoek naar een actueel adressenbestand van alle COA
locaties.

Hebben jullie een dergelijk bestand?
En is dat bestand voor ons beschikbaar?

Met vriendelijke groet,

Politie | Politie Diensten Centrum | Dienst Informatiemanagement

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht
te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de
afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht
te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de
afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht
te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de
afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
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**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------



1

Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 00:25
Aan:
CC:
Onderwerp: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant

Gerard, ter info en ter aanvulling op jouw mail aan 

Gr 

Van @coa.nl>
Datum: woensdag 15 jul. 2020 11:24 PM
Aan: @coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>

coa.nl>
Kopie: coa.nl>, @coa.nl>
Onderwerp: RE: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant

Wat mij betreft prima aanpassing van het persbericht voor wat betreft de nadruk leggen op de discussie. We zeggen in de aangepaste versie echter niets meer over het wel of
niet doorgaan van het leveren van persoonsgegevens aan NVIK. Dat is wel een vraag die het persbericht meteen oproept. Opschorten toevoegen?
Tweede punt: gemaakte afspraken over het leveren van gegevens aan andere partijen extern laten toetsen: welke andere partijen? NVIK en wie nog meer? Dit roept de vraag op
welke afspraken we allemaal laten toetsen. Ik begrijp dat je de discussie breder wil trekken, maar dit lijkt me in deze context te breed.

Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 22:02
Aan:
CC: V
Onderwerp: RE: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant
Goedenavond allen,
Ik heb e.e.a. gelezen.
Heb veel vragen, maar voor nu:

1. Is het bestuur in de afgelopen maanden betrokken bij het hernieuwen van de afspraken? Ik zag een brief van J i, maar die is niet getekend.
2. Hoe kan het toch dat er heel veel mensen hebben meegekeken bij het afsluiten van de nieuwe overeenkomst,, maar nu toch de conclusie is dat het niet goed is?

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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3. Het persbericht heb ik wat omgevormd, zie bijlage. Meer nadruk op het feit dat wij het niet goed vinden dat er discussie is, ipv iets doen in reactie op NRC. Heb ook mijn
naam erin gezet, laat weten wat jullie vinden.

4. Heb de DG en de pSG geinformeerd. DG informeert , heb aandacht gevraagd voor informeren van beide ministers, die ook betrokken zijn.
Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 21:42
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant
Hallo
Er zitten een aantal vragen voor ons bij.
Morgenochtend even overleg. Er staat al overleg met politie voor morgen, daar kan dit ook worden meegenomen.
Gr 
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @coa.nl>
Datum: woensdag 15 jul. 2020 8:44 PM
Aan coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl

Onderwerp: RE: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant
Allen ter aanvullende info, inmiddels zijn ook de eerste kamervragen hierover gesteld. Door D66:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z14049&did=2020D29876
Groeten,

Van n@coa.nl>
Datum: woensdag 15 jul. 2020 7:34 PM
Aan: @coa.nl>, @coa.nl>, Ka @coa.nl>, @coa.nl>,

Kopie:

Onderwerp: RE: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant
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Beste ,
Hierbij zend ik je een memo over de gegevensleveringsovereenkomst met het NVIK. Conclusie van het memo is om per direct het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens
aan het NVIK te beëindigen en de overige (algemene) persoonsgegevens te herzien op noodzakelijkheid. Verder doe ik je toekomen:

- een feitenrelaas;
- een concept-persbericht;
- een tijdslijn;
- een overzicht van gepubliceerde berichten over AVG
- de concept-beantwoording van de vragen van NRC.

Tot slot tref je, op verzoek van  nog een memo over IB-maatregelen aan.
We vernemen graag.
Vr. groet,

Van
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 11:13
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; coa.nl

@coa.nl> @coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; 

Onderwerp: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant
Beste collega’s,
Volgende afspraken zijn gemaakt:

1. Er komt een memo voor het bestuur waarin uitgelegd gaat worden hoe het zit met grondslag voor bijzonder persoonsgegevens COA breed en specifiek met het
NVIK incl. onderbouwing wel of niet stoppen met leveren aan het NVIK en mogelijk consequenties vanuit de AP bijv. in de vorm van een boete (

). Deadline einde van de dag of eerder.

2. Opstellen van een feitenrelaas. Vanaf het moment dat het NRC heeft gepubliceerd incl. historie (input vanuit het MIT) om zo de vragen van het NRC beantwoord
te krijgen en voorbereid te zijn op vragen vanuit het departement inzake mogelijk informeren van de Tweede Kamer vanuit de staatssecretaris (

. Deadline einde van de dag of eerder.

3. Aan de hand van het feitenrelaas en het memo opstellen van een persbericht voor coa.nl. ( ). Deadline vanavond of
morgenochtend vroeg.

4. Beantwoording AP samen met de politie. Er is nog een meeting morgenochtend 10 uur ( , politie en het
departement). Deadline morgenmiddag leveren aan de AP.
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5. Gegevenslevering aan het NVIK zal per direct gestopt worden. (laatste levering was afgelopen maandag). Deadline: per direct.
Met vriendelijke groet,

Chief Information Security Officer (CISO) – Privacy Officer (PO)
Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste Omgangsvormen (landelijk)
Mobiel: 06-
Profiel: Wie ben ik

Veilig digitaal werken, waar moet ik op letten?
Veilig thuiswerken, hoe doe ik dat?
Meer over informatiebeveiliging op Plein
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Van:
Verzonden: donderdag 8 januari 2015 14:38
Aan:
Onderwerp: RE: informatieuitwisseling via bestandenpostbus Min VenJ tbv NVIK/EMM
Bijlagen: Archived attachment list.txt

bijgaand de gevraagde informatie

Coördinatie analyse
NVIK
06

Van: @coa.nl]
Verzonden: donderdag 8 januari 2015 13:26
Aan: 
Onderwerp: RE: informatieuitwisseling via bestandenpostbus Min VenJ tbv NVIK/EMM

Dag 
Kan jij mij ook een werkwijze toesturen voor het uploaden van bestanden in de bestandenpostbus ?
Groeten van 
Van: @politie.nl]
Verzonden: donderdag 8 januari 2015 12:44
Aan: @ind.minvenj.nl'
Onderwerp: Re: informatieuitwisseling via bestandenpostbus Min VenJ tbv NVIK/EMM
Dag 
Graag via de nieuwe manier
Ik zal vragen om je te authoriseren.

@  graag de coa toegang geven voor de bestandenpostbus

Groet 

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: @coa.nl]
Verzonden: Thursday, January 08, 2015 11:26 AM
Aan: 
Cc: M @coa.nl>; i@coa.nl>
Onderwerp: informatieuitwisseling via bestandenpostbus Min VenJ tbv NVIK/EMM

Beste 
Er is nog geen contact opgenomen met mij m.b.t. informatieuitwisseling via bestandenpostbus Min VenJ tbv NVIK/EMM.
Kunnen we de gegevenslevering van het COA deze maand nog op de oude manier doen of op andere wijze?

Met vriendelijke groet,

Stafmedewerker rapportage en analyse
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Unit Administratie en Inkoop
Afdeling P&C advies, rapportage en analyse en processenbeheer
_______________________________________________________________

Tel: 
Fax: 
Mobi
Mail: @coa.nl
Adres: Sir Winston Churchilllaan 366a, 2285SJ Rijswijk ZH, kamer 6.20
Postbus 3002, 2280 ME Rijswijk
_______________________________________________________________

**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ---------------------------- De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n)
en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in dit e-mailbericht (en
bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u
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bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. ---------------------------------------------
--------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ---------------------------- De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n)
en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in dit e-mailbericht (en
bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u
bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. ---------------------------------------------
--------------------
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Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 13:56
Aan:
Onderwerp: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant

 is er al een memotekst waaruit ik kan putten voor het persbericht?

Gr 

Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 11:13
Aan: 
CC:

Onderwerp: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant

Beste collega’s,

Volgende afspraken zijn gemaakt:

1. Er komt een memo voor het bestuur waarin uitgelegd gaat worden hoe het zit met grondslag voor bijzonder persoonsgegevens COA breed en specifiek met het NVIK incl.
onderbouwing wel of niet stoppen met leveren aan het NVIK en mogelijk consequenties vanuit de AP bijv. in de vorm van een boete ( ). Deadline
einde van de dag of eerder.

2. Opstellen van een feitenrelaas. Vanaf het moment dat het NRC heeft gepubliceerd incl. historie (input vanuit het MIT) om zo de vragen van het NRC beantwoord te krijgen en
voorbereid te zijn op vragen vanuit het departement inzake mogelijk informeren van de Tweede Kamer vanuit de staatssecretaris ( n). Deadline
einde van de dag of eerder.

3. Aan de hand van het feitenrelaas en het memo opstellen van een persbericht voor coa.nl. ( ). Deadline vanavond of morgenochtend vroeg.

4. Beantwoording AP samen met de politie. Er is nog een meeting morgenochtend 10 uur (  politie en het departement). Deadline
morgenmiddag leveren aan de AP.

5. Gegevenslevering aan het NVIK zal per direct gestopt worden. (laatste levering was afgelopen maandag). Deadline: per direct.

Met vriendelijke groet,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Chief Information Security Officer (CISO) – Privacy Officer (PO)
Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste Omgangsvormen (landelijk)

Mobiel: 06-
Profiel: Wie ben ik

Veilig digitaal werken, waar moet ik op letten?
Veilig thuiswerken, hoe doe ik dat?
Meer over informatiebeveiliging op Plein
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Van: @politie.nl>
Verzonden: donderdag 15 januari 2015 20:33
Aan: @ind.minvenj.nl'
Onderwerp: Re: informatieuitwisseling via bestandenpostbus Min VenJ tbv NVIK/EMM

Best
Ik neem maandag contact met je op voor de beoogde aanpassing van de instroom gegevens coa. Mbt nationaliteit cq land van herkomst.

Van: 
Verzonden: Thursday, January 08, 2015 12:44 PM
Aan: @ind.minvenj.nl'
Onderwerp: Re: informatieuitwisseling via bestandenpostbus Min VenJ tbv NVIK/EMM

Dag 
Graag via de nieuwe manier
Ik zal  vragen om je te authoriseren.

@  graag de coa toegang geven voor de bestandenpostbus

Groet 

Van: @coa.nl]
Verzonden: Thursday, January 08, 2015 11:26 AM
Aan
Cc:
Onderwerp: informatieuitwisseling via bestandenpostbus Min VenJ tbv NVIK/EMM

jmeijer2

jmeijer2
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Beste
Er is nog geen contact opgenomen met mij m.b.t. informatieuitwisseling via bestandenpostbus Min VenJ tbv NVIK/EMM.
Kunnen we de gegevenslevering van het COA deze maand nog op de oude manier doen of op andere wijze?

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Unit Administratie en Inkoop
Afdeling P&C advies, rapportage en analyse en processenbeheer
_______________________________________________________________

Tel: 
Fax: 
Mob
Mail @coa.nl
Adres: Sir Winston Churchilllaan 366a, 2285SJ Rijswijk ZH, kamer 6.20
Postbus 3002, 2280 ME Rijswijk
_______________________________________________________________

**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de
afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 09:22
Aan:
Onderwerp: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant

Prima. Heb  al gesproken over persbericht. Dat kan er uit. Ik werk nu aan een nieuwe versie
Van: S
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 09:21
Aan: 
Onderwerp: RE: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant
Prima, zie mijn mail net: opschorten gebruiken.
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van: @coa.nl>
Datum: donderdag 16 jul. 2020 9:19 AM
Aan: B @coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>
Onderwerp: RE: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant
Hoi
ZIe onderstaand. Is dit akkoord wat jullie betreft? Voel vrij om aan te passen/aan te vullen.
Groeten,

Beste
Zojuist hebben en ik even met elkaar afgestemd in deze kwestie. Voorstel is om te stoppen met het delen van de persoonsgegevens met de
politie, in die zin dat we dat opschorten. Dat gaat om alle gegevens, vervolgens willen we met de verschillende partijen (J&V, politie, COA) om tafel om te bekijken
welke gegevens we wel en niet meer kunnen gaan leveren. Verwachting is dat we daar vrij snel met elkaar moeten kunnen komen, zodat we in ieder geval de “
gewone” persoonsgegevens weer kunnen delen. Voor de bijzondere persoonsgegevens (geloof, etniciteit, nationaliteit) is de kans aanzienlijk dat de conclusie is dat
we die niet meer gaan delen. Dit zal besproken worden met de politie in een afspraak straks om 10:00 uur, daarna moet het persbericht uit.
Drie vragen aan jou:
- Ben jij akkoord met dit voorstel?
- Wil je dit inbrengen in het PO vanmiddag? Zou goed zijn als daarbij de afspraak wordt gemaakt om met drie partijen (J&V, politie en COA) zo spoedig mogelijk
uit te werken wat er wel en niet kan.
- Wil jij aangeven wat je wil met het persbericht, naar aanleiding van onderstaande vraag van ? Voorstel is om het opschorten wel aan het persbericht toe te
voegen. En ten tweede dat we niet inzetten op zo’n brede context als het gaat om de partijen.

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2



2

Wij horen graag van je, bvd!
Groeten,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van: coa.nl>
Datum: woensdag 15 jul. 2020 11:24 PM
Aan: r@coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl

@coa.nl>
Kopie: @coa.nl>, @coa.nl>
Onderwerp: RE: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant

Wat mij betreft prima aanpassing van het persbericht voor wat betreft de nadruk leggen op de discussie. We zeggen in de aangepaste versie echter niets meer over het wel of niet
doorgaan van het leveren van persoonsgegevens aan NVIK. Dat is wel een vraag die het persbericht meteen oproept. Opschorten toevoegen?
Tweede punt: gemaakte afspraken over het leveren van gegevens aan andere partijen extern laten toetsen: welke andere partijen? NVIK en wie nog meer? Dit roept de vraag op
welke afspraken we allemaal laten toetsen. Ik begrijp dat je de discussie breder wil trekken, maar dit lijkt me in deze context te breed.

Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 22:02
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; 

@coa.nl>
CC: @coa.nl> @coa.nl>
Onderwerp: RE: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant
Goedenavond allen,
Ik heb e.e.a. gelezen.
Heb veel vragen, maar voor nu:

1. Is het bestuur in de afgelopen maanden betrokken bij het hernieuwen van de afspraken? Ik zag een brief van maar die is niet getekend.
2. Hoe kan het toch dat er heel veel mensen hebben meegekeken bij het afsluiten van de nieuwe overeenkomst,, maar nu toch de conclusie is dat het niet goed is?
3. Het persbericht heb ik wat omgevormd, zie bijlage. Meer nadruk op het feit dat wij het niet goed vinden dat er discussie is, ipv iets doen in reactie op NRC. Heb ook mijn

naam erin gezet, laat weten wat jullie vinden.
4. Heb de DG en de pSG geinformeerd. DG informeert , heb aandacht gevraagd voor informeren van beide ministers, die ook betrokken zijn.

Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 21:42
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant
Hallo
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Er zitten een aantal vragen voor ons bij.
Morgenochtend even overleg. Er staat al overleg met politie voor morgen, daar kan dit ook worden meegenomen.
Gr 
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van: @coa.nl>
Datum: woensdag 15 jul. 2020 8:44 PM
Aan: @coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>,

@coa.nl>, @coa.nl>,
Kopie: @coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>, 

Onderwerp: RE: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant
Allen ter aanvullende info, inmiddels zijn ook de eerste kamervragen hierover gesteld. Door D66:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z14049&did=2020D29876
Groeten,

Van: @coa.nl>
Datum: woensdag 15 jul. 2020 7:34 PM
Aan: @coa.nl>, @coa.nl> @coa.nl>

Kopie: @coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>, 

Onderwerp: RE: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant
Beste 
Hierbij zend ik je een memo over de gegevensleveringsovereenkomst met het NVIK. Conclusie van het memo is om per direct het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens
aan het NVIK te beëindigen en de overige (algemene) persoonsgegevens te herzien op noodzakelijkheid. Verder doe ik je toekomen:

- een feitenrelaas;
- een concept-persbericht;
- een tijdslijn;
- een overzicht van gepubliceerde berichten over AVG
- de concept-beantwoording van de vragen van NRC.

Tot slot tref je, op verzoek van nog een memo over IB-maatregelen aan.
We vernemen graag.
Vr. groet,

Van: 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 11:13
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Aan: 

CC:

Onderwerp: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant
Beste collega’s,
Volgende afspraken zijn gemaakt:

1. Er komt een memo voor het bestuur waarin uitgelegd gaat worden hoe het zit met grondslag voor bijzonder persoonsgegevens COA breed en specifiek met het NVIK incl.
onderbouwing wel of niet stoppen met leveren aan het NVIK en mogelijk consequenties vanuit de AP bijv. in de vorm van een boete ( ). Deadline
einde van de dag of eerder.

2. Opstellen van een feitenrelaas. Vanaf het moment dat het NRC heeft gepubliceerd incl. historie (input vanuit het MIT) om zo de vragen van het NRC beantwoord te krijgen en
voorbereid te zijn op vragen vanuit het departement inzake mogelijk informeren van de Tweede Kamer vanuit de staatssecretaris (Werner, Daan, Maarten, Ron, Martijn). Deadline
einde van de dag of eerder.

3. Aan de hand van het feitenrelaas en het memo opstellen van een persbericht voor coa.nl. ( ). Deadline vanavond of morgenochtend vroeg.

4. Beantwoording AP samen met de politie. Er is nog een meeting morgenochtend 10 uur ( t). Deadline
morgenmiddag leveren aan de AP.

5. Gegevenslevering aan het NVIK zal per direct gestopt worden. (laatste levering was afgelopen maandag). Deadline: per direct.
Met vriendelijke groet,

Chief Information Security Officer (CISO) – Privacy Officer (PO)
Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste Omgangsvormen (landelijk)
Mobiel: 06-
Profiel: Wie ben ik

Veilig digitaal werken, waar moet ik op letten?
Veilig thuiswerken, hoe doe ik dat?
Meer over informatiebeveiliging op Plein



Van:
Verzonden: woensdag 7 oktober 2015 13:18
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: levering gegevens COA

Dank je voor deze mai zal het verder oppakken.
Groet,

Sent with Good (www.good.com)

-----Original Message-----
From: @politie.nl]
Sent: Wednesday, October 07, 2015 01:12 PM W. Europe Standard Time
To:

Cc:
Subject: levering gegevens COA

Dag.
Ik heb zojuist contact gehad met  van het COA over de gevraagde levering van gegevens op dagbasis. Bleek dat er ruis op de lijn zat. Deze in een goed gesprek
kunnen oplossen.
Bezwaren van de zijde van het COA zijn oa.:

·
·
·
·

jmeijer2

jmeijer2
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Aangegeven dat wij kunnen en willen helpen, mede door de gegevens ook te matchen met andere gegevens, zoals die van de 
Vervolgens afgesproken dat:

·
·

·
·
·
·

  zal dit verdere uitzoeken en
hierover contact opnemen met .
Met vriendelijke groet,

__________________________________
Bezoekadres: Hanzelaan 93 (
8017 JE Zwolle
Postbus 238, 3970AE, Driebergen
Telefoon
Mobiel
Email: politie.nl
(werkdagen di t/m vrij)
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 09:23
Aan:
CC:

Onderwerp: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant

Nee, dat haal ik eruit
Van
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 09:22
Aan:
CC:

Onderwerp: RE: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant
Goedemorgen,
In de concept-beantwoording aan NRC wordt ook verwezen naar het feitenrelaas. Gaat dat mee naar de krant?
Groet

Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 19:34
Aan: 

CC:

Onderwerp: RE: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant
Beste 
Hierbij zend ik je een memo over de gegevensleveringsovereenkomst met het NVIK. Conclusie van het memo is om per direct het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens
aan het NVIK te beëindigen en de overige (algemene) persoonsgegevens te herzien op noodzakelijkheid. Verder doe ik je toekomen:

- een feitenrelaas;
- een concept-persbericht;
- een tijdslijn;
- een overzicht van gepubliceerde berichten over AVG
- de concept-beantwoording van de vragen van NRC.

Tot slot tref je, op verzoek van  nog een memo over IB-maatregelen aan.

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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We vernemen graag.
Vr. groet,

Van: 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 11:13
Aan:

CC: 

Onderwerp: Proces rondom berichtgeving NRC en Volkskrant
Beste collega’s,
Volgende afspraken zijn gemaakt:

1. Er komt een memo voor het bestuur waarin uitgelegd gaat worden hoe het zit met grondslag voor bijzonder persoonsgegevens COA breed en specifiek met het NVIK incl.
onderbouwing wel of niet stoppen met leveren aan het NVIK en mogelijk consequenties vanuit de AP bijv. in de vorm van een boete ( n). Deadline
einde van de dag of eerder.

