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Beste mevrouw Soolsma, 

Wij hebben uw vragen over privacy en veiligheid van de communicatie in de jeugdzorg 
ontvangen. In deze brief geven wij antwoord op de door u gestelde vragen. 

Vraag 1 

Is de gemeente Harlingen aangesloten op CORV en zo ja sinds wanneer? 

Antwoord 1 

De gemeente Harlingen is sinds eind december 2014 aangesloten op CORV. CORV is een 
digitaal knooppunt en zorgt voor de elektronische afhandeling van berichtenverkeer tussen 
gemeenten en justitiële partijen. De teamleider van het Gebiedsteam en de twee 
jeugdzorgwerkers (afkomstig vanuit het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid) zijn 
gemandateerd om CORV te gebruiken. 
Vraag 2 
In welke mate gebruikt de gemeente Harlingen CORV? 

Antwoord 2 
Het Gebiedsteam heeft tot op heden in onvoldoende mate gebruik gemaakt van CORV. 

Vraag 3 
Voor zover de gemeente CORV niet gebruikt, wat is hiervan de reden, op welke wijze 
communiceert zij dan met andere instanties en op welke wijze is de privacy en veiligheid van 
de kinderen dan gewaarborgd? 

Het welzijn van de inwoners van Harlingen heeft dit jaar centraal gestaan. Preventie, het 
bieden van zorg en ondersteuning had daarbij de eerste prioriteit. Het gebruik van CORV is 
nieuw voor het Gebiedsteam. Het kost dan ook tijd om deze 
werkwijze te implementeren en eigen te maken. Navraag bij '
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het Gebiedsteam leert ons dat er in 6 gevallen over de mail gecorrespondeerd is, daar waar 
gebruik van CORV op zijn plaats was geweest. Verder dient opgemerkt te worden dat 
justitiële partijen gebiedsteams niet altijd via CORV benaderen, maar via beveiligd 
emailverkeer. 

Voor beveiligd e-mailen maken we gebruik van het beveiligingsprotocol TLS, waarmee een 
crypto grafisch versleutelde verbinding tot stand wordt gebracht via computers. Voorwaarde 
is wel dat de ontvanger ook gebruik maakt van TLS om deze beveiligde verbinding tot stand 
te kunnen brengen. 

Met het Gebiedsteam is inmiddels afgesproken om, daar waar nodig uitsluitend via CORV te 
communiceren om op die wijze privacy en bescherming van persoonsgegevens optimaal te 
borgen. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Ha^Ungen, ( ! 

burVe meester secretaris 
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