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Geachte , 
 
Bij brief van 13 juli 2015 heeft u het College bescherming persoonsgegevens (CBP) op grond van 
het bepaalde in artikel 51, tweede lid van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevraagd 
te adviseren over het Besluit houdende regels ter uitvoering van de bijdrage voor de kosten van 
de strafvordering en slachtofferzorg (Besluit bijdrage kosten strafvordering en slachtofferzorg) 
(hierna: het besluit). Hiermee voldoe ik aan uw verzoek. 
 
Inhoud besluit 
Dit besluit voorziet in een nadere regeling van de bijdrage voor de strafvordering en 
slachtofferzorg. In dit besluit wordt de hoogte van de bijdrage geregeld en wordt het CAK 
aangewezen als de organisatie die de bijdrage namens de minister zal vaststellen en innen. 
Daarnaast worden de nadere voorschriften gegeven voor de inningsprocedure. Eveneens worden 
regels gesteld over de verantwoording van het CAK aan de minister. Tot slot, wordt in dit besluit 
voorzien in de mogelijkheid van de verstrekking van justitiële gegevens aan het CAK ten behoeve 
van de inning van de bijdrage. 
 
Beoordeling van het voorstel 
In het licht van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens geeft het besluit aanleiding tot 
het maken van de volgende opmerkingen. 
 
Verstrekking gegevens bijdrageplichtige 
Volgens het besluit maakt het CAK voor de beoordeling van het verzoek tot aanvraag van een 
individuele betalingsregeling of uitstel van betaling en de beoordeling van de wenselijkheid van 
de inzet van verhaal gebruik van de door de bijdrageplichtige verstrekte gegevens. In de nota van 
toelichting wordt hierop verder ingegaan:  

‘Ook de bijdrageplichtige zelf zal gegevens aan het CAK moeten verstrekken ter onderbouwing van 
zijn verzoek. Het gaan dan om gegevens die relevant kunnen zijn voor het oordeel of een 
betalingsregeling of uitstel van betaling aangewezen is, zoals gegevens over zorgkosten, woonlasten 
en andere schulden.’ 
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Hieruit lijkt te kunnen worden afgeleid dat er meer categorieën van gegevens van de 
bijdrageplichtige relevant kunnen zijn, dan alleen zorgkosten, woonlasten en andere schulden. 
Het CBP vraagt zich af welke andere categorieën mogelijk relevant zouden kunnen zijn. Daarbij 
merkt het CBP op dat ‘gegevens over zorgkosten, woonlasten en andere schulden’ een weinig 
geconcretiseerd begrip is; niet duidelijk is welke gegevens hiermee specifiek kunnen worden 
bedoeld. De nota van toelichting vereist naar het oordeel van het CBP dan ook een nadere 
verduidelijking op het punt van de door de bijdrageplichtige verstrekte gegevens. 
 
Bewaartermijnen 
In het besluit dan wel de nota van toelichting wordt geen aandacht besteed aan de 
bewaartermijnen. 
Mede ook gezien de aard van de gegevens – justitiële en strafvorderlijke gegevens en inkomens- 
en vermogensgegevens –, adviseert het CBP u in het besluit dan wel de nota van toelichting aan te 
geven wat de desbetreffende bewaartermijnen van de gegevens zijn.   
 
Advies 
Het CBP adviseert u dit besluit niet te nemen, dan nadat daarin met het vorenstaande rekening 
zal zijn gehouden. 
 
Indien u behoefte heeft aan een nadere toelichting op het advies, dan is het CBP daartoe bereid.  
Voorts verneem ik graag op welke wijze u gevolg gaat geven aan het advies.  
 
Een afschrift van deze brief wordt verzonden aan de functionaris voor de gegevensbescherming 
van uw ministerie. 
 
Hoogachtend, 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
 
Mr. W.B.M. Tomesen 
Lid van het College 
 
 
 
 

 