2. Opstellen van een feitenrelaas. Vanaf het moment dat het NRC heeft gepubliceerd incl. historie (input vanuit het MIT) om zo de vragen van het NRC beantwoord te krijgen en
voorbereid te zijn op vragen vanuit het departement inzake mogelijk informeren van de Tweede Kamer vanuit de staatssecretaris ( . Deadline
einde van de dag of eerder.

3. Aan de hand van het feitenrelaas en het memo opstellen van een persbericht voor coa.nl. (  communicatie). Deadline vanavond of morgenochtend vroeg.

4. Beantwoording AP samen met de politie. Er is nog een meeting morgenochtend 10 uur (  politie en het departement). Deadline
morgenmiddag leveren aan de AP.

5. Gegevenslevering aan het NVIK zal per direct gestopt worden. (laatste levering was afgelopen maandag). Deadline: per direct.
Met vriendelijke groet,

Chief Information Security Officer (CISO) – Privacy Officer (PO)
Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste Omgangsvormen (landelijk)
Mobiel: 06-
Profiel: Wie ben ik

Veilig digitaal werken, waar moet ik op letten?
Veilig thuiswerken, hoe doe ik dat?
Meer over informatiebeveiliging op Plein
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Van: @politie.nl>
Verzonden: donderdag 30 april 2015 09:17
Aan:
Onderwerp: RE: MOB en instroom/uitstroom

Ho
de lijstvelden zijn gelijk aan wat we nu maandelijks al krijgen
alleen graag een totaal levering over de gehele populatie graag vanwege de toevoeging van het veld nationaliteit

NVIK

Van: @coa.nl]
Verzonden: donderdag 23 april 2015 15:54
Aan: 
Onderwerp: RE: MOB en instroom/uitstroom

Dag
Het onderstaande verzoek staan nog op mijn to do lijstje.
De laatste levering is gedaan door die niet meer bij ons werkt.
Omdat ik niet meer kan achterhalen welke gegevens hij destijds heeft geleverd, wil ik je vragen om aan te geven uit welke gegevens de complete levering van instroom en
uitstroom bestaat.
Groeten 
Van: politie.nl]
Verzonden: donderdag 12 maart 2015 13:56
Aan: 
Onderwerp: RE: MOB en instroom/uitstroom

hartelijk dank
Dan nog een vraag welke geen haast heeft
gelet op dit nieuwe veld zouden we graag weer een complete levering hebben van instroom en uitstroom
ik hoor graag wanneer dat realiseerbaar is.

jmeijer2

jmeijer2
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NVIK

Van: T @coa.nl]
Verzonden: donderdag 12 maart 2015 13:29
Aan:
Onderwerp: RE: MOB en instroom/uitstroom

Hoi 
Het aangepaste bestand is geupload in de gegegenspostbus. Het oude bestand van 05-03-2015 kan verwijderd worden.
Ik heb het rapport laten aanpassen, zodat we volgende maand direct de juiste gegevens uploaden.
Groeten van 
Van: @politie.nl]
Verzonden: donderdag 12 maart 2015 11:41
Aan:
Onderwerp: FW: MOB en instroom/uitstroom

onze ict vermeld dat de kolom nationaliteit niet opnieuw is opgenomen in de querie
zoals afgesproken
zou jij ons een nieuwe versie met nationaliteit willen sturen

NVIK

Van: t@ .com]
Verzonden: donderdag 12 maart 2015 11:06
Aan: 
Onderwerp: FW: MOB en instroom/uitstroom

Had jij nog actie ondernomen hierop?
In de levering van deze maand is de kolom ‘nationaliteit’ namelijk weer verdwenen!
Gr,

Van:
Datum: maandag 16 februari 2015 16:19
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Aa
Onderwerp: MOB en instroom/uitstroom

Bij de laatste levering van COA is bij zowel de MOB gegevens als de instroom/uitstroom gegevens de kolom ‘nationaliteit’ toegevoegd.
Ik heb deze kolom toegevoegd in de database en tevens toegevoegd aan
Dit gegeven zit er nu dus sinds de laatste levering in, voor de volledigheid zou het mooi zijn als we dit met terugwerkende kracht alsnog aangeleverd krijgen.
Groet,

----------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 17:19
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Conclusies memo persoonsgegevens voor bestuur

Nog een tip: aangezien het een uitgebreide memo betreft, zou ik beginnen met de conclusie met de daaronder volgende tekst als toelichting. Ik meen dat dit voor een bestuurder
prettiger werkt dan eerst door een tekst te moeten gaan voordat de conclusie er is.

Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 17:08
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Conclusies memo persoonsgegevens voor bestuur

Beste

Als toegezegd hierbij de aanvullingen wat mij betreft bij de bestuurlijke afweging/conclusie:
- Er is onvoldoende grond om de bijzondere persoonsgegevens te mogen delen, “gewone” persoonsgegevens kunnen wel gedeeld worden met de politie. Het risico
van doorgaan met het verstrekken van deze gegevens is, dat het COA doorgaat met een inbreuk op de AVG en de uitvoeringswet AVG en op grond daarvan dan ook
beboet kan worden. De politie heeft als eerste reactie gegeven dat AVIM de gegevens niet nodig heeft. Wat het niet delen betekent voor het NVIK zal komende tijd
nader worden bekeken. Gezien het risico wordt aan het bestuur evenwel voorgesteld om per direct het uitgangspunt vast te stellen, dat aan het NVIK niet meer
persoonsgegevens worden verstrekt dan noodzakelijk.
- Het COA heeft wel voldoende grond om de bijzondere persoonsgegevens te (blijven) registeren en het bestuur wordt voorgesteld dat dan ook te blijven doen. Maar
daarnaast wordt het bestuur voorgesteld om op grond van bovenstaand uitgangspunt het delen van de bijzondere persoonsgegevens aan het NVIK op te schorten.
Mogelijk dat bij nadere bestudering en overleg met politie er toch mogelijkheden gevonden worden om alsnog weer bijzondere persoonsgegevens te kunnen delen.
Denkbaar is in dit kader het delen van bijzondere persoonsgegevens in geval van gerichte opsporingsonderzoeken door de politie.

Tenslotte zou ik nog iets aangeven over de vervolgstappen, met name als het gaat om het verduidelijkte van de werkwijze van COA rond de registratie van
bijzondere persoonsgegevens.

Heb je daarmee voldoende? Mocht ik iets niet goed begrepen hebben of aanvullingen nodig zijn: vul/pas vooral aan. Dat geldt voor iedereen natuurlijk.

Groeten en succes,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @coa.nl>
Datum: woensdag 15 jul. 2020 3:59 PM
Aan: @coa.nl>, @coa.nl>, 

@coa.nl>, @coa.nl>
Kopie: @coa.nl>
Onderwerp: RE: concept tekst persbericht

Beste allen,

Bijgevoegd de laatste versie van het (interne) memo.

Uiteraard wordt het document blijvend bijgewerkt. Over het algemeen is de zwarte tekst gereed, de rode tekst niet gereed en zijn de voetnoten incompleet. Naar mijn mening zijn
dit wel zo’n beetje alle bouwstenen om tot de aangegeven adviezen te komen.

Input is en blijft welkom!

Tot zo en groet, 

Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:38
Aan: 

CC: 
Onderwerp: RE: concept tekst persbericht

Gaat denk ik wel lukken, is er dan ook al een eerste versie van de memo beschikbaar?

Groeten, 
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Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:34
Aan: coa.nl> @coa.nl>; @coa.nl>; 

@coa.nl> @coa.nl>
CC:
Onderwerp: RE: concept tekst persbericht

Heren,

Ik stel voor om om 16.00 uur nog een call in te schieten om met elkaar de puntjes op de ‘i’ te zetten voor advisering aan bestuur. Schikt dat?

Groet,

Van
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 15:32
Aan: 

CC:
Onderwerp: concept tekst persbericht

Allen,

Hierbij de concepttekst voor het persbericht persoonsgegevens van asielzoekers. Graag jullie kritische blik en feedback.

Gr 

-----------------

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) schort het delen van (bijzondere) persoonsgegevens van asielzoekers aan het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt
(NVIK) op. Dit besluit is genomen in overleg met de politie. Het COA heeft de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd over het besluit. Het COA gaat in overleg met het
ministerie van Justitie en Veiligheid en deskundigen op het gebied van privacywetgeving de gemaakte afspraken met het NVIK herzien. Zo wil het COA komen tot een voor alle
partijen werkbare aanpak voor het delen van persoonsgegevens.

Het delen van persoonsgegevens gebeurt op basis van het machtingsbesluit politieambtenaren NVIK van 20 december 2013 en is verder uitgewerkt in een
gegevensleveringsovereenkomst. Deze overeenkomst is dit voorjaar geactualiseerd. Er is twijfel of het COA bijzondere persoonsgegevens mag delen met het NVIK. Bijzondere
persoonsgegevens zijn gegevens over etniciteit, nationaliteit en religie van asielzoekers.
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Het COA levert de persoonsgegevens van asielzoekers op verzoek van het NVIK. Het NVIK voorziet vervolgens de diverse afdelingen van de Vreemdelingenpolitie, identificatie en
mensenhandel (AVIM) van informatie over in Nederland verblijvende vreemdelingen (onder meer op locaties van het COA). Politie en justitie moeten over deze gegevens kunnen
beschikken voor opsporingsonderzoek. Daarbij moeten vanzelfsprekende de geldende privacyregels in acht worden genomen.

Het COA betreurt de ontstane situatie en hecht eraan te benadrukken dat het zich zeer bewust is van zijn verantwoordelijkheid voor het vertrouwelijk omgaan met
persoonsgegevens.
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Van: @politie.nl>
Verzonden: donderdag 30 april 2015 14:34
Aan:
Onderwerp: RE: MOB en instroom/uitstroom

Hoi 
nee ook van diegene die al uitgestroomd zijn
mijn teller staat op 132.343 records

NVIK

Van: @coa.nl]
Verzonden: donderdag 30 april 2015 14:19
Aan: 
Onderwerp: RE: MOB en instroom/uitstroom

Hoi
Om de juiste gegevens te kunnen leveren heb ik nog een vraag.
Wat bedoel jij met de gehele populatie? De vreemdelingen die op dit moment in onze bezetting zitten?
Ik hoor graag van je.
Groeten van
Van: @politie.nl]
Verzonden: donderdag 30 april 2015 9:17
Aan: 
Onderwerp: RE: MOB en instroom/uitstroom
Hoi
de lijstvelden zijn gelijk aan wat we nu maandelijks al krijgen
alleen graag een totaal levering over de gehele populatie graag vanwege de toevoeging van het veld nationaliteit

NVIK

jmeijer2

jmeijer2
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Van: @coa.nl]
Verzonden: donderdag 23 april 2015 15:54
Aan:
Onderwerp: RE: MOB en instroom/uitstroom

Dag
Het onderstaande verzoek staan nog op mijn to do lijstje.
De laatste levering is gedaan door  die niet meer bij ons werkt.
Omdat ik niet meer kan achterhalen welke gegevens hij destijds heeft geleverd, wil ik je vragen om aan te geven uit welke gegevens de complete levering van instroom en
uitstroom bestaat.
Groeten van 
Van: @politie.nl]
Verzonden: donderdag 12 maart 2015 13:56
Aan:
Onderwerp: RE: MOB en instroom/uitstroom

hartelijk dank
Dan nog een vraag welke geen haast heeft
gelet op dit nieuwe veld zouden we graag weer een complete levering hebben van instroom en uitstroom
ik hoor graag wanneer dat realiseerbaar is.

NVIK

Van: @coa.nl]
Verzonden: donderdag 12 maart 2015 13:29
Aan: 
Onderwerp: RE: MOB en instroom/uitstroom

Hoi 
Het aangepaste bestand is geupload in de gegegenspostbus. Het oude bestand van 05-03-2015 kan verwijderd worden.
Ik heb het rapport laten aanpassen, zodat we volgende maand direct de juiste gegevens uploaden.
Groeten van 
Van: @politie.nl]
Verzonden: donderdag 12 maart 2015 11:41
Aan: 
Onderwerp: FW: MOB en instroom/uitstroom

onze ict vermeld dat de kolom nationaliteit niet opnieuw is opgenomen in de querie
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zoals afgesproken
zou jij ons een nieuwe versie met nationaliteit willen sturen

NVIK

Van: @vxcompany.com]
Verzonden: donderdag 12 maart 2015 11:06
Aan: 
Onderwerp: FW: MOB en instroom/uitstroom

Had jij nog actie ondernomen hierop?
In de levering van deze maand is de kolom ‘nationaliteit’ namelijk weer verdwenen!
Gr,

Van:
Datum: maandag 16 februari 2015 16:19
Aan:
Onderwerp: MOB en instroom/uitstroom

Bij de laatste levering van COA is bij zowel de MOB gegevens als de instroom/uitstroom gegevens de kolom ‘nationaliteit’ toegevoegd.
Ik heb deze kolom toegevoegd in de database en tevens toegevoegd aan
Dit gegeven zit er nu dus sinds de laatste levering in, voor de volledigheid zou het mooi zijn als we dit met terugwerkende kracht alsnog aangeleverd krijgen.
Groet,

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 19:21
Aan:
Onderwerp: Reactie AP

Kent  deze tekst. En moet hij samen met zijn bestuurlijke counterpart bij de politie niet gewoon ondertekenen?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @coa.nl>
Datum: donderdag 16 jul. 2020 6:32 PM
Aan: @ictrecht.nl>, @politie.nl>, @coa.nl>,
Reeser, @coa.nl>, r@coa.nl>, ' @minjenv.nl>, @minjenv.nl'

Kopie: @coa.nl> @coa.nl>
Onderwerp: Reactie AP

Beste allen,
Bijgevoegd vinden jullie de voorlopige (geredigeerde) gezamenlijke reactie namens politie en COA aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De opmerkingen van  en

zijn hierin verwerkt.
Zoals besproken dient de definitieve reactie morgenochtend te worden gedeeld met de AP. NVIK moet er nog op reageren. Ook is nog onduidelijk wie de gezamenlijke reactie
zal/zullen versturen.
Wederom bedankt voor de samenwerking van vandaag en een fijne avond,
Mede namens 
Groet
Met vriendelijke groet,

 privacyjurist

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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( 06 –
* @coa.nl
H Centraal Bureau, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag, Postbus 30203, 2500 GE Den Haag
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Van: @politie.nl>
Verzonden: dinsdag 14 mei 2019 09:58
Aan:
Onderwerp: RE: Politiegebruik COA MOBers   iav bericht 

Hoe is het ? heb jij zicht op de voortgang voor wat betreft de nieuwe GLO.
Ik heb van begrepen dat het technische gedeelte nog een dingetje is…. .

Ik hoor graag van je

Met vriendelijke groet,

Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel:
Mailadres NVIK: @politie.nl

Van @coa.nl]
Verzonden: maandag 18 maart 2019 09:23
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Politiegebruik COA MOBers iav bericht 

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Dank voor de snelle reactie. Ik wacht even op de reactie van onze jurist. Ik wil hem graag bij de afspraak hebben. Zodra ik een reactie heb, zal ik een agenda-
verzoek versturen.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)

Telefoo
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Van: @politie.nl]
Verzonden: maandag 18 maart 2019 09:06
Aan: @coa.nl>
CC: @politie.nl>; @coa.nl>; 

@politie.nl>
Onderwerp: RE: Politiegebruik COA MOBers

Goedemorgen 

2 april is prima, 10 uur is wat mij betreft een goede tijd.
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Van: coa.nl]
Verzonden: maandag 18 maart 2019 08:58
Aan: @politie.nl>
CC: @politie.nl>; @coa.nl>;

@politie.nl>
Onderwerp: RE: Politiegebruik COA MOBers

Beste 

Zou dinsdag 02 april een optie zijn? Bijvoorbeeld rond 10.00 uur?

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)

Telefoon: 0
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Van: nl]
Verzonden: donderdag 14 maart 2019 14:10
Aan: 

Onderwerp: RE: Politiegebruik COA MOBers
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Dag 

Het is voor mij geen probleem om naar Den Haag te komen.

Ik ben qua data redelijk flexibel. De dagen waarop ik zou kunnen zijn de maandag , dinsdag, donderdag en vrijdag en dan bij voorkeur in de ochtend.

Met vriendelijke groet,

Van: @coa.nl]
Verzonden: maandag 11 maart 2019 15:52
Aan: @politie.nl>
CC: @politie.nl>; @politie.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: Politiegebruik COA MOBers

Beste 

Dank.
Het lijkt me dan het beste als we een afspraak inschieten met  mijn collega . Ik wil er graag bij zijn.
@  hoe ziet jouw agenda er de komende weken uit?  en ik hebben agenda-technisch geen tijd om naar Zwolle te komen. Een afspraak zal bij het COA in
Den Haag moeten plaatsvinden of telefonisch (conference call) zodat we de huidige data-bestanden kunnen doornemen.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
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Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Van: @politie.nl]
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 15:38
Aan: coa.nl>
CC @politie.nl>; @politie.nl>
Onderwerp: RE: Politiegebruik COA MOBers

Ik zou je nog een mail sturen met een uitwerking van wat technisch nodig is om op een andere wijze de data aan de politie te leveren.
Dat blijkt makkelijker te kunnen door een contactpersoon door te geven die het technische gedeelte met jullie techneuten kan bespreken.

Betreft mijn collega:

tel: 06-

@politie.nl

Ik neem begin komende week nog even contact met je op ivm nadere afspraak rondom de aanpassingen van de GLO tussen onze organisaties en het gebruik van
jullie gegevens binnen de politie

Met vriendelijke groet,



6

Politie | EVIM / IGTV | NVIK |
Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postbus 11, 3970 AA Driebergen

Mobiel

Mailadres NVIK: @politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: woensdag 6 maart 2019 11:00
Aan: 
Onderwerp: RE: Politiegebruik COA MOBers

Beste

Ik zat op de fiets, maar nu ben ik weer bereikaar.
Belangrijke punten, hier moeten we het zeker over hebben. Een andere wijze van aanlevering is ooit eerder (tijdens ) al besproken.
Vanmiddag ben ik tot een uur of 16.30 goed telefonisch bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
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Telefoo
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Van: 
Verzonden: woensdag 6 maart 2019 10:15
Aan:
Onderwerp: RE: Politiegebruik COA MOBers

ik heb je net gebeld maar helaas nam je niet op
morgen was inderdaad nogal kort dag.... dus dat gaat het niet worden.... wat ik eigenlijk snel met je wilde bespreken is het navolgende

Ik probeer vanmiddag nog een keer telefonisch contact met je te zoeken... deze ochtend gaat me dat niet meer lukken omdat ik met mijn partner voor onderzoek in
het ziekenhuis ben...
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Ik ben tijdelijk ivm verlies van mijn dienstgsm alleen op mijn privenummer bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

Politie | EVIM / IGTV | NVIK |
Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postbus 11, 3970 AA Driebergen

Mobiel: 06

Mailadres NVIK: @politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: maandag 4 maart 2019 9:06
Aan:
Onderwerp: RE: Politiegebruik COA MOBers

Da

Dank voor je mail.
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Donderdag is kort dag, ik kan alleen in de ochtend. Je bent natuurlijk welkom hier in Den Haag maar het zou natuurlijk het mooist zijn als we ook direct afspraken
in een nieuwe GLO kunnen zetten. 

Misschien is het handiger om eerst even telefonisch contact te hebben, en dan een afspraak in te plannen.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)

Telefoon: 06-
Website: www a.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Van: @politie.nl]
Verzonden: donderdag 28 februari 2019 14:15
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: Politiegebruik COA MOBers

Goedemiddag 
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Kan je kijken of volgende week donderdag 7 maart jou uitkomt..... Ik probeer in ieder geval nog iemand mee te krijgen die kennis heeft op het gebied van de AVG
maar mocht dat niet lukken dan wil ik de afspraak toch door laten gaan omwille van andere geprioriteerde zaken.
Naast het doel waarvoor we de gegevens willen gebruiken (nationale veiligheid en openbare orde) zou ik het ook graag de wijze van aanlevering willen bespreken.
(bv geautomatiseerde aanlevering)
Intern binnen de politie zijn wat veranderingen gaande op het gebied van aanlevering aan de politie.
Onze afspraken rondom de levering zou als voorbeeld kunnen gaan gelden voor de overige externe bronnen die aan de politie geleverd worden.

7 maart vroeg in de middag zou mij het beste uitkomen . ... mocht dat niet lukken dan moeten we maar even een telefoontje aan wagen zodat we snel tot een
ontmoeting kunnen komen.

Ik hoor graag van je

Met vriendelijke groet,

Politie | EVIM / IGTV | NVIK |
Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postbus 11, 3970 AA Driebergen

Mobiel: (tijdelijk)

Mailadres NVIK: @politie.nl
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Van: 
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 13:41
Aan: 
Onderwerp: RE: Politiegebruik COA MOBers

Goedemiddag

26-2 is al weer ingevuld met andere afspraken ….zo snel gaat dat.
Om op zo’n korte termijn ook iemand er bij te krijgen die AVG technisch voldoende kennis heeft zal ook niet meevallen.
Ik ga je snel mailen met een nieuw voorstel want enige prioriteit zit er wel aan vast.

