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Geachte , 
 
 
Bij brief van 4 november 2014  heeft u het College bescherming persoonsgegevens (CBP) gevraagd 
op grond van het bepaalde in artikel 51, tweede lid, van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) te adviseren over het conceptwetsvoorstel Stelselvernieuwing 
rechtsbijstand. Het conceptwetsvoorstel bevat een voorstel tot wijziging van de Wet op de 
rechtsbijstand en enige andere wetten in verband met vernieuwingen in het stelsel van 
gesubsidieerde rechtsbijstand.  
 
Het wetsvoorstel is ter consultatie opengesteld via internet van 4 november 2014 tot 14 december 
2014. Per e-mail van 16 december 2014 heeft het CBP aangegeven na verwerking van de 
opmerkingen uit de internetconsultatie te zullen adviseren. Uit telefonisch onderhoud met uw 
Ministerie op 12 januari 2015 heeft het CBP begrepen dat er geen voor het CBP relevante 
wijzigingen naar aanleiding van de internetconsultatie zullen worden doorgevoerd in het 
wetsvoorstel. Het CBP adviseert derhalve op het wetsvoorstel zoals dat op 4 november 2014 aan 
het CBP is voorgelegd. 
 
 
Achtergrond 
Aanleiding voor het wetsvoorstel is de noodzaak om het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand 
te vernieuwen. Elke burger die een serieuze zaak aan de rechter wil voorleggen en die dat 
redelijkerwijs niet zelf kan betalen, moet toegang tot het recht kunnen krijgen. Maar het huidige 
systeem dreigt door kostenstijgingen onbeheersbaar en onbetaalbaar te worden en is ook in 
andere opzichten niet meer toereikend. Zo is het sterk gericht op het toevoegen van een advocaat. 
Het wetsvoorstel daarentegen stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van rechtzoekenden en 
faciliteert hen waar mogelijk om naar alternatieve en proactieve geschiloplossingen te zoeken. Het 
nieuwe stelsel richt zich op zaken waarvoor rechtsbijstand echt nodig is, stelt de oplossing van het 
conflict voorop en is goedkoper. 
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Inhoud van het wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel realiseert de vernieuwing van de rechtsbijstand door de volgende maatregelen 
te treffen: 
- de invoering van een versterkte eerstelijnsvoorziening rechtsbijstand, belast met 
rechtsbijstandverlening aan rechtzoekenden met het oog op het laagdrempelig, effectief en 
efficiënt oplossen van juridische problemen en geschillen, waar mogelijk als alternatief voor de 
gang naar een advocaat en/of de rechter; 
- de invoering van een systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand met een 
terugbetalingsverplichting voor rechtzoekenden in bepaalde echtscheidingszaken, waarin het 
gezinsinkomen hoog genoeg geacht kan worden om de kosten van rechtsbijstand uiteindelijk zelf 
te dragen; 
- het beperken van de ambtshalve toevoeging verdachten. 
 
 
Beoordeling 
In de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel is op pagina 28 een hoofdstuk gewijd aan de 
verwerking van persoonsgegevens. In het kader van de goede rechtsbijstandverlening aan 
rechtzoekenden worden op verschillende manieren persoonsgegevens van rechtzoekenden 
verwerkt. Deze verwerking vindt nu in feite al plaats, waardoor er geen sprake is van een nieuwe 
situatie. 
 
 
Advies 
Het voorstel geeft het CBP daarom geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.  
 
 
 
Hoogachtend, 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
 
Mr. W.B.M. Tomesen 
Lid van het College 
 
 
 
 
 

 