Je hoort snel van me

Met vriendelijke groet,

Mobiel: 06
Mailadres: @politie.nl

Mailadres NVIK: @klpd.politie.nl

Van: t@coa.nl]
Verzonden: maandag 11 februari 2019 09:13
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Aan: @politie.nl>
Onderwerp: RE: Politiegebruik COA MOBers

Beste

Dank voor je mail.
Klopt, er staan nog wat onderwerpen op de agenda.

De laatste mailwisseling ging over AVG gerelateerde zaken. Jullie hebben een verzoek bij ons ingediend om onze rapportages voor nieuwe doeleinden te gebruiken.
COA heeft toen aangegeven dat jullie zelf verantwoordelijk zijn voor het toetsen aan de AVG.

Tijdens deze correspondentie hebben wij geconstateerd dat de GLO aangepast dient te worden; er staan teveel details in genoemd die niet in een GLO thuishoren.

26.02 in de middag zou kunnen. Het lijkt me handig als vanuit jullie kant een AVG specialist aansluit zodat we de GLO kunnen aanpassen.

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)

Telefoon: 06
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag



13

Van @politie.nl]
Verzonden: donderdag 31 januari 2019 12:08
Aan: @coa.nl>
CC: o@coa.nl>
Onderwerp: RE: Politiegebruik COA MOBers

Beste 

Zoals bekend is het vorig jaar niet meer gelukt om kennis te maken. De hieronder besproken onderwerpen zijn echter nog steeds actueel en het lijkt me dan ook goed
om te streven naar een nieuwe afspraak.
Als ik naar onze eigen agenda kijk dan kom ik al gauw op een datum uit die in de tweede helft van februari valt...

laat ik een poging wagen:
opties: dinsdag 26-2 of donderdag 28-2

Ik heb inmiddels van  begrepen dat ze na 7-2 met zwangerschapsverlof is dus graag hoor ik wie haar gaat vervangen...

Intern moeten we nog nader bespreken wie vanuit NVIK naast mij aansluit

Met vriendelijke groet,

Politie | EVIM / IGTV | NVIK |
Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postbus 11, 3970 AA Driebergen

Mobiel: 06

Mailadres NVIK: @politie.nl
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Van: t@coa.nl]
Verzonden: maandag 12 november 2018 15:37
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Politiegebruik COA MOBers

Beste 

Dank voor je reactie.  en ik hebben zojuist even met onze jurist gesproken. Wij hebben het toch wat meer informatie nodig. Daarnaast lijkt het ons goed om
even nader kennis te maken (althans voor mij).
Is het mogelijk om op een van onderstaande data naar Den Haag te komen? Schikt een van de opties je?
Het zou leuk zijn als  ook nog mee kan komen, voor ons een afscheid.

Enkele opties:

- Donderdag 20.11.2018 (13.00 en 14.00);
- Donderdag 22.11.2018 (15.00 en 16.00)
- Dinsdag 27.11.2018 (13.00 en 14.00)

We horen het graag.

Hartelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Management Informatie Team (MIT)
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Telefoon: 
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Van: @klpd.politie.nl]
Verzonden: woensdag 31 oktober 2018 11:50
Aan: @coa.nl>
CC: @politie.nl>
Onderwerp: RE: Politiegebruik COA MOBers

Hall ( ik neem de discussie van over omdat hij langszaam toewerkt naar zijn (pensioens-afscheid volgende maand)

Hopelijk kunnen jullie hiermee uit de voeten..

Met vriendelijke groet,
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 (NVIK)

Politie | EVIM / IGTV | NVIK |
Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postbus 11, 3970 AA Driebergen

Mobiel: 06
Mailadres:

Mailadres NVIK: @klpd.politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: woensdag 31 oktober 2018 10:49
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Politiegebruik COA MOBers

Hallo
Dank voor je mail.
Voor wat betreft het 2e verzoek,  Je antwoord is nodig om toch even voor te leggen
aan onze juristen. Met de nieuwe AVG willen we er zeker van zijn wat we wel en niet kunnen leveren.
Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Management Informatie Team (MIT)

Telefoon: 
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag
Aanwezig: Ma t/m donderdag



17

Van: @politie.nl]
Verzonden: woensdag 31 oktober 2018 09:53
Aan: @klpd.politie.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: Politiegebruik COA MOBers

bijgaand de reminder mbt het verzoek van de taskforce voor integraal gebruik van de COA informatie
naast de MOB gegevens

We willen hierop dan ook verzoeken de bijgevoegd GLO aantepassen.

NVIK (Politie)

Van: @coa.nl]
Verzonden: donderdag 3 mei 2018 13:34
Aan:
Onderwerp: RE: gebruik COA MOBers

Dank je wel, ik ga het even intern bespreken, ik laat je weten wat eruit komt.
Met vriendelijke groet,

Unit A&I / Management Informatie Team (MIT)

Telefoon:

Ik werk op ma t/m do
Bij afwezigheid mailen naar @coa.nl
Het Management Informatie Team van het COA
Van @politie.nl]
Verzonden: donderdag 3 mei 2018 12:03
Aan @coa.nl>
Onderwerp: RE: gebruik COA MOBers
Taskforce is NP (commissaris
rechtstreeks onder portefeuillehouder - korpschef eenheid Den Haag
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NVIK (Politie)

Van: @coa.nl]
Verzonden: donderdag 3 mei 2018 11:36
Aan:
CC: 
Onderwerp: RE: gebruik COA MOBers

Voordat wij dat kunnen beoordelen had ik nog een aanvullende vraag, valt de Taskforce onder de Politie of gaat het hier om een externe partij?
Dit bepaalt namelijk hoe wij hier mee om gaan.
Met vriendelijke groet,

Unit A&I 
Informatie Analist
Telefoon: 
Mijn Profiel
Ik werk op ma t/m do
Bij afwezigheid mailen naar @coa.nl

Van: @politie.nl]
Verzonden: woensdag 25 april 2018 15:22
Aan: 
Onderwerp: gebruik COA MOBers

Zoals jullie bekend hebben de Politie en de COA een GLO ivm gebruik van de COA gegevens.
We hebben nu een vraag ontvangen vanuit de taskforce asielstromen om MOB data van de COA te mogen gebruiken voor een onderzoek om slachtofferschap/MOB
en kwaadwillenheid te kunnen voorspellen.
Dit hulpmiddel (risicotaxatiemodel) wordt misschien later ingezet in het Informatie en registratie proces van asiel- voor de beslissers op de asieldossiers.
We zitten echter nu nog maar pas in de testfase. We willen graag toestemming vragen om deze gegevensset voor de ontwikkeling van dit model te mogen gebruiken.
Vanuit NVIK werken we hierin ook samen met het taskforce.
Het onderwerp MOB speelt overigens op allerlei niveaus een rol. Zie ook bijgaande mailing van uit de COA.
Willen jullie dit verzoek doorzetten of het binnen het afgestemde GLO past.
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Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie Informatieknooppunt Landelijke Recherche| Nationaal Vreemdelingen Informatieknooppunt

> Postbus 11, 3970AA Driebergen
H Hanzelaan 93-95 (

8017JE Zwolle
(

È

8 @politie.nl

8 Mailbox NVIK (Nationaal
Vreemdelingen
Informatieknooppunt)

@klpd.politie.nl
aanwezig op dinsdag t/m donderdag
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
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Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
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Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 14:00
Aan:
Onderwerp: SPOED concept kamerbrief
Bijlagen: kamerbrief gegevensdeling COA-NVIK.docx

Urgentie: Hoog

Kort en zakelijk. Wat mij en betreft akkoord

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @minjenv.nl>
Datum: donderdag 16 jul. 2020 1:24 PM
Aan: @minjenv.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>
Kopie: @minjenv.nl>, @minjenv.nl>, 

@minjenv.nl>, @minjenv.nl>, G
@minjenv.nl> @minjenv.nl>

Onderwerp: SPOED concept kamerbrief

Dag collega’s,
Zie bijgaand een eerste opzet van de kamerbrief die vandaag uit moet (en wat mij betreft liefst voorafgaand aan het persbericht). Graag jullie reactie.
Gr 
drs.

dviseur team ketensamenwerking

M 06 
......... ..............
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Migratie
Directie Regie Migratieketen/Afdeling Ketensturing

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag |

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

Ministry of Justice and Security
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Van: @minjenv.nl>
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 19:05
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: vraag met enige spoed

Dag

Een jaar of 6 geleden is een convenant o.i.d. opgesteld binnen het programma Versterking Vreemdelingentoezicht en Handhaving (VVH), dat met name zag op de
informatie-uitwisseling met NVIK. Uiteraard opgesteld op basis van de toen geldende WBP, de AVG was er nog niet. Het convenant is toentertijd geaccordeerd in
het Topberaad, als ik het me goed herinner.

Ik heb dat convenant niet (toen het tot stand kwam werkte ik bij de IND en mijn schijf en mail zijn uiteraard niet meer beschikbaar). , die hier
projectleider van was, is met pensioen. Het NVIK zou dat convenant zelf nog moeten hebben ergens, hoewel er zoveel wisselingen van de wacht zijn geweest dat ik
daar niet zeker van ben. Ik kopieer mijn collega n, om haar te vragen om na te (laten) gaan of DMB het nog op een schijf heeft staan. 
wil jij laten zoeken? Dank!

Dan over de status van AVIM. AVIM is een onderdeel van de Politie. De Politie heeft op grond van artikel 46 van de Vw2000 een toezichthoudende rol. De Politie
is dus wel degelijk een ketenpartner en neemt dan ook deel aan het Topberaad.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @coa.nl>
Datum: woensdag 19 jun. 2019 4:40 PM
Aan: @minjenv.nl>
Onderwerp: vraag met enige spoed

Hallo 
Morgen staat er een afspraak met de juristen van de NVIK en COA op de agenda over de huidige Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) NVIK> COA .

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Onze juristen zetten vraagtekens bij bep. elementen (bijzondere persoonsgegevens) in de huidige data-aanleveringen aan de NVIK. Daarnaast is er onduidelijkheid over de
rechtsgrond van de NVIK als onderaannemer van gegevens voor de AVIM eenheden/ of als hoofdaannemer? Wat is de rechtsgrond waar de AVIM op opereert. Kunnen zij gezien
worden als ketenpartner?
Van  begreep ik dat dit eerder door het departement reeds is uitgekristaliseerd. Heb je hier toevallig correspondentie over en/of een nota waar ik naar kan verwijzen?
Uiteraard is dit het uitzoekwerk van onze afdeling JZ. Ik heb alleen het gevoel dat dit niet (nog) niet uitgezocht is en om te voorkomen dat we morgen niet verder komen, dacht ik
je te mailen.
Ik hoor het graag.
Hartelijk dank alvast.
Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag
Aanwezig: Ma t/m donderdag
Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de
afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

Ministry of Justice and Security
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Van:
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 20:29
Aan:
Onderwerp: Update COA - NVIK

Ter info.Ik heb conact me Hou je op de hoogte en laat het je weten als jij iets kan/moet doen/

Van
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 19:30
Aan: 
Onderwerp: FW: Update COA - NVIK

Ik bel je nu

Van: 
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 18:44
Aan:

Onderwerp: Update COA - NVIK

Beste collega’s,

Het ziet er naar uit dat het delen persoonsgegevens met het NVIK groter is geworden dan we hadden gedacht. Ik heb zojuist gesproken. Ik heb uitgelegd dat we
overwegen om met het delen van de bijzondere persoonsgegevens te stoppen. Hij kan zich daar zeer goed in vinden. Verder adviseerde de FG om vanuit het COA bestuur het
departement te informeren. Dat kan zijn de DG, PG of stas. Want de FG is verwacht echt dat er Kamer vragen gaan komen. Dus er is een feitenrelaas nodig. Ander advies is om in
ieder geval te stoppen met delen van de gegevens met NVIK tot nader orde. Ik heb aan gevraagd of er na zondag nog gegevens zijn geleverd. Dat hoor ik
morgen. Hier moeten we een besluit over nemen.

Ondertussen ook  gesproken. Ik heb aangegeven wat we mogelijk van plan zijn met de bijzondere persoonsgegevens. Gezamenlijke reactie vanuit het COA en de politie
naar de AP en een mogelijke kans op een (aanzienlijke) boete. Wat we ook aan het bestuur willen melden.
Er zijn ondertussen ook nieuwe vragen gekomen vanuit het NRC: hoe lang delen we deze gegevens al (deze vraag had ik vandaag al uitgezet bij ) en specifiek wat
vragen over de bijzondere persoonsgegevens.  zal deze vragen doorsturen. Verder wil r morgen vanuit het COA naar de media (NRC) reageren. Handig om dan
morgenochtend even te spreken met een WebEx meeting. Ik zal deze inschieten om 9 uur. Advies van Werner is om na de meeting te reageren naar het bestuur.

Fijne avond!

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Met vriendelijke groet,

Chief Information Security Officer (CISO) – Privacy Officer (PO)
Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste Omgangsvormen (landelijk)

Mobiel: 06
Profiel: Wie ben ik

Veilig digitaal werken, waar moet ik op letten?
Veilig thuiswerken, hoe doe ik dat?
Meer over informatiebeveiliging op Plein



Van: @politie.nl>
Verzonden: maandag 12 oktober 2015 09:56
Aan:
Onderwerp: RE: wijziging bestandenpostbus

ja vandaag kijkt onze  naar het test bestand van donderdag
als het werkt haal ik de files binnen
je krijgt bericht
succes weer vandaag in de hectiek

NVIK

Van: @coa.nl]
Verzonden: maandag 12 oktober 2015 09:51
Aan:
Onderwerp: RE: wijziging bestandenpostbus

Hoi
Bedankt voor de informatie.
Ik heb zojuist de gegevens (in csv) geupload.
Vandaag ben ik slecht bereikbaar ivm werkzaamheden in het land, maar ik hoor nog van je of de csv levering goed is.
Groeten van
Van: @politie.nl]
Verzonden: maandag 12 oktober 2015 09:34
Aan: 
Onderwerp: wijziging bestandenpostbus
Ha 
wij hebben inmiddels een eigen  omgeving bij het Min VenJ

jij kunt sinds vandaag inloggen als gebruiker op de COA omgeving

jmeijer2

jmeijer2
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en voila het zou dan moeten werken

> Postbus 11, 3970AA Driebergen
H Hanzelaan 93 (gebouw 45), 8017JE

Zwolle
( 088 
È
8 klpd.politie.nl
8 Mailbox NVIK (Nationaal Vreemdelingen

Informatieknooppunt)
@klpd.politie.nl

aanwezig op maandag t/m donderdag
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
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**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------



1

Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 13:55
Aan:
Onderwerp: vervolgvragen gegevensovereenkomst
Bijlagen: 200310 Gegevensleveringsovereenkomst COA aan NVIK - Politie geschoond.pdf

Hierbij de ook aan de VK verstrekte overeenkomst.

Voor wat betreft de andere overeenkomsten, dat zoek ik uit.

Van: @nrc.nl]
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 13:34
Aan: 
Onderwerp: RE: vervolgvragen gegevensovereenkomst

Toch nog twee nabranders, excuses daarvoor:

11. Ik zou ook graag de vorige gegevensovereenkomst ontvangen (die uit 2013).
12. En eventuele aanvullende gegevensovereenkomsten tussen COA en politie, dus overeenkomst die na 2013 en voor mei 2020 zijn gesloten.

Dat kan, in het kader van transparantie, vast: de VK kreeg de nieuwe overeenkomt ook te zien.

Alvast bedankt!

Redactie Binnenland

T +31 6 @nrc.nl

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: @nrc.nl>
Datum: woensdag 15 jul. 2020 11:12 AM
Aan @coa.nl>
Onderwerp: RE: vervolgvragen gegevensovereenkomst

Nog zes aanvullende vragen, mede naar aanleiding van het artikel in De Volkskrant.

5.Hoe wordt asielzoekers om toestemming gevraagd?
6.Wanneer (direct bij aankomst/na een aantal dagen)?
7.In wat voor setting? (waar? Door wie?)
8.Wat is de juridische basis voor deze manier van toestemming vragen?
9.Kunnen de asielzoekers voldoende overzien waar ze aan meewerken?
10.Waarom is De Volkskrant niet direct verteld dat aan asielzoekers gevraagd wordt of hun persoonsgegevens gedeeld mogen worden?

Van: @coa.nl>
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 15:55
Aan @nrc.nl>
Onderwerp: RE: vervolgvragen gegevensovereenkomst

Wat is je deadline?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
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Van: @nrc.nl>
Datum: dinsdag 14 jul. 2020 1:40 PM
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: vervolgvragen gegevensovereenkomst

Ha 

Ik heb een aantal vervolgvragen over jullie gegevensovereenkomst met de politie.

1.Sinds 2013 levert het COA instroom- en uitstroomcijfers én bezettingsgegevens met de politie. Tot wanneer leverden jullie alleen deze drie gegevens?

2.Volgens zowel politie en COA is de in mei gesloten gegevensovereenkomst “geactualiseerd”. Wat bedoelen jullie met actualiseren? Wat is er veranderd ten opzichte van de
vorige overeenkomst?

3.Wanneer deelden jullie voor het eerst persoonsgegevens (onder meer naam, geslacht, leeftijd, etniciteit, religie) van asielzoekers met de politie?

4.De  politie  stelt  in  een  reactie  dat  er  naast  de  gegevensovereenkomst  ook  nog  wordt  gewerkt  aan  een  ‘standaard  overeenkomst’  voor  verdere  rolverdeling  en
verantwoordelijkheden tussen partijen. ‘Denk daarbij aan het informeren van betrokkenen over de uitwisseling van hun gegevens’, schrijft de politie. Jij stelt in een reactie in De
Volkskrant dat asielzoekers worden gevraagd of hun gegevens gedeeld mogen worden, dat is iets anders dan ‘informeren’. Hoe zit dat precies?

Groet, 

M
Redactie Binnenland

T +31 
E r@nrc.nl
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**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
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Van: @politie.nl> namens LEE - DLIO - Afd Landelijke Informatie - 
@politie.nl>

Verzonden: vrijdag 3 januari 2020 11:57
Aan:
CC:
Onderwerp: Reminder  Gegevens levering COA-NVIK

Goedemorgen 

Laat ik eerst jou en je familie een geweldig gezond en gelukkig 2020 toewensen!!!

Bij ons laatste (mail)contact op 6 november 2019 gaf je aan dat jullie afdeling Juridische Zaken nog bezig was met de verwerking van de aanpassingen die door
jullie  gevraagd werden echter het laatste bericht hierover is alweer van twee maanden geleden.

Privacyregelgevingen, waaronder de AVG, genieten binnen NVIK de hoogste prioriteit dus begrip over een goede en juiste juridische afweging is van onze zijde dan
ook volop aanwezig, echter

Ik spreek de hoop uit snel een bericht over de stand van zaken van je te mogen ontvangen.
Mochten we in de tussentijd nog iets kunnen betekenen dan hoor ik dat ook erg graag van je.

Met vriendelijke groet,

Nationaal Politie | Afdeling Landelijke Informatie | Nationaal Domein | Landelijke Eenheid | Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel
Mailadres NVIK: politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: woensdag 6 november 2019 13:59
Aan: 
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Hoi 

Klopt, waarvoor mijn excuses. Je hebt zeker geen mail gemist. De GLO ligt nog steeds bij onze afdeling juridische zaken. Ik heb hierover laatst een gesprek met het
hoofd (en mijn teamhoofd) gehad.
Ik zit er nog steeds achteraan. Ik kan het helaas niet versnellen, ik ben niet tekenbevoegd en voordat de bestuursvoorzitter kan tekenen moet JZ er iets van vinden.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)

Telefoon: 
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
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Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: @politie.nl]
Verzonden: dinsdag 5 november 2019 10:51
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Hai.

Ik heb na onderstaande mail van 5 september niets meer van je ontvangen…moet ik me toch zorgen gaan maken of heb ik een mail gemist?

Ik hoor graag van je

Met vriendelijke groet,

Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 06
Mailadres NVIK: @politie.nl

Van
Verzonden: dinsdag 17 september 2019 14:05
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Aan: @politie.nl>
Onderwerp: FW: Gegevens levering NVIK

Van: @coa.nl]
Verzonden: donderdag 5 september 2019 14:57
Aan @politie.nl>
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Hoi

Alles goed? Even een status-update van de GLO COA-NVIK. Er gebeurt veel op het onderwerp AVG intern hier.
 Ik moet zijn aanpassingen eerst

verwerken alvorens de bestuursvoorzitter van het COA mag tekenen. Ik hoop volgende week de wijzigingen doorgevoerd te hebben.

We komen er wel, maar dan weet je dus waar de vertraging ‘m in zit.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)

Telefoon
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag
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Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: politie.nl]
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2019 16:01
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Welkom terug maarten hopelijk heb je een fantastische vakantie gehad.

Wij krijgen in ieder geval de bewonerslijsten en de wens was volgens mij dat de eenheden bij ons aankloppen in plaats van bij jullie. Dus ja bij dagelijkse levering
gaan wij dagelijks leveren aan de eenheden

Met vriendelijke groet,

Nationale Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie| Nationaal Vreemdelingen Informatie Knoopunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 06 
Mailadres NVIK: politie.nl

Van: @coa.nl]
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2019 15:59
Aan: @politie.nl>
Onderwerp: RE: Gegevens levering NVIK

Hallo

Even een verlate reactie. Ik ben pas gisteren teruggekomen van vakantie.
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De GLO ligt nog ter ondertekening bij onze bestuursvoorzitter.

Nog wel even een vraag aan jou. Volgens mij hebben we dit punt ook besproken tijdens ons overleg. De bewonerslijsten, zoals deze regelmatig door eenheden
gevraagd worden, komen bij jullie terecht niet waar?

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)

Telefoon: 06
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: politie.nl]
Verzonden: woensdag 7 augustus 2019 13:46
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: Gegevens levering NVIK

 heb jij er enig zicht op wanneer de GLO klaar is?
Ik hoor graag van je
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------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
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Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 08:46
Aan:
Onderwerp: Voortgang discussie over gegevenslevering

Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 21:24
Aan: 
CC: ' @minjenv.nl' ;
Onderwerp: Voortgang discussie over gegevenslevering

Beste

In navolging van vragen van NRC is gisteren en vandaag bekeken hoe het zit met de levering van gegevens van het COA aan de politie (via het NVIK, het Nationaal
Vreemdelingen Informatie Knooppunt).
Na onderzoek is gebleken dat de juridische grondslag voor levering van die gegevens er wel degelijk is, maar dat dit minder duidelijk is is voor enkele hele specifieke gegevens als
etniciteit en religie. Let wel: dit is voor juridische discussie vatbaar.
Om aan alle onduidelijkheid een einde te maken is het voorstel om tijdelijk te stoppen met de gegevenslevering en eerst goed uit te zoeken, met deskundigen, of er aanpassingen
nodig zijn om het goed te regelen.
Mijn voorstel is dat het COA dit proactief naar buiten brengt met een persbericht.

Hiervoor is een persbericht in wording. Veel tijd is er niet meer: NRC wil morgen antwoord op aanvullende vragen. Dan lijkt het een goed idee om ook het persbericht mee te
sturen.
DCOM is aangehaakt, ik heb  geinformeerd. Hij moest nog even nadenken over het stoppen van levering, daarover hebben we morgen contact. Wel brengt hij 
alvasop de hoogte en de DG Politie. Het is goed dat jij het ook weet.

Overigens zie ik dat er kamervragen zijn gekomen van D66, gericht aan S  is betrokken via de politie. Zou jij (met  in de cc) kunnen zorgen
dat zij ook aangehaakt zijn?

Ben morgen uiteraard beschikbaar voor contact.

Met vriendelijke groet,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Dr. M. Schoenmaker
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Bestuursvoorzitter

Telefoon: 088 – 715 71 73
Website: www.coa.nl
Bezoekadres:  Rijnstraat  8,  2515  XP Den Haag
Postadres: Postbus 3023, 2500 GE, Den Haag
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Van: @politie.nl>
Verzonden: maandag 15 april 2019 09:22
Aan:
CC:
Onderwerp: Stand van zaken en contact gegevens 

Goedemorgen 

Sinds ons overleg op 2 april ben ik bij ons intern aan de slag gegaan om een punt te realiseren (sftp) waarop de bestanden aangeleverd kunnen worden.

Graag wilde ik dit met bespreken zodat we wellicht een alternatief kunnen bedenken. Ik krijg echter geen reactie via het mailadres in de cc. Klopt dit
adres?

Met vriendelijke groet,

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.

jmeijer2

jmeijer2
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Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Van:
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 10:54
Aan:
Onderwerp: Webex bijeenkomst COA, Artikel NRC- contactpersonen

dank

Van:
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 10:21
Aan: coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: Webex bijeenkomst COA, Artikel NRC- contactpersonen
Urgentie: Hoog

Hoi 

Zie hieronder.

Kun jij de afspraak inplannen, zoals afgestemd? Morgen het liefst (dan kan  er bij zijn) en/of anders donderdag.
Uit te nodigen:

Politie:
@politie.nl)

 @politie.nl)
@politie.nl)

ICT recht > emailadres heb je, toch?)

COA:

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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DRM:
Zal ik nog navragen. @ , heb jij een idee wie kan aansluiten?

Gr.

Van: @politie.nl]
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 10:06
Aan: @coa.nl>; @politie.nl>; @politie.nl>; 
Informatie - @politie.nl>
CC: @politie.nl>; @politie.nl>; @coa.nl

@coa.nl>
Onderwerp: RE: Webex bijeenkomst COA, Artikel NRC

Ik begrijp van  dat de meeting komende donderdag gaat plaatsvinden.
Komende donderdag is voor mij een probleem omdat ik die dag al een overleg in Den Haag die voor het NVIK te belangrijk is om te verplaatsen.
Kan jij bevestigen of de meeting donderdag is?
Namens Nvik sluit ieder geval aan die zich laat ondersteunen door van juridisch adviesbureau ICTRecht. Lisette heeft hierover al contact gehad met 

Mocht hierin verandering komen dan laat ik je dat direct weten

Met vriendelijke groet,

Coördinator Nationaal Vreemdelingen Informatieknooppunt (NVIK)

Nationaal Politie | Afdeling Landelijke Informatie | Nationaal Domein | Landelijke Eenheid | Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt

Bezoekadres: Hanzelaan 93, 8017 JE Zwolle
Postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Mobiel: 06 
Mailadres NVIK: @politie.nl
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Van:  [mailto: @coa.nl]
Verzonden: maandag 13 juli 2020 15:31
Aan: @politie.nl>; @politie.nl>; @politie.nl>; 

@politie.nl>
CC: @politie.nl>; @politie.nl>; @coa.nl>;

@coa.nl>
Onderwerp: Webex bijeenkomst COA, Artikel NRC
Urgentie: Hoog

Beste mensen,

Vorig jaar zijn jullie betrokken geweest bij het herijken van bestaande gegevens-uitwisseling tussen het NVIK en het COA. Dit weekend heeft een journalist van de NRC een artikel
gepubliceerd over deze overeenkomst. De suggestie wordt gewekt dat de overeenkomst niet aan de bestaande AVG wetgeving voldoet.

Onze wil graag deze week nog een Webex bijeenkomst met de betrokkenen (woordvoering, JZ, J&V, Politie en COA) organiseren. Het contact loopt even via mij
daar ik voor wat betreft de GLO als 1e aanspreekpunt gefungeerd heb. Wie aan jullie kant kan aansluiten bij deze bijeenkomst?

Ik hoor het graag z.s.m.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit Informatie & Diensten (I&D) Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag
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**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
**********************************************************************
------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht
vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de
voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan
worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------
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Van: Kapteijns, Joeri
Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 12:20
Aan:
Onderwerp: 2020-043 begeleidend schrijven COA-NVIK 24022020 (incl check AL 24-02).pdf
Bijlagen: 2020-043 begeleidend schrijven COA-NVIK 24022020 (incl check AL 24-02).pdf

En deze

Joeri Kapteijns

Lid van het bestuur / plv. bestuursvoorzitter

Telefoon: 088- 715 
Website: www.coa.nl; www.linkedin.com/company/coanl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag
Postadres: Postbus 3023, 2500 GE, Den Haag

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 12:19
Aan:
Onderwerp: Weekstart en delen persoonsgegevens

Helmaal goed. Twee opmerkingen. Het delen van persoonsgegevens (dus niet alleen bijzondere) wordt opgeschort.
Zinnetje toegevoegd

Van: 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 10:42
Aan
Onderwerp: RE: Weekstart en delen persoonsgegevens

Hoi 

Dank voor je berichtje en je aanbod.
Wellicht is heel veel extra werk niet nodig (je hebt het al druk genoeg met die twee grote ‘gegevens incidenten’).
Ik begrijp da o heel goed van alles op de hoogte is.
In mijn concept voorbereiding Weekstart heb ik de volgende passage opgenomen. Mogelijk is een enkel bericht dat mij zegt dat ik dit zo kan opnemen voldoende.

Stand van zaken rond het verstrekken van persoonsgegeven aan de politie

Informeren en deelnemers Weekstart ‘meenemen’:
- Het COA heeft in overleg met de politie besloten om het delen van persoonsgegevens van asielzoekers aan het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK) op

te schorten. Het betreft gegevens over etniciteit, nationaliteit en godsdienst.
- De persoonsgegevens leverde het COA op verzoek van de politie ten behoeve van de toezicht en handhaving van de Vreemdelingenwet.
-  Het  COA heeft  de  Autoriteit  Persoonsgegevens  geïnformeerd  over  het  besluit.
- Het COA gaat in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid en deskundigen op het gebied van privacywetgeving om de gemaakte afspraken met het NVIK te

herzien.
-  Met name NRC en Volkskrant schrijven zeer kritisch over het handelen van het COA

Hartelijke groet,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 09:12
Aan @coa.nl>; Bastelaar, @coa.nl>
Onderwerp: RE: Weekstart en delen persoonsgegevens

Hoi 

heeft besluit tot opschorten al genomen en dat is gister met politie overlegd, maar er is nog overleg tussen COA, politie en J&V over wat we melden aan AP,
vooral over wat komende tijd moet gaan gebeuren. En J&V stuurt een brief naar de kamer. Als dat beide gereed is, hopelijk vandaag, dan kunnen we met het besluit
naar buiten.

o weet hier van, was ook onderwerp gister in PO met DG.

Groeten,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @coa.nl>
Datum: vrijdag 17 jul. 2020 9:08 AM
Aan @coa.nl>, @coa.nl>
Onderwerp: Weekstart en delen persoonsgegevens

Hallo 

Checkvraagje en verzoekje:
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Uit de verschillende documenten bleek mij dat het COA in overleg met de politie heeft besloten om het delen van (bijzondere) persoonsgegevens van asielzoekers aan het
Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt op te schorten.

Checkvraagje: Is dit ook al daadwerkelijk zo besloten of is dit het advies/voornemen

Ik lees ook dat het COA de Autoriteit Persoonsgegevens zal informeren over dit besluit.

Verzoekje: Kan een van jullie mij een seintje geven wanneer de AP is geïnformeerd.

Toelichting: Vraagje en verzoekje leg ik jullie voor zodat ik daar heel kort in de ‘voorbereiding Weekstart’ voor een (feitelijk correcte) opmerking over kan maken

Alvast dank.

Hartelijke groet,
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Van:
Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 12:19
Aan:
Onderwerp: 2020-043 Gegevensleveringsovereenkomst COA - NVIK definitieve versie 2020 (005)MS (incl check AL 24-02).pdf
Bijlagen: 2020-043 Gegevensleveringsovereenkomst COA - NVIK definitieve versie 2020 (005)MS (incl check AL 24-02).pdf

Beste  en ,
Zie aantal opmerkingen.
Bij vragen hoor ik het graag.

Lid van het bestuur / plv. bestuursvoorzitter

Telefoon: 088- 715
Website: www.coa.nl; www.linkedin.com/company/coanl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag
Postadres: Postbus 3023, 2500 GE, Den Haag

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: woensdag 1 april 2020 12:11
Aan:
Onderwerp: Convenant / GLO NVIK

Dag 

Ik heb vanmorgen gesproken met en van het Landelijk Parket van het OM. De dames wilden met mij de mogelijkheden verkennen om het COA
gegevens ter beschikking te laten stelen aan het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM). Het EMM is een samenwerkingsverband tussen de Nationale Politie
(NP), Koninklijke Marechaussee (KMar), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De gegevens kunnen relevant zijn in het onderkennen van trends met betrekking tot mensenhandel en mensensmokkel. Tijdens ons gesprek heb ik aangegeven dat het COA
reeds gegevens aanlevert aan het NVIK en dat ik verder onderzoek zou doen naar de afspraken daaromtrent. Heb jij voor mij de meest recente versie van de overeenkomst(en)
met het NVIK? Dank alvast!

Met vriendelijke groet,

Unit Staf / Juridische Zaken

Telefoon: 06 – 
Mijn Profiel

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: donderdag 30 januari 2020 13:31
Aan:
Onderwerp: Eerste opzet minuut brief glo COA-NVIK
Bijlagen: 20200130 Minuut brief glo COA-NVIK (concept).docx

Hoi 

Na navraag hier en daar ben ik weer verder op het proces. Ik heb een eerste opzet gemaakt voor minuutbrief en er is vanzelfsprekend nog een begeleidend schrijven nodig. Via
uiteindelijk  (een van onze unitsecretarissen, ik kon de collega’s die bestuur ondersteunen niet bereiken) heb ik verder begrepen dat als we via mail akkoord hebben
van de drie unitmanagers (prettig te weten: tot 5 februari afwezig,  neemt waar) dat ook bij kunnen voegen en dat voldoende is.

Proces:
· Laatste punten op de i van de glo zelf (zoals eerder deze week besproken, vooral tekstueel)
·  Begeleidend  schrijven/brief  aan  NVIK
·  Jouw aanvulling op minuutbrief  (corsanummer kan aangevraagd worden bij  een secretaris)
à Inhoudelijk: Goed om ook te vermelden dat PIA, AVG-toets is gedaan.

·  Mail aan drie unitmanagers met vraag om akkoord op begeleidende brief en glo
·  Begeleidende brief,  glo  en minuut  brief  (incl  akkoord unitmanagers)  aan

We zijn er bijna. Ik zou het het meest zuiver vinden vanuit onze rollen als jij nog aanvulling doet op de minuut brief en de glo en we de regie en opstellen van begeleidend schrijven
dan overdragen aan JZ. Ik heb  vandaag wel gezien, maar nog niet hierover gesproken, zal ik hem proberen om hem hierover vanmiddag of morgenochtend te vragen?

Groet,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 14:46
Aan:
CC:
Onderwerp: E-mailen - 20200310 Gegevensleveringsovereenkomst COA aan NVIK - Politie.pdf
Bijlagen: 20200310 Gegevensleveringsovereenkomst COA aan NVIK - Politie.pdf

Beste ,

Bijgaand tref je de ondertekende Gegevensleveringsovereenkomst COA aan NVIK ( Politie) aan.
De hard copy ( in tweevoud) kun je ophalen.

Met vriendelijke groeten,

06 –

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: woensdag 10 juli 2019 14:29
Aan:
CC:
Onderwerp: E-mailen - Gegevensleveringsovereenkomst%20COA%20-%20NVIK%20v1.0%20-%20volledig.pdf
Bijlagen: Gegevensleveringsovereenkomst%20COA%20-%20NVIK%20v1.0%20-%20volledig.pdf

Bedoelde je deze versie?

Gr., 

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: woensdag 4 maart 2020 21:50
Aan:
Onderwerp: FW: 2020-043 begeleidend schrijven COA-NVIK 24022020 (incl check AL 24-02).pdf
Bijlagen: begeleidend schrijven COA-NVIK 24022020 (incl check AL 24-02).docx

Beste ,

Graag ontvang ik bijgaande brief in het Coa huisstijlformat en voorzien van NAW gegevens, titulatuur etc. in hard copy en per e-mail retour.

Morgen en maandag ben ik in Den Haag, 15.D.259.
Is de brief en het document gecheckt door JZ? Ik mis ook de bijbehorende minuut.

Mvg

06-

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:  @coa.nl>
Datum: woensdag 04 mrt. 2020 7:45 PM
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: FW: 2020-043 begeleidend schrijven COA-NVIK 24022020 (incl check AL 24-02).pdf

En deze. Ik teken dinsdag.

Lid van het bestuur / plv. bestuursvoorzitter

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Telefoon: 088- 715 
Website: www.coa.nl; www.linkedin.com/company/coanl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag
Postadres: Postbus 3023, 2500 GE, Den Haag

Van: @coa.nl>
Datum: woensdag 04 mrt. 2020 12:12 PM
Aan:  @coa.nl>, @coa.nl>
Kopie: @coa.nl>
Onderwerp: RE: 2020-043 begeleidend schrijven COA-NVIK 24022020 (incl check AL 24-02).pdf

En dank II, zie de bijlage voor de update. Na ondertekening maak ik er een pdf van.
Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon: 06-
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag
Aanwezig: Ma t/m donderdag
Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen
Van:
Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 12:20
Aan: 
Onderwerp: 2020-043 begeleidend schrijven COA-NVIK 24022020 (incl check AL 24-02).pdf
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En deze

Lid van het bestuur / plv. bestuursvoorzitter

Telefoon: 088- 715 
Website: www.coa.nl; www.linkedin.com/company/coanl
Bezoekadres:Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag
Postadres: Postbus 3023, 2500 GE, Den Haag
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Van:
Verzonden: woensdag 4 maart 2020 19:45
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: 2020-043 Gegevensleveringsovereenkomst COA - NVIK definitieve versie 2020 (005)MS (incl check AL 24-02).pdf
Bijlagen: Gegevensleveringsovereenkomst COA - NVIK definitieve versie 2020 (005)MS (incl check AL 24-02).pdf

Zou jij onderstaande willen verzorgen?
Dank, ook aan .

Lid van het bestuur / plv. bestuursvoorzitter

Telefoon: 088- 715 
Website: www.coa.nl; www.linkedin.com/company/coanl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag
Postadres: Postbus 3023, 2500 GE, Den Haag

Van: t@coa.nl>
Datum: woensdag 04 mrt. 2020 12:11 PM
Aan:  < @coa.nl>, @coa.nl>
Kopie: @coa.nl>
Onderwerp: RE: 2020-043 Gegevensleveringsovereenkomst COA - NVIK definitieve versie 2020 (005)MS (incl check AL 24-02).pdf

Dag ,
Dank voor je oplettendheid en toevoegingen.
Ik heb het document gewijzigd. Zou je de GLO kunnen tekeken, een hard copy en een digitale versie (via het secretariaat) naar mij kunnen retourneren.

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Ik verzorg de corespondentie met NVIK.
Dank.
Groet,
Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon: 
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag
Aanwezig: Ma t/m donderdag
Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen
Van:
Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 12:19
Aan: 
Onderwerp: 2020-043 Gegevensleveringsovereenkomst COA - NVIK definitieve versie 2020 (005)MS (incl check AL 24-02).pdf
Beste
Zie aantal opmerkingen.
Bij vragen hoor ik het graag.

Lid van het bestuur / plv. bestuursvoorzitter

Telefoon: 088- 715 
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Website: www.coa.nl; www.linkedin.com/company/coanl
Bezoekadres:Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag
Postadres: Postbus 3023, 2500 GE, Den Haag
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Van:
Verzonden: donderdag 13 juni 2019 08:40
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Gegevensuitwisseling bewonerslijsten

Dag

Via de onderstaande mailwisseling ben ik achter gekomen dat ik hopelijk mijn vraag aan jou kan stellen. Het gaat om een vraag/verzoek van de politie en AVIM Rotterdam om
regelmatig een bewonerslijst te kunnen ontvangen van azc Rotterdam in het kader van de veiligheid. Ik heb hen eerder aangegeven dat deze niet mogelijk is wegens de AVG,
maar ze blijven mij regelmatig deze vraag stellen en

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Unit Midden-Zuid, locatie azc Rotterdam

Telefoon: 088- 715
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Edo Bergsmaweg 14, 3077 PX Rotterdam

Van: 
Verzonden: woensdag 12 juni 2019 15:07
Aan: 
Onderwerp: FW: Gegevensuitwisseling bewonerslijsten

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Hoi 

Zoals afgesproken!

Met vriendelijke groet,

 Zuid-Holland/Utrecht

Telefoon : 

Website : www.coa.nl

Adres : Joseph Haydnlaan 2, 3433 AE Utrecht

Van: 
Verzonden: maandag 27 mei 2019 12:02
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling bewonerslijsten

Ha 

Excuses voor de late reactie.

Vanuit de wg overlastgevers zijn we bezig met het maken van een overzicht mbt mogelijkheden en onmogelijkheden informatiedeling ihkv overlastgevers.
Om daar iets over te kunnen zeggen gaan we eerst na hoe momenteel op locaties informatie wordt gedeeld. Memo met richtlijn volgt daarna. Doel is om die over max een maand
klaar te hebben.

Daarnaast weet ik dat politie in gesprek is met COA (JZ/MIT) over delen van bewonerslijsten. Ik weet niet wat daar de stand van zaken is  kan je daar wellicht wat
meer over vertellen.

Kun jij hier voor nu mee verder?
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Groeten,

Van: 
Verzonden: maandag 27 mei 2019 11:52
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling bewonerslijsten

Hoi  en ,

Kunnen jullie mij verder helpen?

Met vriendelijke groet,

n Zuid-Holland/Utrecht

Telefoon

Website : www.coa.nl

Adres : Joseph Haydnlaan 2, 3433 AE Utrecht

Van:
Verzonden: woensdag 22 mei 2019 11:46
Aan: @coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling bewonerslijsten

Ha ,
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Er is ooit een convenant met de politie geweest over informatie uitwisseling maar dit is nooit geupdate (wel een poging toe gedaan maar niet verder tot resultaat gekomen)
Ik ben niet meer betrokken bij de werkgroep overlastgevenden dus cc je mail naar  en  – wellicht weten zij hier meer over

@  en 
Zie onderstaande vraag van  – hebbenjullie een antwoord?
dank
Groet, 

Van:
Verzonden: maandag 20 mei 2019 08:36
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: Gegevensuitwisseling bewonerslijsten

Hoi

Vanuit het RAO in Zuid-Holland heb ik de vraag gekregen in hoeverre er afspraken zijn om bewonerslijsten standaard te delen met de Politie/AVIM.
 Van  azc Rotterdam heb ik doorgekregen dat hij, na onderzoek en advies

van de Juristen en van de AVG expert gegevens standaard niet deelt (wel individuele gegevens uitwisselt bij uitzonderlijke casussen).

Kan jij mij verder informeren over de stand van zaken? Zo nee mij doorverwijzen naar wie hier mee bezig is? Moet DA hier nig iets mee? Ik heb volgende week
maandag weer RAO.

Alvast bedankt voor je reactie.

Vriendelijke groet,

MZ Utrecht/Zuid-Holland

In het RAO is gesproken over de voorstellen voor verbetering.
AVG wordt nog verschillend toegepast door de diverse partijen en op de diverse locatie (vraag over delen bewonerslijst wordt aan de AVG – adviseur(s) van
het COA voorgelegd). Meer duidelijkheid en uniformiteit is in zijn algemeenheid gewenst.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
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Van:
Verzonden: donderdag 27 februari 2020 14:07
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: GLO NVIK (Politie)- ter ondertekening op a.s. bestuursvergadering 03 maart
Bijlagen: Gegevensleveringsovereenkomst COA - NVIK definitieve versie 2020 (005)MS (incl check AL 24-02).docx; RE: GLO NVIK; RE: te onderetekenen

aanbiedingsmemo/ minuut herziene GLO NVIK (Politie); RE: te onderetekenen aanbiedingsmemo/ minuut herziene GLO NVIK (Politie); RE: te
onderetekenen aanbiedingsmemo/ minuut herziene GLO NVIK (Politie); RE: te onderetekenen aanbiedingsmemo/ minuut herziene GLO NVIK
(Politie); 20200224 Minuut brief glo COA-NVIK (definitief).docx; Aanbiedingsmemo GLO NVIK (definitief).docx; begeleidend schrijven COA-NVIK
24022020 (incl check AL 24-02).docx

Hallo  en 
Dit zou in afstemming met geagendeerd kunnen worden.
Het betreft het ondertekenen van deze overeenkomst.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit Uitvoeringsprocessen

Mobiel
Website www.COA.nl
Bezoekadres Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres Postbus 30203, 2500 GE Den Haag

Van: 
Verzonden: woensdag 26 februari 2020 09:47
Aan: 

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2



2

CC: 
Onderwerp: GLO NVIK (Politie)- ter ondertekening op a.s. bestuursvergadering 03 maart

Beste 

Zoals telefonisch besproken- en reeds aangekondigd door - hierbij de stukken voor de ondertekening van de Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) COA-NVIK door Joeri
tijdens de bestuursvergadering van 3 maart 2020.
Daar de tijd erg kort was, hebben de betrokken Unitmanagers hun akkoord gegeven per reply op mijn mail, zie de bijlages.

Let op:
Zowel de GLO als het het begeleidend schrijven dienen ondertekend te worden. De brief wil ik daarna graag- per post en ingescand- versturen.

@ , zou jij nog even naar de opmaak van de brief kunnen kijken. Ik krijg de uitlijning/opmaak niet mooi (en op 1 pagina). De tekst moet natuurlij onaangepast blijven.

Bij verdere vragen weet je me te vinden,
Dank voor je moeite!

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen
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Van:
Verzonden: donderdag 19 september 2019 09:14
Aan:
Onderwerp: FW: Input overleg NVIK proces met MIT
Bijlagen: Levering informatie aan politie (002).docx

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @coa.nl>
Datum: woensdag 18 sep. 2019 7:21 PM
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: Input overleg NVIK proces met MIT

Ha,

Bij deze nog input voor overleg morgen.
met vriendelijke groet,

Unit Uitvoeringsprocessen | Portefeuille Veiligheid
Beleidsadviseur
Telefoon: +
Mijn Profiel
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: donderdag 29 augustus 2019 17:50
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: NVIK GLO
Bijlagen: Gegevensleveringsovereenkomst COA - NVIK versie 2.0 (005).docx; wetten_nl - Regeling - Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK -

BWBR0034533.htm; D_008 NVIK instroom_uitstroomgegevens 20082019.xlsx; D_008 NVIK instroom_uitstroomgegevens x3A
715409.2019-03-28-07-00-01.xlsx; D_009 NVIK bezetting_locaties x3A 781127.2019-08-14-08-26-15.xlsx; RE: vraag met enige spoed

Urgentie: Hoog

Hoi

Zoals vanmiddag kort besproken, bijgaand de stukken.

Met vriendelijke groet,

Unit Uitvoeringsprocessen / portefeuille Veiligheid
Beleidsadviseur

Telefoon: 
Mijn Profiel

Ik werk op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Van: 
Verzonden: donderdag 29 augustus 2019 15:15
Aan: 
Onderwerp: NVIK GLO
Urgentie: Hoog

Hai  en ,

jmeijer2

jmeijer2



2

Goed dat we elkaar vandaag spraken over de NVIK. Onderstaand even de laatste mailwisseling met  over de GLO. moet vanuit zijn werkveld dus nog naar de
GLO kijken.
In de bijlagen treffen jullie de volgende documenten aan:

-  De  aangepaste  GLO
-  Het  machtigingsbesluit  oprichting  NVIK
-  De  dagelijkse  rapportages.
-  Enige  achtergrond  over  de  rechtsgrond  NVIK  (correspondentie  )

Maandag hebben we het er uitgebreid over.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: 
Verzonden: dinsdag 20 augustus 2019 17:05
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: GLO POlitie- document ter ondertekening- Reactie CISO,
Urgentie: Hoog

Beste en/of ,

We (MIT) zijn al een tijdje bezig met een (ver) nieuwde versie van de Gegevensleveringsovereenkomst met de Politie (NVIK). JZ heeft tijdens het opstellen van de GLO
meegekeken en is akkoord. De bedoeling is om Milo volgende week de GLO te laten tekenen. Hierna gaat de GLO retour naar de politie voor ondertekening.

Graag zou ik jou ook nog even willen laten meekijken (vanuit privacy perspectief) en indien je akkoord bent dit via een antwoord op deze mail of via een geparafeerde minuut (zie
template in word) aan mij terug te koppelen. Je treft de GLO aan in de bijlage evenals een voorbeeld van 1 vd maandelijks te uploaden rapportages. Ten slotte tref je het
convenant aan met de NVIK (had JZ heel veel vragen over).
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Lukt het om voor het einde van deze week een reactie te geven?  krijgt het stuk hierna nog te zien en ik bied het stuk dan a.s. dinsdag (opnieuw) aan bij  voor
ondertekening 

N.B. I het betreft hier een update van een reeds bestaande GLO.
N.B. II. De politie is een ketenpartner. V-nummers zijn o.a. nodig voor Nat. Veiligheid
N.B.III, zie de reactie van JZ onderaan deze mail.

.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: 
Verzonden: maandag 19 augustus 2019 10:33
Aan: @coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: RE: GLO POlitie- document ter ondertekening

Beste ,

Zoals telefonisch besproken hierbij het verzoek om een geparafeerde minuut of goedkeuring per mail toe te voegen aan de stukken. ( o.a. etc. )
Tevens aangeven dat er geen financiele aspecten aan verbonden zijn.

Met vriendelijke groeten,
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Van:
Verzonden: maandag 19 augustus 2019 08:27
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: GLO POlitie- document ter ondertekening

Dankje  ik wacht je bericht deze week dan even af.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: 
Verzonden: donderdag 15 augustus 2019 15:43
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: GLO POlitie- document ter ondertekening

Beste 

Ik leg deze stukken a.s. dinsdag ter ondertekening bij voor.

Met vriendelijke groeten,
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Van:
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2019 15:54
Aan: @coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: GLO POlitie- document ter ondertekening

Beste 

Bij afwezigheid van  meld ik me even bij jou.
In de bijlage heb ik een ge-update gebruikers/ verwerkingsovereenkomst tussen COA- NVIK (Politie) toegevoegd. Dit document dient ondertekend te worden door . Kun jij
deze stukken door laten ondertekenen en aan mij in digitale en in hard-copy versie z.s.m retourneren? Ik kan dan het document opsturen voor ondertekening door de NVIK.

Zoals je hieronder kunt lezen, is het document in samenspraak met onze AVG jurist opgesteld en akkoord bevonden  zal tekenen voor een ge-update versie van de
dagelijkse verzending van instroom- uitstroom- en bezetting gegevens. Het convenant met de NVIK heb ik in de bijlage toegevoegd.

Bij vragen, kun je mij uiteraard benaderen.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: 
Verzonden: woensdag 10 juli 2019 14:26
Aan: @coa.nl>
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CC: @coa.nl>
Onderwerp: Gegevensleveringsovereenkomst COA - NVIK versie 2.0 (005).docx

Hoi ,

Vanuit privacy perspectief zie ik geen problemen meer. Ik heb nog wel een enkele opmerking geplaatst en jouw opmerkingen beantwoord. E.e.a. komt er op neer dat er vnl details
staan in deze glo die normaal in een bijlage staan. Dat maakt de kans groot dat de gehele glo opnieuw goedgekeurd en getekend moet worden bij pietluttige wijzigingen in de
details. Maar gezien partijen lang naar deze versie hebben gekeken en in principe akkoord zijn, kan je ervoor kiezen om het zo maar te laten. Het is aan jou……J

Groet,
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Van:
Verzonden: woensdag 22 april 2020 15:16
Aan:
Onderwerp: FW: Opzet template GLO
Bijlagen: 20200409 Template Gegevensleveringsovereenkomst COA 0.1.docx; 20200422 Template Gegevensleveringsovereenkomst COA 0.1 CLEAN.docx; MIT

proces - template - GLOcomments mh.docx; 20191113 Template Verwerkersovereenkomst COA 1.0.docx; 20191112 Template Convenant
gegevensuitwisseling COA 1.0.docx

Dag 

Het opstellen van een passende GLO is toch iets ingewikkelder dan ik had verwacht. Ik wil zodoende goed afstemmen met  en in een later stadium JZ. Indien jij in de
tussentijd al vragen of opmerkingen hebt, dan weet je me te vinden.

Groet,

Van: 
Verzonden: woensdag 22 april 2020 15:14
Aan: 
Onderwerp: Opzet template GLO

Dag ,

Bijgaand de eerste opzet in twee varianten: track changes en schoon. Zoals gezegd moet de nieuwe GLO op zichzelf kunnen staan zonder nadere Ovk. Ik heb een aantal artikelen
nader uitgewerkt en bepaalde keuzes gemaakt, maar aangezien ik geen contractjurist ben is dit geen dagelijkse kost voor mij. Zou jij er een blik op willen werpen en waar nodig
suggesties willen doen? Ik stel voor dat ik naderhand contact opneem met JZ (waarschijnlijk  om het een en ander af te stemmen en zodat hij een standpunt kan
innemen namens het COA. Thanks alvast voor je reactie!

Volledigheidshalve ook het huidige GLO-template, het convenant gegevensuitwisseling en de verwerkersovereenkomst.
Zie voor ARVODI-2018: https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/ARVODI_2018-mei2018_0.pdf
Zie voor (oude) ICT office voorwaarden: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/6294435/ICTOfficeVoorwaarden.pdf.

Met vriendelijke groet,

Unit Staf / Juridische Zaken

jmeijer2

jmeijer2
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Telefoon:
Mijn Profi
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Van:
Verzonden: vrijdag 3 april 2020 12:49
Aan:
Onderwerp: FW: Overleg afstemmen GLO en CGU (MIT en Privacy) en borgen samenwerking proces Uitvoeren GLO

Dag 

Wegens drukte was onderstaande bij mij blijven liggen.  Kun jij je ook vinden in zijn wijzigingen in onderstaand document?

Met vriendelijke groet,

Unit Staf / Juridische Zaken

Telefoon:
Mijn Profiel

_____________________________________________
Van: 
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 10:14
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: Overleg afstemmen GLO en CGU (MIT en Privacy) en borgen samenwerking proces Uitvoeren GLO

Hoi 

Ik heb het proces aan de hand van jouw opmerkingen aangepast (geel gearceerd). Ook het functiestroomdiagram is hierop aangepast.

Komt dit een beetje in de buurt van jouw verwachtingen?

Met vriendelijke groet,

jmeijer2

jmeijer2
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Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Unit A&I/Processenbeheer
Stafmedewerker AO

Telefoon:                 
Website: www.coa.nl
Bezoek/ postadres: Kazernelaan 101, 6006 SP Weert
(vrijdags vrij)

_____________________________________________
Van: 
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 13:53
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: Overleg afstemmen GLO en CGU (MIT en Privacy) en borgen samenwerking proces Uitvoeren GLO

Hi ,

 en ik zijn vanmorgen samengekomen. Kort en goed zijn zowel het MIT als de privacyjuristen (in overleg met van JZ) het erover
eens dat het proces “uitvoeren GLO” op enkele punten moet worden aangepast conform onderstaande zwarte tekst.

Tekst agendaverzoek voor zover relevant voor jou:
Daarnaast wil ik gelijk in gesprek over aanpassingen aan het proces “uitvoeren GLO”. Dat is de reden dat ik ook  heb uitgenodigd.

 Volgens de procesbeschrijving is het nu de informatieanalist die een GLO opstelt.

 Zodra JZ/AVG-team akkoord is met de GLO, kan de informatieanalist
verder met het proces.

Jij hebt hier als procesbeheerder ervaring mee en hoogstwaarschijnlijk ook een mening over. Is het een idee om samen te gaan zitten om te kijken of en hoe we bovenstaande in
de procesbeschrijving kunnen opnemen?

Met vriendelijke groet,

Unit Staf / Juridische Zaken

Telefoon
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Mijn Profiel

_____________________________________________
Van: 
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 08:35
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: Overleg afstemmen GLO en CGU (MIT en Privacy) en borgen samenwerking proces Uitvoeren GLO

Dank je wel

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Unit A&I/Processenbeheer
Stafmedewerker AO

 << OLE-object: Picture (Device Independent Bitmap) >>

Telefoon:               
Website: www.coa.nl
Bezoek/ postadres: Kazernelaan 101, 6006 SP Weert
(vrijdags vrij)

_____________________________________________
Van:
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 08:33
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: Overleg afstemmen GLO en CGU (MIT en Privacy) en borgen samenwerking proces Uitvoeren GLO

Prima ik licht je in.

Met vriendelijke groet,

Unit Staf / Juridische Zaken

Telefoon: 
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Mijn Profiel

_____________________________________________
Van: 
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 08:12
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: Overleg afstemmen GLO en CGU (MIT en Privacy) en borgen samenwerking proces Uitvoeren GLO

Hoi 

Het gaat me niet lukken om om 9.00 uur in Den Haag te zijn. Zou ik telefonisch kunnen aansluiten of later ingelicht kunnen worden over wat besproken is?

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Unit A&I/Processenbeheer
Stafmedewerker AO

 << OLE-object: Picture (Device Independent Bitmap) >>

Telefoon:                
Website: www.coa.nl
Bezoek/ postadres: Kazernelaan 101, 6006 SP Weert
(vrijdags vrij)

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: 
Verzonden: woensdag 26 februari 2020 16:07
Aan: 
Onderwerp: Overleg afstemmen GLO en CGU (MIT en Privacy) en borgen samenwerking proces Uitvoeren GLO
Tijd: donderdag 12 maart 2020 09:00-09:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: 14.C.114

 << Bestand: 20191112 Template Convenant gegevensuitwisseling COA 1.0.docx >>
Dag heren,
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Zoals zojuist telefonisch besproken met , zou ik graag bij elkaar komen om afspraken te maken over de inhoud van ‘jullie’ GLO. Wellicht kunnen we het bijgevoegde
template integreren in de GLO of gebruiken naast de GLO. Het Convenant gegevensuitwisseling is medio december in gebruik genomen door inkoop en wordt (indien van
toepassing) gebruikt bij nieuwe inkooptrajecten en verlengingen van bestaande samenwerkingen. Ik ontvang graag van jullie voorafgaand aan ons overleg het GLO-template.

Als achtergrondinfo hierbij een aantal zaken die ik voor  op een rij heb gezet:
Wat is een CGU?
Een CGU is een overeenkomst over uitwisseling van persoonsgegevens tussen twee verwerkingsverantwoordelijken. Dat wil zeggen: tussen twee partijen die de
persoonsgegevens ieder onder eigen verantwoordelijkheid verwerken, aangezien zij zelfstandig het doel en de middelen van hun verwerkingen van persoonsgegevens vaststellen.
Strikt genomen is het afsluiten van een CGU niet verplicht volgens de AVG, maar vanuit de markt wordt het afsluiten van een CGU aanbevolen bij uitwisseling van
persoonsgegevens. Een CGU is geen vervanging van een GLO.

Wanneer is een CGU aan de orde?
Een CGU kan aan de orde zijn bij iedere uitwisseling van persoonsgegevens tussen twee verwerkingsverantwoordelijken. De afweging of een CGU aan de orde is, moet worden
gemaakt door JZ/AVG-team aan de hand van diverse factoren (zie pagina 1 van het CGU).

Wat is een GLO?
Een Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) is een begrip dat binnen het COA wordt gehanteerd en in MAVIM is terug te vinden in een procesbeschrijving. Doel van dit proces is
volgens MAVIM: “Het opstellen van een gegevensleveringsovereenkomst (GLO) bij leveringen van structurele rapportages aan externe afnemers, zodat afspraken over de wijze
van gegevenslevering, de frequentie en de inhoud zijn vastgelegd. Daarnaast geeft de GLO een basis om beheer van de levering te kunnen borgen en om datalekken te
voorkomen.”

Wanneer is een GLO aan de orde?
Een GLO komt dus alleen aan de orde bij leveringen van structurele rapportages aan externe afnemers (zoals CBS). Indien daar sprake van is, dan stelt de informatieanalist een
GLO op volgens een bepaald template.
Ik ben verder niet bekend met het template van de GLO want dit template staat niet in MAVIM.
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Van:
Verzonden: dinsdag 22 oktober 2019 09:46
Aan:
CC:
Onderwerp: GLO-NVIK

Beste 

Is er een update te geven op de status van de GLO met de NVIK?

Het is niet mijn bedoeling onnodig te pushen, maar er is enige urgentie, ivm data-leveringen tbv door het Ministerie gewenste rapportage.

Mvg,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: donderdag 5 maart 2020 13:57
Aan:
Onderwerp: RE: 2020-043 begeleidend schrijven COA-NVIK 24022020 (incl check AL 24-02).pdf

Prima, dank je wel!
Ik leg straks nog de agendapunten voor bij  voor dinsdag. Als het niet nodig blijkt om te agenderen, dan kan hij gewoon dinsdag ondertekenen.

Van:
Verzonden: donderdag 5 maart 2020 13:55
Aan: 
CC: V
Onderwerp: RE: 2020-043 begeleidend schrijven COA-NVIK 24022020 (incl check AL 24-02).pdf

Hoi

Dank voor je reactie. Ok dan volgen we het officiele proces. Als het goed is, heb je al de stukken. Voor de zekerheid in de bijlage nog even de laatste versie van de GLO alsmede
het aangepast begeleidend schrijven (inclusief NAW-gegevens).

Hartelijke groet,

Van: 
Verzonden: donderdag 5 maart 2020 13:23
Aan: @coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: 2020-043 begeleidend schrijven COA-NVIK 24022020 (incl check AL 24-02).pdf

Hoi 

Er lopen volgens mij wat dingen door elkaar heen.

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2



2

Het is mij niet helemaal duidelijk wat bedoelt met: ‘dinsdag teken ik’. Dit wekt bij mij de indruk dat dit opnieuw naar de bestuursvergadering gaat. Dat was ook de afspraak.
(maar vertelde mij dat Joeri nu akkoord is en het niet meer naar bestuur gaat, dus vandaar mijn verwarring). Ik heb het wel graag als hamerstuk in de bestuursvergadering,
dan is het proces helemaal rond J.

In dat geval zal ik de stukken als hamerstuk agenderen en aan het aanbiedingsmemo toevoegen dat wijzigen hebben plaatsgevonden, waar mee heeft ingestemd.

Met betrekking tot het begeleidend schrijven: het lijkt me goed om deze alvast (bij ) aan te leveren in de definitieve vorm: dus voorzien van NAW-gegevens in de aanhef (en
spaties tussen de voorletters en namen van jou,  en ), zodat dit ook daadwerkelijk ondertekend kan worden. Graag voeg ik dan ook de definitieve brief bij de stukken.

Ik hoor het graag.

Groetjes,

Van: 
Verzonden: donderdag 5 maart 2020 12:26
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: RE: 2020-043 begeleidend schrijven COA-NVIK 24022020 (incl check AL 24-02).pdf

Hoi 

 belde mij vanmorgen. Als het goed is, pakt  dit nu op. Als er van mijn kant nog iets (opnieuw) nodig is, hoor ik het graag.
Voor de duidelijkheid: brief, en GLO (+ minuut, en aanbiedingsmemo) zijn reeds gepasseerd op laatste bestuursvergadering van 3 maart. as daarvoor bijgepraat door 

.
Daar er nog enkele vragen waren bij Joeri, heeft hij met  en mij direct contact gezocht. Ik heb de aanpassingen besproken (per mail direct met  en OK. Zijn mail aan
jou is een vervolg. Dinsdag dus tekenen opnieuw, maar stukken zijn reeds bij jullie.

Gr

Van:
Verzonden: woensdag 4 maart 2020 21:50
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: FW: 2020-043 begeleidend schrijven COA-NVIK 24022020 (incl check AL 24-02).pdf

Beste ,

Graag ontvang ik bijgaande brief in het Coa huisstijlformat en voorzien van NAW gegevens, titulatuur etc. in hard copy en per e-mail retour.
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Morgen en maandag ben ik in Den Haag, 15.D.259.
Is de brief en het document gecheckt door JZ? Ik mis ook de bijbehorende minuut.

Mvg

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:  @coa.nl>
Datum: woensdag 04 mrt. 2020 7:45 PM
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: FW: 2020-043 begeleidend schrijven COA-NVIK 24022020 (incl check AL 24-02).pdf

En deze. Ik teken dinsdag.

Lid van het bestuur / plv. bestuursvoorzitter

Telefoon: 088- 715 
Website: www.coa.nl; www.linkedin.com/company/coanl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag
Postadres: Postbus 3023, 2500 GE, Den Haag

Van: @coa.nl>
Datum: woensdag 04 mrt. 2020 12:12 PM
Aan:  @coa.nl>, n@coa.nl>
Kopie: Nie @coa.nl>
Onderwerp: RE: 2020-043 begeleidend schrijven COA-NVIK 24022020 (incl check AL 24-02).pdf
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En dank II, zie de bijlage voor de update. Na ondertekening maak ik er een pdf van.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: 
Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 12:20
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: 2020-043 begeleidend schrijven COA-NVIK 24022020 (incl check AL 24-02).pdf

En deze

Lid van het bestuur / plv. bestuursvoorzitter
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Telefoon:
Website: www.coa.nl; www.linkedin.com/company/coanl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag
Postadres: Postbus 3023, 2500 GE, Den Haag
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Van:
Verzonden: donderdag 5 maart 2020 15:52
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: 2020-043 begeleidend schrijven COA-NVIK 24022020 (incl check AL 24-02).pdf

Ha

De brief begint met “geachte heer , maar in de adressering komt deze naam niet voor.
Er ontbreekt ook een briefnummer of dossier (Sharepoint) kenmerk.

Met vriendelijke groeten,

Van: 
Verzonden: donderdag 5 maart 2020 13:55
Aan: 
CC: V
Onderwerp: RE: 2020-043 begeleidend schrijven COA-NVIK 24022020 (incl check AL 24-02).pdf

Hoi ,

Dank voor je reactie. Ok dan volgen we het officiele proces. Als het goed is, heb je al de stukken. Voor de zekerheid in de bijlage nog even de laatste versie van de GLO alsmede
het aangepast begeleidend schrijven (inclusief NAW-gegevens).

Hartelijke groet,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: vrijdag 3 april 2020 12:24
Aan:
Onderwerp: RE: Convenant / GLO NVIK

Dag 

Thanks! Is  aangehaakt op dataverstrekking aan NVIK, dataverstrekking aan EMM of zelfs beide?

PS: is het al mogelijk om het proces voor de NVIK aan mij door te sturen?

Met vriendelijke groet,

Unit Staf / Juridische Zaken

Telefoon
Mijn Profiel

Van: 
Verzonden: donderdag 2 april 2020 15:38
Aan: 
CC:
Onderwerp: RE: Convenant / GLO NVIK

Hallo 

Helder verhaal. Heb je  (ik weet niet zeker of het haar portefeuille is, kan ook  zijn) hier ook op aangehaakt?
In de bijlage de door getekende GLO. We wachten nog op een retour- exemplaar.

en ik hebben overigens ook een proces voor de NVIK (en nieuwe info- verzoeken op papier gezet)

Groet,

Met vriendelijke groet,

jmeijer2

jmeijer2
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Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon: 
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Van: 
Verzonden: woensdag 1 april 2020 12:11
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: Convenant / GLO NVIK

Dag

Ik heb vanmorgen gesproken met  en  van het Landelijk Parket van het OM. De dames wilden met mij de mogelijkheden verkennen om het COA
gegevens ter beschikking te laten stelen aan het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM). Het EMM is een samenwerkingsverband tussen de Nationale Politie
(NP), Koninklijke Marechaussee (KMar), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De gegevens kunnen relevant zijn in het onderkennen van trends met betrekking tot mensenhandel en mensensmokkel. Tijdens ons gesprek heb ik aangegeven dat het COA
reeds gegevens aanlevert aan het NVIK en dat ik verder onderzoek zou doen naar de afspraken daaromtrent. Heb jij voor mij de meest recente versie van de overeenkomst(en)
met het NVIK? Dank alvast!

Met vriendelijke groet,

Unit Staf / Juridische Zaken

Telefoon:
Mijn Profiel
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Van:
Verzonden: donderdag 30 januari 2020 15:01
Aan:
Onderwerp: RE: Eerste opzet minuut brief glo COA-NVIK

Hoi 

Alleen maar positieve feedback natuurlijk J Dank voor alle aanvullingen, lijkt me goed zo. Prettig als jij mailt (vanuit eerder contact dat jullie hebben gehad).  gaf aan dat er
pas een corsanummer gemaakt kon worden als begeleidend schrijven gereed is, wellicht goed om dat ook aan  te vragen?

Laat het gerust weten als ik nog iets kan betekenen,

Groet,

Van: 
Verzonden: donderdag 30 januari 2020 13:58
Aan:
Onderwerp: RE: Eerste opzet minuut brief glo COA-NVIK

Hallo 

Dank voor het opstellen van de minuut. In de bijlage heb ik mijn opmerkingen/ aanvullingen gegeven. Volgens mij is het zo goed. Minuut moet wel ook door 
getekend worden (vanuit zijn CISO rol, essentieel voor ons uit oogpunt databeveiliging).

Vwbt proces hieronder mijn feedback.
Zie bijlagen voor minuut/ glo- aanpassing.

Ik hoor graag jouw feedback.

Van: 
Verzonden: donderdag 30 januari 2020 13:31
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: Eerste opzet minuut brief glo COA-NVIK

jmeijer2

jmeijer2
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Ho

Na navraag hier en daar ben ik weer verder op het proces. Ik heb een eerste opzet gemaakt voor minuutbrief en er is vanzelfsprekend nog een begeleidend schrijven nodig. Via
uiteindelijk (een van onze unitsecretarissen, ik kon de collega’s die bestuur ondersteunen niet bereiken) heb ik verder begrepen dat als we via mail akkoord hebben
van de drie unitmanagers (prettig te weten:  tot 5 februari afwezig,  neemt waar) dat ook bij kunnen voegen en dat voldoende is.

Proces:
· Laatste punten op de i van de glo zelf (zoals eerder deze week besproken, vooral tekstueel): check, gedaan.
· Begeleidend schrijven/brief aan NVIK: eens, dit kunnen we bij JZ beleggen, ik stel voor bij  gezien haar betrokkenheid leggen. Zal ik haar mailen?
· Jouw aanvulling op minuutbrief (corsanummer kan aangevraagd worden bij een secretaris). Zie document, zal ik  (secretariaat) vragen om CORSA nummer aan te

maken?
à Inhoudelijk: Goed om ook te vermelden dat PIA, AVG-toets is gedaan.

·  Mail aan drie unitmanagers met vraag om akkoord op begeleidende brief en glo. Na brief
·  Begeleidende brief,  glo  en  minuut  brief  (incl  akkoord  unitmanagers)

We zijn er bijna. Ik zou het het meest zuiver vinden vanuit onze rollen als jij nog aanvulling doet op de minuut brief en de glo en we de regie en opstellen van begeleidend schrijven
dan overdragen aan JZ. Ik heb  vandaag wel gezien, maar nog niet hierover gesproken, zal ik hem proberen om hem hierover vanmiddag of morgenochtend te vragen?

Groet,
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Van:
Verzonden: woensdag 10 juli 2019 16:09
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: E-mailen - Gegevensleveringsovereenkomst%20COA%20-%20NVIK%20v1.0%20-%20volledig.pdf
Bijlagen: wetten_nl - Regeling - Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK - BWBR0034533.htm

Dat zegt mij niets. Of bedoel je het Machtigingsbesluit NVIK dat ik via google gevonden heb? Die heb ik bijgevoegd.

Van:
Verzonden: woensdag 10 juli 2019 15:36
Aan: 
CC:
Onderwerp: RE: E-mailen - Gegevensleveringsovereenkomst%20COA%20-%20NVIK%20v1.0%20-%20volledig.pdf

Hoi

Nee ik bedoelde het convenant van een paar jaar geleden waaruit de rechtsgrond van de NVIK bleek.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon: 
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

jmeijer2

jmeijer2
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Van: 
Verzonden: woensdag 10 juli 2019 14:29
Aan: @coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: E-mailen - Gegevensleveringsovereenkomst%20COA%20-%20NVIK%20v1.0%20-%20volledig.pdf

Bedoelde je deze versie?

Gr., 
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Van:
Verzonden: donderdag 13 juni 2019 13:32
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling bewonerslijsten

Dag 

Dank voor de terugkoppeling. Kun je de naam en het mailadres van die persoon NVIK aan mij doorgeven?

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
, locatie azc Rotterdam

Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Edo Bergsmaweg 14, 3077 PX Rotterdam

Van: 
Verzonden: donderdag 13 juni 2019 13:10
Aan: 
CC:
Onderwerp: RE: Gegevensuitwisseling bewonerslijsten

Dag 

jmeijer2

jmeijer2



Klopt!
As donderdag staat het gesprek gepland met de juristen van Politie en COA.

Wij hebben nu reeds een gegevensleveringsovereenkomst met de NVIK (vreemdelingen informatie knooppunt van de Politie). Dagelijks leveren we
instroom/uitstroom en bezettingsgegevens (en via bureau veiligheid signalen). De afspraak is dat de eenheden in het land niet separaat COA benaderen voor losse
overzichten maar dat alles via de NVIK loopt. Je kunt de eenheid in Rotterdam dus naar de NVIK verwijzen. Ik heb ook een naam en mailadres voor je...mocht je
dat willen ontvangen.

Vwbt de afspraken met de politie. Ik ben al maanden bezig met JZ mbt de GLO. Er zitten in de dagelijkse overzichten bijzondere persoonsgegevens en dat mogen
we niet, zonder hele duidelijke legitimatie/risico van nat. Veiligheid leveren. Daarnaast valt JZ over de constructie met de NVIK.

Nou goed, de vragen in de GLO worden gedicht deze week. De openstaande vragen van JZ zijn geen belemmering om te verwijzen naar de NVIK.

Mocht je nog aanvullende vragen hebben dan hoor ik het graag.

MIT-COA

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
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Van:
Verzonden: donderdag 27 februari 2020 19:58
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: GLO NVIK (Politie)- ter ondertekening op a.s. bestuursvergadering 03 maart

Ha collega’s,

Stuk staat ter ondertekening op de bestuursvergadering op 3 maart!

Met vriendelijke groet,

Unit Staf

Mobiel:
Profiel: https://mysite.coa.local/Person.aspx?accountname=COALOCAL%5Cmswets

Uitnodiging: Dag van de Privacy 11 februari

Van: 
Verzonden: donderdag 27 februari 2020 14:07
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: GLO NVIK (Politie)- ter ondertekening op a.s. bestuursvergadering 03 maart

Hallo en 
Dit zou in afstemming met Joeri geagendeerd kunnen worden.
Het betreft het ondertekenen van deze overeenkomst.

Met vriendelijke groet,

jmeijer2

jmeijer2
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Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit Uitvoeringsprocessen

Mobiel
Website www.COA.nl
Bezoekadres Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres Postbus 30203, 2500 GE Den Haag

Van: 
Verzonden: woensdag 26 februari 2020 09:47
Aan: @coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: GLO NVIK (Politie)- ter ondertekening op a.s. bestuursvergadering 03 maart

Beste ,

Zoals telefonisch besproken- en reeds aangekondigd door - hierbij de stukken voor de ondertekening van de Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) COA-NVIK door 
tijdens de bestuursvergadering van 3 maart 2020.
Daar de tijd erg kort was, hebben de betrokken Unitmanagers hun akkoord gegeven per reply op mijn mail, zie de bijlages.

Let op:
Zowel de GLO als het het begeleidend schrijven dienen ondertekend te worden. De brief wil ik daarna graag- per post en ingescand- versturen.

, zou jij nog even naar de opmaak van de brief kunnen kijken. Ik krijg de uitlijning/opmaak niet mooi (en op 1 pagina). De tekst moet natuurlij onaangepast blijven.

Bij verdere vragen weet je me te vinden,
Dank voor je moeite!

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)
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Telefoon
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen
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Van:
Verzonden: maandag 20 januari 2020 10:22
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: GLO NVIK

Hallo 

Dank je wel voor de bijlagen bij de mail. Als die bij de glo bewaard worden hebben we een compleet beeld en kunnen we altijd achterhalen waarom we de info delen.

Als de bijlagen bij de glo inderdaad achterwege kunnen blijven ben ik akkoord.

Met vriendelijke groet,

(
7
* coa.nl
H Centraal Bureau, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag, Postbus 30203, 2500 GE Den Haag

Van: 
Verzonden: maandag 20 januari 2020 09:14
Aan: V

jmeijer2

jmeijer2
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CC: 
Onderwerp: RE: GLO NVIK

Hallo 

Dank voor je snelle reactie.
Dat is goed nieuws! Ik kan dan met verder om de aanbiedingsmemo op te stellen ter ondertekening aan het bestuur.

Hieronder nog even het antwoord op je vragen:

1.  Zie bijlage, het oorspronkelijke verzoek uit  2012.
2. De bijlagen zal ik achterwege laten. Deze documenten hoeven inderdaad niet opgenomen te worden in het document.

Met vriendelijke groet,
t

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: 
Verzonden: vrijdag 17 januari 2020 08:39
Aan: @coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: GLO NVIK

Goedemorgen 
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Ik heb de verschillende documenten bekeken en  Ik adviseer dan ook
deze versie als definitieve versie ter ondertekening aan te gaan bieden.

Ik had nog wel twee vragen.

- We leveren veel informatie aan het NVIK. Hebben we ergens het verzoek van het NVIK om deze (persoons)gegevens aan te leveren?
- Wat is het doel van de bijlagen? In de bijlagen staan persoonsgegevens. 

Hoor het graag

Met vriendelijke groet,

(
7
* @coa.nl
H Centraal Bureau, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag, Postbus 30203, 2500 GE Den Haag

Van: 
Verzonden: woensdag 15 januari 2020 11:13
Aan: @coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: GLO NVIK

Beste

Zoals gister afgestemd hierbij de 2 versies van de GLO NVIK. 1. De oude versie zoals die (min of meer) is goedgekeurd door  en 2. De versie met feedback van UP,
Bestuursadvies en de CISO. Fijn dat je ernaar wilt kijken en dat we nu hopelijk eindelijk de GLO naar een finale versie kunnen tillen.
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Samenvatting:
Sinds de oprichting van de NVIK (Nationaal vreemdelingen informatie knooppunt van de Politie) bestaat er een GLO tussen COA en NVIK voor de levering van dagelijkse
overzichten instroom, uitstroom en bezettingsgegevens, zie ook het bijgevoegde convenant. In 2018 heeft de NVIK een verzoek gedaan om aanvullende informatie te mogen
ontvangen van het COA. Dit verzoek en de nieuwe privacywet AVG waren voor ons (MIT) aanleiding om de bestaande GLO opnieuw tegen het licht te houden. Er is diverse malen
overleg geweest tussen AVG juristen van de politie en COA.  twijfelden aanvankelijk over de rechtsgrond van de NVIK en/ of de bestaande GLO niet viel onder een
verwerkingsovereenkomst. Ook was er twijfel of bep. Vormen van bijzondere persoonsgegevens in de geleverde rapportages wel de juiste doelbinding hadden (zie ook mail).
A.h.v. de feedback van  heb ik de bestaande GLO toen aangepast. De aangepaste GLO is toen voorgelegd aan de UP, de betrokken bestuursadviseur en de CISO. Zij hadden
de nodige kritiek (zie versie II- word).  Ik heb de versie GLO met feedback toen wederom
aan  voorgelegd. . De onstane impasse was voor 
en mij weer de aanleiding voor een gesprek met in oktober 2019. We hebben toen de rol van JZ in dit soort processen (MIT zou hier helemaal niet het voortouw in moeten
nemen) besproken en hoe we de GLO NVIK naar een finale versie konden krijgen. En zo zijn we uiteindelijk- na veel-heen-en-weer gemail bij jou aangeland.

Aan jou nu de vraag om deze 2 versies van de GLO te bekijken en daarbij aan te geven welke versie we kunnen (met evt. aanvullingen van jou) kunnen aanbieden aan het bestuur
ter ondertekening. Gezien de verloren tijd (1,5 jaar inmiddels) is er spoed bij.

De bijlages:

-  Mailverkeer  met  en  JenV  +  machtigingsbesluit  NVIK
-  Word:  GLO  met  feedback  UP,  bestuursadvies  etc
- Mail:  Gegevensleveringsovereenkomst COA- NVIK versie 2.0 (de oude GLO met feedback 

Dank!

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon: 
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen
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Van:
Verzonden: maandag 19 augustus 2019 14:01
Aan:
Onderwerp: RE: GLO POlitie- document ter ondertekening

HA 

 volgende week terug van zijn zomerreces, gr 

Van: 
Verzonden: maandag 19 augustus 2019 13:51
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: GLO POlitie- document ter ondertekening

Hoi 

Ik ben nog bezig met de geparafeerde minuut. Van  en  zal dit geen probleem zijn. Ik wil alleen ook nog de ciso meenemen. Dit ga ik niet redden voor morgen.
Kunnen we het tekenen van het document een week uitstellen? is volgende week ook aanwezig?

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon: 
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: 
Verzonden: maandag 19 augustus 2019 10:33
Aan: @coa.nl>
CC: H @coa.nl>
Onderwerp: RE: GLO POlitie- document ter ondertekening

Beste 

Zoals telefonisch besproken hierbij het verzoek om een geparafeerde minuut of goedkeuring per mail toe te voegen aan de stukken. ( o.a.  etc. )
Tevens aangeven dat er geen financiele aspecten aan verbonden zijn.

Met vriendelijke groeten,

Van:
Verzonden: maandag 19 augustus 2019 08:27
Aan: V @coa.nl>
Onderwerp: RE: GLO POlitie- document ter ondertekening

Dankje  ik wacht je bericht deze week dan even af.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon: 
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen



3

Van: 
Verzonden: donderdag 15 augustus 2019 15:43
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: GLO POlitie- document ter ondertekening

Beste ,

Ik leg deze stukken a.s. dinsdag ter ondertekening bij  voor.

Met vriendelijke groeten,

Van:
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2019 15:54
Aan: @coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: GLO POlitie- document ter ondertekening

Beste 

Bij afwezigheid van meld ik me even bij jou.
In de bijlage heb ik een ge-update gebruikers/ verwerkingsovereenkomst tussen COA- NVIK (Politie) toegevoegd. Dit document dient ondertekend te worden door  Kun jij
deze stukken door laten ondertekenen en aan mij in digitale en in hard-copy versie z.s.m retourneren? Ik kan dan het document opsturen voor ondertekening door de NVIK.

Zoals je hieronder kunt lezen, is het document in samenspraak met onze AVG jurist  opgesteld en akkoord bevonden. zal tekenen voor een ge-update versie van de
dagelijkse verzending van instroom- uitstroom- en bezetting gegevens. Het convenant met de NVIK heb ik in de bijlage toegevoegd.

Bij vragen, kun je mij uiteraard benaderen.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)



4

Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

 



Van:
Verzonden: vrijdag 30 augustus 2019 16:22
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: GLO POlitie- document ter ondertekening- Reactie CISO,
Bijlagen: Gegevensleveringsovereenkomst COA - NVIK versie 2.0 (005)MD.docx

Beste allemaal,

Zie bijgaand mijn commentaar op de overeenkomst.

Groet,

@coa.nl

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: vrijdag 30 augustus 2019 16:26
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: GLO POlitie- document ter ondertekening- Reactie CISO,

Beste ,

Bedankt voor jouw vele op- en aanmerkingen. We hebben duidelijk nog huiswerk te doen! Dit is een goed leerproces voor ons. Ik vind het belangrijk dat ook  hiervan op de
hoogte gebracht wordt. Het is verstandig dat we er allemaal even scherp en uniform inzitten bij GLO’s.

Mvg,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: woensdag 8 juli 2020 15:45
Aan:
Onderwerp: RE: Levering informatie aan politie n.a.v. glo NVIK

Hoi ,

Goed (nog wel flink hard doorwerken tot vakantie vanaf de 20ste), bij jou?

Ik had mbt onderstaande wel al een mondelinge reminder aan  gegeven maar nog geen reactie op mail gekregen… Ik zal  morgen nog een keer bellen.  heeft
concept vakbericht gemaakt, maar ik merk dat hij er toch nog niet helemaal inhoudelijk zo in zit als wij (logisch ook). Ik zal dat nog aanvullen en met je delen (wrs morgen).

Groet,

Van: 
Verzonden: woensdag 8 juli 2020 14:56
Aan: 
Onderwerp: RE: Levering informatie aan politie n.a.v. glo NVIK

HA ,

Hoe is het?
Is hier al voortgang op geboekt? Ik heb sinds ons laatst gesprek 2 weken geleden niks meer vernomen….

Groeten van,

Van: 
Verzonden: maandag 22 juni 2020 18:00
Aan: @coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: Levering informatie aan politie n.a.v. glo NVIK

Hoi 

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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(Lang niet gesproken, hopelijk gaat het goed met je!)

Eerder hebben we contact gehad over de gegevensleveringsovereenkomst met NVIK (onderdeel van de Nationale Politie). Deze glo is reeds goedgekeurd en ondertekend door
bestuur. MIT ( en  en UP ( en ik) lopen op dit moment losse eindjes na op het proces en werken daarbij ook aan een memo voor het postoverzicht zodat
onze collega’s op alle locaties ook goed geïnformeerd zijn over de afspraken.

We zagen hierbij dat het bijgaande proces nog niet is gepubliceerd in MAVIM en dat uit onze mailarchieven blijkt dat we nog een check bij jou in gedachte hadden. Zou je de
bijgaande procesplaat willen nalopen? Dan kunnen we vervolgens publiceren in Mavim en werken aan het memo postoverzicht, daarbij zijn we voornemens om  mee
te laten lezen namens JZ.

Alvast dank voor je reactie!

Met vriendelijke groet,

Unit Uitvoeringsprocessen
Beleidsregisseur / Senior beleidsadviseur a.i.

Telefoon:
Mijn Profiel

Ik werk op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
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Van:
Verzonden: maandag 2 september 2019 09:42
Aan:
Onderwerp: RE: NVIK GLO
Bijlagen: Gegevensleveringsovereenkomst COA - NVIK versie 2.0 (005).docx

Ha ,

Bij deze ook nog wat commentaar van mijn kant, heeft overlap met wat en eerder schrijven.

Tot vanmiddag,

Van:
Verzonden: maandag 2 september 2019 08:54
Aan: 
Onderwerp: RE: NVIK GLO

Hoi ,

Geen dank, goede acties heb je uitgezet.
Daar waar weinig (inhoudelijk) commentaar had, heeft  heel veel goede kritiek gegeven op de GLO. Ik zie dat jullie zijn commentaar ook hebben gehad. We
moeten dus nog wel e.e.a. aanpassen. We bespreken dit vanmiddag.

Tot dan.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon: 

jmeijer2

jmeijer2
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Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: 
Verzonden: donderdag 29 augustus 2019 17:50
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>
Onde

Hoi

Dankjewel voor deze stukken. Ik heb ook  kort bijgepraat nav ons overleg vanmiddag en zal met hem de stukken delen (hij wist nog niet of hij tijd had om er
naar te kijken, zoals besproken lijkt dat niet noodzakelijk maar mogelijk wel wenselijk, dat laat ik even bij ).

Fijne avond en tot maandag,

Met vriendelijke groet,

Unit Uitvoeringsprocessen / portefeuille Veiligheid
Beleidsadviseur

Telefoon:
Mijn Profie

Ik werk op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Van: 
Verzonden: donderdag 29 augustus 2019 15:15
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: NVIK GLO
Urgentie: Hoog

Hai  en ,

Goed dat we elkaar vandaag spraken over de NVIK. Onderstaand even de laatste mailwisseling met over de GLO. moet vanuit zijn werkveld dus nog naar de
GLO kijken.
In de bijlagen treffen jullie de volgende documenten aan:



-  De  aangepaste  GLO
-  Het  machtigingsbesluit  oprichting  NVIK
-  De  dagelijkse  rapportages.
-  Enige  achtergrond  over  de  rechtsgrond  NVIK  (correspondentie  Wouter)

Maandag hebben we het er uitgebreid over.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen
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Van:
Verzonden: vrijdag 30 augustus 2019 15:29
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: NVIK GLO

Ik kan er aanstaande maandag niet bij zijn. Dus hierbij een enkele overweging;
- Let er op dat de ondertekenaars van hetzelfde niveau zijn binnen de orgamisaties, en natuurlijk voldoende mandaat hebben.
-  In  de  aanbiedingsmemo

o zou ik kort toelichten welke informatie verstuurd gaat worden (ik lees uitstroom, maar is dat alleen aantallen, of zijn dat namen?)
o met welk doel. Ik lees “het uitvoeren van object- en persoonsgerichte controles (=toezicht); het instellen van opsporingsonderzoeken in het kader van

migratiecriminaliteit in die gevallen waar sprake is van voldoende opsporingsindicatie.”
Maar wat betekent dat in gewone mensentaal ;-)
Kunnen we ook voorbeelden noemen waarin deze gegevensverstrekking zijn nut bewezen heeft?? Overigens ook goed om te weten voor het beantwoorden van
Kamervragen ;-)

o  geef aan dat het een verlenging is van een bestaande overeenkomst.
o Geef aan dat de stas dit (gegevens delen tussen COA en politie) in een Kamerbrief heeft aangegeven.

- En zoals eerder aangegeven …. 
-  Geef  ook  aan  dat  het  AVG-proof  

Met vriendelijke groet,

Bestuursadviseur COA

Vrijdag is mijn vrije dag

jmeijer2

jmeijer2



Van:
Verzo 9 augustus 2019 17:50
Aan: 
CC:
Onderwerp: FW: NVIK GLO
Urgentie: Hoog

Hoi 

Zoals vanmiddag kort besproken, bijgaand de stukken.

Met vriendelijke groet,

Unit Uitvoeringsprocessen / portefeuille Veiligheid
Beleidsadviseur

Telefoon:
Mijn Profiel

Ik werk op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
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Van:
Verzonden: maandag 9 september 2019 09:15
Aan:
Onderwerp: RE: NVIK- politie

Allen,

Mooie opzet.

2 opmerkingen;
-  Ik  zou  de  volgende  tekst  iets  wijzigen; Locatiemanager weigert, refereert aan GLO en verwijst politie naar NVIK.

o  In Locatiemanager refereert aan GLO en verwijst politie naar NVIK, lijsten die structureel opgevraagd worden kunnen via het NVIK aangevraagd worden.
- Als er verwezen wordt naar NVIK is het, voor de loma, wellicht wel goed om te weten wat het NVIK kan leveren. Anders wordt naar een blinde muur verwezen ;-)
- Hoe lang gaat een dergelijk proces duren? Dus hoeveel tijd gaat er zitten tussen het stellen van de vraag en het moment dat de vragensteller antwoord krijgt?

Met vriendelijke groet,

Bestuursadviseur COA

Vrijdag is mijn vrije dag

Van:
Verzonden: vrijdag 6 september 2019 16:51
Aan: 
Onderwerp: RE: NVIK- politie

Hoi 

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Bedankt!

Ik zie nog wel wat vragen bij de twee geschetste processen; ik denk overigens dat er eenvoudig één proces van te maken is met een directe doorverwijzing naar het MIT ergens
aan het begin. Het lijkt mij verstandig dat een aantal begrippen ook nader wordt gespecificeerd (zoals bijv. ‘inhoudelijke toetsing’ en ‘verzoek’).

Hopelijk kunnen we volgende week met een geconsolideerd proces terug komen ter validatie.

Mvg,

Van: 
Verzonden: vrijdag 6 september 2019 14:43
Aan: @coa.nl>; L @coa.nl> @coa.nl>; @coa.nl>;

@coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: RE: NVIK- politie

Ha

Onderstaand voorstel:

COA heeft een gegevensleverlingsovereenkomst (GLO) gesloten met het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK). Het NVIK voorziet diverse
Vreemdelingenpolitie-eenheden van informatieproducten ten behoeve van toezicht/opsporing.

1. Politie vraagt aan locatiemanager om het structureel aanleveren van informatie over bewoners middels lijsten. Dit kan gaan om inzage in bezetting, maar bijvoorbeeld ook
inzage in opgelegde ROV-maatregelen.
2. Locatiemanager weigert, refereert aan GLO en verwijst politie naar NVIK.
3. Locatiemanager stuurt mail aan MIT met daarin verzoek.
4. MIT maakt overzicht van binnengekomen verzoeken, maar acteert niet op verzoek.

1.Verzoek om informatie-deling komt binnen bij MIT via NVIK.
2.MIT verzoekt UP om inhoudelijke toetsing
3. Accounthouder UP beoordeelt verzoek op inhoud.
3. Bij akkoord neemt accounthouder UP contact op met MIT voor het doen van uitvoeringstoets, PIA, privacy etc.
4. Bij akkoord, levert MIT gegevens aan NVIK.
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Bovenstaande werkwijze ziet op verzoeken van politie die vragen om structureel aanleveren van gegevens middels lijsten. Politie kan ook om gerichte informatie vragen (bv
opvragen kenteken van verdachte auto). Er is dan sprake van een gericht verzoek met bijbehorende
rechtsgrond. In deze gevallen kan een locatie wel informatie delen. Wanneer een locatie twijfelt of het informatie mag leveren kan locatie terecht bij de JZ helpdesk.

Los daarvan bestaat er straks een werkwijze mbt informeren lokale driehoek (inclusief politie) bij het opleggen van ROV-maatregel 4 en 6-11. Dit staat los van bovenstaand
proces.

Om gevoel te houden bij informatieverzoeken en te toetsen of staande beleidskaders volstaan wordt een periodiek overleg georganiseerd tussen MIT en UP.

To do’s
 Bij vastgesteld proces> procesplaat maken.

: Opstellen memo met werkwijze en als bijlage q&a casusspecifiek informatie delen.
 Opstellen Q&A, handvatten voor locatie wanneer wel/niet informatie gedeeld mag worden.

MIT/UP: Bij in werking treding proces inregelen periodiek overleg.

met vriendelijke groet,

Unit Uitvoeringsprocessen | Portefeuille Veiligheid
Beleidsadviseur

Telefoon: 
Mijn Profiel

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Van: 
Verzonden: vrijdag 6 september 2019 09:02
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: NVIK- politie

Hoi  en ,
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Gistermorgen hadden we overleg om tot een procesje informatiedeling locaties (bij bevraging van de diverse Politie-eenheden) te komen. Helaas moest ik eerder
weg ivm een afspraak bij J&V. @ , zijn er nog zaken besproken waar ik nu van af moet weten?

Zoniet, dan zou mijn voorstel zijn om de door jullie in concept gemaakte voorstellen aan de groep door te sturen zodat wij er nog feedback op kunnen geven.
Vervolgens kunnen we een nadere (korte) afspraak met procesbeheer inplannen om e.e.a. in een procesplaat je te gieten.

Ik heb a.s dinsdag een vervolg overleg met  over de GLO voor de NVIK. Ik hoop zijn feedback dan te kunnen verwerken in een aangepaste GLO.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen
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Van:
Verzonden: donderdag 10 oktober 2019 16:49
Aan:
Onderwerp: RE: NVIK- politie- procesplaat en beschrijving

Ha 

Is er inmiddels meer bekend?

Zojuist overleg van de interne werkgroep coördinatie overlastgevers bijgewoond en daar kwamen de beoogde handvatten voor locaties ook weer ter sprake. Collega’s wachten op
uitsluitsel.

Laat je het weten als ik iets kan betekenen?

Hartelijke groet,

Van:
Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 17:41
Aan: 
Onderwerp: RE: NVIK- politie- procesplaat en beschrijving

Dank! Ik spreek volgende week met  (en ). Ik kom niet verder met JZ of AVG  in dit dossier.

 herkent niks meer in de GLO (door de feedback). Hij geeft aan dat t document er niet beter op is geworden..en wil er eigenlijk niet nog eens naar kijken.

Weer vertraging dus.

Wordt vervolgd.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: @coa.nl>
Datum: woensdag 02 okt. 2019 5:36 PM
Aan: @coa.nl>, @coa.nl>, @coa.nl>, 

@coa.nl> @coa.nl>, @coa.nl>
Onderwerp: RE: NVIK- politie- procesplaat en beschrijving

All,

Ik zou nog instructies leveren mbt privacy.

Van 
Op het Plein staat een handreiking AVG voor Uitvoering met daarin vooral aandacht voor ‘wat mogen we delen met wie?’. Maar dat is meer algemeen ingestoken en geeft
bijvoorbeeld antwoord op de vraag of we wel of niet persoonsgegevens mogen delen met de politie (en andere instanties/partijen). Waarbij altijd geldt dat er een rechtsgrond moet
zijn en doelbinding en voorwaarden zoals dataminimalisatie en subsidiariteit in acht moeten worden genomen. Dat staat er overigens ook in. De handreiking is al langere tijd
beschikbaar maar de bekendheid nog niet zo groot. We wijzen daar wel op in de kennissessies die we in het land organiseren, dus dat wordt wel langzaam beter.

10 gouden regels:

FAQ Privacy: https
Richtlijn: https://

Groet,

@coa.nl

Van: 
Verzonden: donderdag 12 september 2019 17:37
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>;
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@coa.nl> @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: NVIK- politie- procesplaat en beschrijving

Allen,

We gaan dit proces doorwandelen en de pro’s en con’s tegen elkaar afzetten.

Mvg,

Van: 
Verzonden: donderdag 12 september 2019 15:00
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>;

@coa.nl>; @coa.nl>; S @coa.nl>
Onderwerp: RE: NVIK- politie- procesplaat en beschrijving

Ik had de indruk dat die afweging pas werd gemaakt nadat ‘een lijstje’ door MIT was geleverd. Ik zou de afweging voorafgaand aan de activiteiten van MIT willen hebben.

Met vriendelijke groet,

Bestuursadviseur COA

Vrijdag is mijn vrije dag

Van: 
Verzonden: donderdag 12 september 2019 14:57
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>; 
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@coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: NVIK- politie- procesplaat en beschrijving

Allen,

Een reactie op feedback.

- De inhoudelijke toetsing is toch juist die afweging?
- Eens. Het kan er nog iets beter in. @ , een stippellijntje onder 4: bolletje frequent overleg? En daaronder bij grote regelmaat een stippeltijntje naar punt 6./ GLO

opstellen.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon: 
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen

Van: 
Verzonden: donderdag 12 september 2019 14:28
Aan: Si @coa.nl> @coa.nl>; @coa.nl>; L

n@coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: NVIK- politie- procesplaat en beschrijving

Allen,

- Mooi uitgewerkt.
- Moet er tussen stap 5 en 6 niet nog een afweging gemaakt worden of we uberhaupt die info kunnen of willen (omdat het info is die we niet willen delen? Of omdat het zo veel

moeite kost om de info boven tafel te halen dat het niet loont) leveren?
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- Ik zou wellicht nog ergens een stap inbouwen waarin je met regelmaat de gemaakte afspraken met NVIK checkt. Als bv met grote regelmaat hetzelfde overzicht wordt
gevraagd aan MIT, maar dat niet standaard geleverd kan worden door NVIK. Wellicht dat afspraken (in de GLO) aangepast moeten worden.

Met vriendelijke groet,

Bestuursadviseur COA

Vrijdag is mijn vrije dag

Van:
Verzonden: donderdag 12 september 2019 11:59
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>;

@coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: NVIK- politie- procesplaat en beschrijving

Beste allen,

 heeft onderstaand voorstel uitgewerkt tot een procesplaat en e.e.a. met mij afgestemd.

Mijn commentaar was (dit is nu verwerkt):

1 procesplaat en onderverdeling van stap 3 in optie A en optie B, zie verder de aanpassing van voorstel UP:

1. Politie vraagt aan locatiemanager om het structureel aanleveren van informatie over bewoners middels lijsten. Dit kan gaan om inzage in bezetting, maar bijvoorbeeld ook
inzage in opgelegde ROV-maatregelen.

2. Locatiemanager weigert, refereert aan GLO en verwijst politie naar NVIK.

3. Optie A: NVIk levert overzicht en informeert COA van verzoek (maandelijks?) (MIT) / Loma’s kunnen ook MIT informeren (maar is niet wenselijk vanwege werklast/
decentraal)



Optie B: Verzoek om info komt binnen bij MIT via NVIK

Daarna (optie B) als volgt:
2.MIT verzoekt UP om inhoudelijke toetsing
3. Accounthouder UP beoordeelt verzoek op inhoud.
3. Bij akkoord neemt accounthouder UP contact op met MIT voor het doen van uitvoeringstoets, PIA, privacy, evt aanpassing GLO etc.
4. Bij akkoord, levert MIT gegevens (structureel) aan NVIK.

Graag jullie eventueel commentaar (zie bijlage) op de concept procesplaat en de beschrijving. We kunnen dan verder met de overige to do’s.

Met vriendelijke groet,
t

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon:
Website:
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen









Van:
Verzonden: donderdag 19 september 2019 13:20
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: NVIK- politie- procesplaat en beschrijving
Bijlagen: Levering informatie aan politie.docx

Hoi 

Bij deze de bijgewerkte versie. Ik hoop dat alles nu compleet is. Mocht dat niet zo zijn neem dan contact op met , zodat hij dingen aan kan passen. Kijk ook nog even naar
achtergrondinformatie, managementinformatie en risico’s en maatregelen; wellicht dat hier nog iets toegevoegd moet worden.

Ook voor decharge ( en ) en publicatie graag met contact opnemen.

Succes.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Unit A&I/Processenbeheer
Stafmedewerker AO

Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoek/ postadres: Kazernelaan 101, 6006 SP Weert
(vrijdags vrij)

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: maandag 22 juni 2020 15:56
Aan:
Onderwerp: RE: NVIK- politie- procesplaat en beschrijving

Van: 
Verzonden: donderdag 19 september 2019 18:28
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: NVIK- politie- procesplaat en beschrijving

Hoi

Zouden jullie het aangepaste processchema nog een keer rond willen sturen (bijlage zat niet bij laatste mail).
Eens om het te publiceren als bestuur akkoord is.

@  zoals vanmorgen afgesproken, we (UP) doen aanzet voor gezamenlijk memo (UP & MIT) als er terugkoppeling is van JZ.

Met vriendelijke groet,

Unit Uitvoeringsprocessen / portefeuille Veiligheid
Beleidsadviseur

Telefoon: 
Mijn Profiel

Ik werk op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Van:
Verzonden: donderdag 19 september 2019 14:40
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>; @coa.nl>

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2



CC: @coa.nl>
Onderwerp: RE: NVIK- politie- procesplaat en beschrijving

Hallo ,

Ziet er goed uit, akkoord. 1 mierenneukerig dingetje nog: politie is in dit geval (NVIK). Dus graag in titel Politie tussen (..) NVIK erachter.

@ , ik stel voor dat we wachten met publicatie MAVIM totdat bestuur geinformeerd is en GLO opgestuurd. Wat jullie?

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

Telefoon
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen



















Van:
Verzonden: donderdag 12 september 2019 11:14
Aan:
Onderwerp: RE: NVIK- politie
Bijlagen: Levering informatie aan politie.docx

Hoi 

Ik heb jouw opmerkingen verwerkt. Bij deze de bijgewerkte versie.

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Unit A&I/Processenbeheer
Stafmedewerker AO

Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoek/ postadres: Kazernelaan 101, 6006 SP Weert
(vrijdags vrij)

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: dinsdag 28 april 2020 18:15
Aan:
Onderwerp: RE: Opzet template GLO
Bijlagen: 20200409 Template Gegevensleveringsovereenkomst COA 0.1.docx

Dag 

Bijgaand het template van de GLO zoals ik denk dat deze eruit moet komen te zien. Opmerkingen of vragen zijn welkom. Ik leg de GLO nog voor aan  van JZ.
Aangezien de GLO op zichzelf moet kunnen staan, wil ik zijn visie over algemene bepalingen als aansprakelijkheid e.d. Ik houd je op de hoogte.

Groet,

Van: 
Verzonden: woensdag 22 april 2020 15:16
Aan: 
Onderwerp: FW: Opzet template GLO

Dag 

Het opstellen van een passende GLO is toch iets ingewikkelder dan ik had verwacht. Ik wil zodoende goed afstemmen met en in een later stadium JZ. Indien jij in de
tussentijd al vragen of opmerkingen hebt, dan weet je me te vinden.

Groet,

 

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: woensdag 8 april 2020 18:38
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Overleg afstemmen GLO en CGU (MIT en Privacy) en borgen samenwerking proces Uitvoeren GLO

Dag 

Ik heb het template van de GLO naast dat van het Convenant Gegevensuitwisseling (CGU) en de Verwerkersovereenkomst (VWO) gelegd. In grote lijnen overlappen deze
documenten, waardoor het niet nodig zou zijn om steeds twee overeenkomsten (CGU + GLO of VWO + GLO) te sluiten. 

Op voorhand resten nog 2 vragen die ons kunnen helpen bij het maken van bovenstaande keuze:
1) Verstrekt het MIT op basis van een GLO overwegend persoonsgegevens of soms ook louter niet-persoonsgegevens (denk aan geaggregeerde gegevens,

managementinfo) aan externe partijen?
2) Is er altijd een (hoofd)overeenkomst waar de GLO onder hangt of is de GLO ook weleens de enige overeenkomst?

NB: het CGU en de VWO hangen altijd onder een (hoofd)overeenkomst, bij voorkeur een waarbij de Algemene Rijksvoorwaarden (ARVODI-2018, ARBIT-2018 of ARIV-2018 van
toepassing zijn.

Met vriendelijke groet,

Unit Staf / Juridische Zaken

Telefoon
Mijn Profiel

_____________________________________________
Van: 
Verzonden: woensdag 8 april 2020 17:13
Aan: @coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: Overleg afstemmen GLO en CGU (MIT en Privacy) en borgen samenwerking proces Uitvoeren GLO

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Hallo ,

Zie de bijlage voor het GLO template.

Je stelt dat een verwerksovereenkomst niet snel binnen het COA  zal aan de orde zal zijn, maar is dit wel zo? Ik denk bijv. aan een mogelijke overeenkomst met het data project
van  (is feitelijk in opdracht van COA) en wat te denken van Maverick geurentraject (ook een project waarbij een externe partij in opdracht van COA gegevens
verwerkt).

j. Je verwijst al in je eerdere mail naar de 1e pagina van de CGU.  JZ moet dan vaststellen of er een CGU moet komen. Prima om het bij JZ te
beleggen maar als we in het proces dus al iets van verwarring kunnen voorkomen door definities/ begrippen uit te leggen, zou dat fijn zijn.

Ik zie de tekstsuggestie graag tegemoet. Ook hoor ik graag of je het GLO en CGU template kan samenvoegen.

Groet en fijne avond.

 << Bestand: MIT proces - template - GLO.docx >>

_____ ____________________________
Van: 
Verzonden: woensdag 8 april 2020 16:03
Aan: @coa.nl>
CC: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: RE: Overleg afstemmen GLO en CGU (MIT en Privacy) en borgen samenwerking proces Uitvoeren GLO

Dag 

Indien sprake is van een GLO, ligt een convenant gegevensuitwisseling (CGU) voor de hand omdat het een data-uitwisseling betreft tussen twee partijen die elk afzonderlijk
verantwoordelijk zijn voor de gegevens en met eigen (of gezamenlijke) doelen gegevens verwerken. Een verwerkersovereenkomst zal niet snel aan de orde zijn.

Ik vind het een goed voorstel van jou om daar kort iets over op te nemen in de procesbeschrijving. Voordat ik dat voorstel doe aan  zou ik graag eerst nog beoordelen of ik
van het GLO-template en het CGU-template één geheel kan maken. Heb jij voor mij jullie standaard GLO-template in Word?

@  ik kom nog terug op jouw voorgestelde wijziging van het GLO proces.
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Met vriendelijke groet,

Unit Staf / Juridische Zaken

Telefoon: 
Mijn Profie

_____________________________________________
Van: 
Verzonden: maandag 6 april 2020 09:13
Aan: @coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: RE: Overleg afstemmen GLO en CGU (MIT en Privacy) en borgen samenwerking proces Uitvoeren GLO

Hallo

Dank voor het doorsturen. Ik vind het er ook goed uitzien, maar ik mis 1 ding: het verschil tussen een vervwerkersovereenkomst en een convenant. Vallen deze 2 samen onder de
noemer GLO? Zo ja dan uitleg in het proces. Zoniet, dan dient er een kleine aanpassing te komenlijkt me.  Kun je hier nog even op reageren?

Gr

_____________________________________________
Van: 
Verzonden: vrijdag 3 april 2020 12:49
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: FW: Overleg afstemmen GLO en CGU (MIT en Privacy) en borgen samenwerking proces Uitvoeren GLO

Dag 

Wegens drukte was onderstaande bij mij blijven liggen. 

Met vriendelijke groet,

Unit Staf / Juridische Zaken
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Telefoon: 
Mijn Profie

____ __________________________
Van
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 10:14
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: Overleg afstemmen GLO en CGU (MIT en Privacy) en borgen samenwerking proces Uitvoeren GLO

Ho

Ik heb het proces aan de hand van jouw opmerkingen aangepast (geel gearceerd). Ook het functiestroomdiagram is hierop aangepast.

Komt dit een beetje in de buurt van jouw verwachtingen?  << Bestand: Uitvoeren gegevensleveringsovereenkomst (GLO).docx >>

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Unit A&I/Processenbeheer

 << OLE-object: Picture (Device Independent Bitmap) >>

Telefoon:                
Website: www.coa.nl
Bezoek/ postadres: Kazernelaan 101, 6006 SP Weert
(vrijdags vrij)

_____________________________________________
Van: 
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 13:53
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: Overleg afstemmen GLO en CGU (MIT en Privacy) en borgen samenwerking proces Uitvoeren GLO

Hi 
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,  en ik zijn vanmorgen samengekomen. Kort en goed zijn zowel het MIT als de privacyjuristen (in overleg met van JZ) het erover
eens dat het proces “uitvoeren GLO” op enkele punten moet worden aangepast conform onderstaande zwarte tekst.

Tekst agendaverzoek voor zover relevant voor jou:
Daarnaast wil ik gelijk in gesprek over aanpassingen aan het proces “uitvoeren GLO”. Dat is de reden dat ik ook heb uitgenodigd.

Jij hebt hier als procesbeheerder ervaring mee en hoogstwaarschijnlijk ook een mening over. Is het een idee om samen te gaan zitten om te kijken of en hoe we bovenstaande in
de procesbeschrijving kunnen opnemen?

Met vriendelijke groet,

Unit Staf / Juridische Zaken

Telefoon:
Mijn Profiel

_____________________________________________
Van:
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 08:35
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: Overleg afstemmen GLO en CGU (MIT en Privacy) en borgen samenwerking proces Uitvoeren GLO

Dank je wel 

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Unit A&I/Processenbeheer

 << OLE-object: Picture (Device Independent Bitmap) >>

Telefoon:               
Website: www.coa.nl
Bezoek/ postadres: Kazernelaan 101, 6006 SP Weert
(vrijdags vrij)
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_____________________________________________
Van: 
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 08:33
Aan: S @coa.nl>
Onderwerp: RE: Overleg afstemmen GLO en CGU (MIT en Privacy) en borgen samenwerking proces Uitvoeren GLO

Prima ik licht je in.

Met vriendelijke groet,

Unit Staf / Juridische Zaken

Telefoon: 
Mijn Profiel

_____________________________________________
Van: 
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 08:12
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: Overleg afstemmen GLO en CGU (MIT en Privacy) en borgen samenwerking proces Uitvoeren GLO

Hoi 

Het gaat me niet lukken om om 9.00 uur in Den Haag te zijn. Zou ik telefonisch kunnen aansluiten of later ingelicht kunnen worden over wat besproken is?

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Unit A&I/Processenbeheer

 << OLE-object: Picture (Device Independent Bitmap) >>

Telefoon:               
Website: www.coa.nl
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Bezoek/ postadres: Kazernelaan 101, 6006 SP Weert
(vrijdags vrij)

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: 
Verzonden: woensdag 26 februari 2020 16:07
Aan: 
Onderwerp: Overleg afstemmen GLO en CGU (MIT en Privacy) en borgen samenwerking proces Uitvoeren GLO
Tijd: donderdag 12 maart 2020 09:00-09:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: 14.C.114

 << Bestand: 20191112 Template Convenant gegevensuitwisseling COA 1.0.docx >>
Dag heren,

Zoals zojuist telefonisch besproken met , zou ik graag bij elkaar komen om afspraken te maken over de inhoud van ‘jullie’ GLO. Wellicht kunnen we het bijgevoegde
template integreren in de GLO of gebruiken naast de GLO. Het Convenant gegevensuitwisseling is medio december in gebruik genomen door inkoop en wordt (indien van
toepassing) gebruikt bij nieuwe inkooptrajecten en verlengingen van bestaande samenwerkingen. Ik ontvang graag van jullie voorafgaand aan ons overleg het GLO-template.

Als achtergrondinfo hierbij een aantal zaken die ik voor  op een rij heb gezet:
Wat is een CGU?
Een CGU is een overeenkomst over uitwisseling van persoonsgegevens tussen twee verwerkingsverantwoordelijken. Dat wil zeggen: tussen twee partijen die de
persoonsgegevens ieder onder eigen verantwoordelijkheid verwerken, aangezien zij zelfstandig het doel en de middelen van hun verwerkingen van persoonsgegevens vaststellen.
Strikt genomen is het afsluiten van een CGU niet verplicht volgens de AVG, maar vanuit de markt wordt het afsluiten van een CGU aanbevolen bij uitwisseling van
persoonsgegevens. Een CGU is geen vervanging van een GLO.

Wanneer is een CGU aan de orde?
Een CGU kan aan de orde zijn bij iedere uitwisseling van persoonsgegevens tussen twee verwerkingsverantwoordelijken. De afweging of een CGU aan de orde is, moet worden
gemaakt door JZ/AVG-team aan de hand van diverse factoren (zie pagina 1 van het CGU).

Wat is een GLO?
Een Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) is een begrip dat binnen het COA wordt gehanteerd en in MAVIM is terug te vinden in een procesbeschrijving. Doel van dit proces is
volgens MAVIM: “Het opstellen van een gegevensleveringsovereenkomst (GLO) bij leveringen van structurele rapportages aan externe afnemers, zodat afspraken over de wijze
van gegevenslevering, de frequentie en de inhoud zijn vastgelegd. Daarnaast geeft de GLO een basis om beheer van de levering te kunnen borgen en om datalekken te
voorkomen.”
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Wanneer is een GLO aan de orde?
Een GLO komt dus alleen aan de orde bij leveringen van structurele rapportages aan externe afnemers (zoals CBS). Indien daar sprake van is, dan stelt de informatieanalist een
GLO op volgens een bepaald template.
Ik ben verder niet bekend met het template van de GLO want dit template staat niet in MAVIM.
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Van:
Verzonden: maandag 22 juni 2020 17:58
Aan:
Onderwerp: RE: proces leveren aan de Politie

Ha 

Ik heb nagezocht in mijn mapje met berichten over deze glo en kan niet direct mailwisseling met hierover terugvinden, lijkt me goed om dan toch even te doen. Ik pak hem
gelijk even op namens ons, neem jullie mee in cc.

Groet,

Van:
Verzonden: maandag 22 juni 2020 15:43
Aan: 
Onderwerp: FW: proces leveren aan de Politie

Ha 

Zie onderstaand. Nog even langs ?

Van: 
Verzonden: maandag 22 juni 2020 15:42
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: RE: proces leveren aan de Politie

Hoi 

Het proces is niet gepubliceerd. Ik heb de mails nog even nagekeken en de laatste was van oktober vorig jaar met de mededeling da  nog een laatste check zou
uitvoeren. Ik neem aan dat dit inmiddels gedaan is?

Zodra jij en groen licht geven zal ik het proces publiceren.

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Unit A&I/Processenbeheer
Stafmedewerker AO

Telefoon: 088-7151419 / 06-52581883
Website: www.coa.nl
Bezoek/ postadres: Kazernelaan 101, 6006 SP Weert
(vrijdags vrij)

Van:
Verzonden: maandag 22 juni 2020 15:01
Aan: @coa.nl>
CC: @coa.nl>
Onderwerp: proces leveren aan de Politie

Hallo 

Ik had even een vraag, zie ook bijlage. Is dit proces reeds gepubliceerd? Zo ja, is dit de laatste versie?
UP gaat deze week/ volgende week een nieuwsbericht opstellen over dit proces. Alvorens het nieuwsbericht gepubliceerd wordt, doen  en ik nog een laatste check. Even
een dubbel check dus.

Ik hoor het graag. En doe het rustig aan.

Groeten van,
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Van:
Verzonden: dinsdag 25 februari 2020 16:39
Aan:
Onderwerp: RE: te onderetekenen aanbiedingsmemo/ minuut herziene GLO NVIK (Politie)

Beste ,

Akkoord,
Vr groet,

Unitmanager 

Van: 
Verzonden: dinsdag 25 februari 2020 11:08
Aan:
CC: 
Onderwerp: te onderetekenen aanbiedingsmemo/ minuut herziene GLO NVIK (Politie)

Beste collega’s,

De afgelopen maanden is het MIT samen met UP bezig geweest met het actualiseren van de bestaande gegevensleveringskomst (GLO) met de NVIK (vreemdelingenknooppunt
van de nationale politie). De gegevensleveringsovereenkomst is getoetst aan de AVG en er is ook goed gekeken naar de gegevensbeveiliging.

Tijdens de 1e volgende bestuursvergadering (3 maart a.s.) willen we de GLO door Joeri laten ondertekenen. Hiervoor zijn de handtekeningen nodig van de betrokken
Unitmanagers/ betrokken afdelingen (inclusief JZ/ CISO). Daar de stukken uiterlijk morgenavond bij  aangeleverd dienen te worden, mag een OK ook door
middel van een reply op deze mail.

In de bijlage de stukken, inclusief een samenvatting (aanbiedingsmemo).

Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit A&I / Processenbeheer & Management Informatie Team (PB & MIT)
Business Analist Informatievoorziening (IV)

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen



Van:
Verzonden: dinsdag 25 februari 2020 11:20
Aan:
Onderwerp: RE: te onderetekenen aanbiedingsmemo/ minuut herziene GLO NVIK (Politie)

Mooi stukje werk!

Ik ben akkoord.

Met vriendelijke groet,

Unitmanager 

Mijn profiel

Vrijdag is mijn roostervrije dag.

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2





Van:
Verzonden: dinsdag 25 februari 2020 13:02
Aan:
Onderwerp: RE: te onderetekenen aanbiedingsmemo/ minuut herziene GLO NVIK (Politie)

Hoi 

Ik ben akkoord!

Met vriendelijke groet,

Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste Omgangsvormen (landelijk)

Mobiel:
Profiel: Wie ben ik

Van:
Verzonden: dinsdag 25 februari 2020 11:11
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: te onderetekenen aanbiedingsmemo/ minuut herziene GLO NVIK (Politie)

Beste 

Ik krijg een out of office van . Kun jij je akkoord geven? is nauw aangesloten geweest bij de herziening van de GLO.
Ik kijk uit naar je bericht.

Gr. 

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van:
Verzonden: dinsdag 25 februari 2020 14:22
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: te onderetekenen aanbiedingsmemo/ minuut herziene GLO NVIK (Politie)

Beste allen

In afwezigheid van  en naar ik begreep ook het niet ( fysiek ) aanwezig zijn van haar vervanger  wil ik ( ervan uitgaande dat ik daartoe wel bevoegd ben) een akkoord geven
op onderstaande mail, minuut en stukken.

Groet 

Van: 
Verzonden: dinsdag 25 februari 2020 14:11
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: te onderetekenen aanbiedingsmemo/ minuut herziene GLO NVIK (Politie)

Beste 

Zoals gisteren ook met je besproken, zou jij als vervanger van  OK kunnen geven middels een reply op onderstaande?

Alvast dank!

Met vriendelijke groet,

Unit Uitvoeringsprocessen / portefeuille Veiligheid & Bijzondere opvang

Telefoon:
Mijn Profiel

Ik werk op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2





Van:
Verzonden: dinsdag 25 februari 2020 16:39
Aan:
Onderwerp: RE: te onderetekenen aanbiedingsmemo/ minuut herziene GLO NVIK (Politie)

Beste 

Akkoord,
Vr groet,

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Telefoon:
Website: www.coa.nl
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 Den Haag

Aanwezig: Ma t/m donderdag

Informatieverzoeken kunnen dagelijks aangevraagd worden via: Zelf regelen
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Van:
Verzonden: maandag 4 mei 2020 15:00
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Tel. overleg over  template Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) van het MIT
Bijlagen: 20200504 Template Gegevensleveringsovereenkomst COA 1.1.docx

Dag heren,

haalde toch nog enkele onvolkomenheden uit versie 1.0 die in versie 1.1 zijn verbeterd. Zie bijgevoegd document. Ik zal later deze week  van
processenbeheer hierin meenemen zodat het proces in Mavim kan worden aangepast.

Groet, 

Van: 
Verzonden: maandag 4 mei 2020 13:41
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Tel. overleg over template Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) van het MIT

Dag 

Bijgaand de 1.0 versie van het Template Gegevensleveringsovereenkomst COA. Zoals telefonisch besproken heb ik de bepaling over dreigende vertraging en aansprakelijkheid
eruit gehaald. Vanaf heden zal het MIT deze GLO hanteren. Indien je nog vragen, op- of aanmerkingen hebt, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Unit Staf / Juridische Zaken

Telefoon:
Mijn Profiel

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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Van: 
Verzonden: dinsdag 28 april 2020 18:30
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: Tel. overleg over template Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) van het MIT

Dag 

In overleg met  (MIT) ben ik aan de slag gegaan met een nieuw template van de GLO. Mag ik jou op korte termijn een half uurtje consulteren over bijgevoegd
nieuw GLO template? Ik hoor graag wanneer jij zou kunnen.

Achtergrond:
Een GLO is aan de orde wanneer het COA (via het MIT) voornemens is om data te leveren aan een andere externe partij (denk aan CBS, NVIK etc.). De GLO moet doorgaans op
zichzelf kunnen staan zonder nadere (hoofd)overeenkomst. Zodoende leek het mij opportuun om een aantal algemene bepalingen (zoals aansprakelijkheid e.d.) op te nemen in
het template zelf. Het draften van dit soort bepalingen gaat echter verder dan mijn expertise en rol als privacyjurist. Daarnaast zal het COA waarschijnlijk een bepaalde beleidslijn
hebben als het gaat om aansprakelijkheid e.d. Kun jij hierover adviseren? Dank alvast!

Met vriendelijke groet,

Unit Staf / Juridische Zaken

Telefoon:
Mijn Profiel
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Van:
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 11:41
Aan:
Onderwerp: RE: Telefonisch: format voor GLO's COA

Hi 

Zie bijgaand nog een keer de GLO, met nog een 3 tal aanvullingen, zoals telefonisch aangegeven.

Daarnaast het template van de Bewerkersovereenkomst bijgevoegd. Het template is van de Rijksoverheid en onderdeel van de Arvodi (Inkoop). Er is ook een COA template, die
, JZ en ik eerder hebben opgesteld. Zie link. Het beste is om de Arvodi te gebruiken.

Groet,

@coa.nl

jmeijer2

jmeijer2

jmeijer2
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-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: 
Verzonden: maandag 2 september 2019 16:35
Aan:
Onderwerp: Telefonisch: format voor GLO's COA
Tijd: dinsdag 10 september 2019 11:00-11:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: snake 14D

Hoi

Zoals aangekondigd per mail even een voorstel om door te praten over een ‘vast’ format voor de Gegevens Leveringsovereenkomsten (GLO).  heeft in 2017 een
format en een proces GLO opgesteld. Dit blijkt, mede door AVG ontwikkelingen en jouw feedback op de GLO NVIK, achterhaald. Ik wil graag een nieuw format opstellen dat te
gebruiken is voor 1. Een vervwerkingsovereenkomst en 2. een leveringsovereenkomst. Ik ben benieuwd naar welke elementen ‘vast’ dienen terug te komen.

Groeten van,
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