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3502 MB Utrecht

Privacyverklaring Raad voor Rechtsbïjstand
1. Inleidïng
De Raad voor Rechtsbijstand (hierna aangeduid als: Raad/wij) biedt verschillende
diensten, waaronder subsidies en/of registraties in het kader van:
•
•
-

Wet op de rechtsbijstand (Wrb)
Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp);
Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv);

Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over informatie van burgers,
rechtsbijstandverleners, Wsnp-bewindvoerders, tolken en vertalers (hierna: u). Deze
informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd, verwerken wij in onze (digitale)
dossiers.
De in deze verklaring gebruikte begrippen, zoals rechtsbijstandverlener, worden
uitgelegd in de bijlage Begrippenlijst bij de Privacyverklaring.

2. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
Bij de verwerking van uw gegevens staat uw belang voorop! Dit betekent:
•
•

•
•
•

Wij zijn zorgvuldig met uw gegevens. Wij spannen ons in ervoor te zorgen dat uw
gegevens bij ons veilig zijn. Wij houden ons aan de wet;
Wij gebruiken uw gegevens voor de dienstverlening van de Raad en delen uw
gegevens alleen met derden als dit in het kader van uw zaak noodzakelijk is en
wanneer de Raad verplicht is om gegevens met andere partijen te delen;
Wij informeren u over het gebruik van uw gegevens;
Wij bieden u mogelijkheden om uw gegevens en de keuze die u ten aanzien van
uw privacy heeft gemaakt in te zien en aan te passen;
U bepaalt, binnen de grenzen van de wet, wat er met uw gegevens gebeurt. Wij
respecteren de keuzes die u ten aanzien van uw privacy heeft gemaakt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die wij van u in beheer
hebben. U leest hier hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke gegevens wij van
u verwerken en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen.

Integriteit en vertrouwelîjkheid
De Raad gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
Zo worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een
geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Delen met derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van verwerking
van persoonsgegevens, maakt de Raad afspraken over de eisen waar de
gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. De Raad
controleert deze afspraken periodiek. (Zie bijlage Overzicht van derden met wie de Raad
persoonsgegevens deelt)

Subsïdïariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt
inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt.
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Proportionaliteit
De inbreuk op uw belangen mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de
verwerking te dienen doel.

Bewa a rte rm ij n
De Raad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van
wettelijke taken, of zoals vastgelegd in de Archiefwet (zie Basis Selectiedocument (BSD)
Raden voor Rechtsbijstand [https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/bsd
raden-voor-rechtsbijstand-1974]). Wanneer er persoonsgegevens opgeslagen zijn die
niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk
verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast
dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om u te identificeren.

3. Verwerking persoonsgegevens
In onderstaande hoofdstukken leest u per wet (Wrb, Wsnp, Wbtv) welke
persoonsgegevens door de Raad worden verwerkt.

3a. Wet op de rechtsbijstand
Inleiding
Heeft u als burger een juridisch probleem dat u niet zelf kunt oplossen? Wilt u een
rechtsbijstandverlener inschakelen, maar u kunt deze deskundige niet betalen? De Wet
op de rechtsbijstand regelt dat mensen die geen rechtsbijstandverlener kunnen betalen
een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde mediation of
rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand regelt dit.

Hoe verkrijgt de Raad uw persoonsgegevens?
Uw rechtsbijstandverlener dient het verzoek om subsidie in bij de Raad met een
aanvraagformulier, waarop hij uw persoonsgegevens heeft vermeld. Deze gegevens
worden deels vastgelegd in het geautomatiseerde systeem van de Raad en geverifieerd
bij de Basisregistratie Personen(BRP). Vervolgens worden de gegevens over uw inkomen
en vermogen opgehaald bij de Belastingdienst.
Van een burger die alleen een vreemdelingennummer heeft, verifieert de Raad
persoonsgegevens bij de Basisvoorziening Voor Vreemdelingen (BVV).
Van burgers die asiel aanvragen in Nederland ontvangt de Raad de persoonsgegevens
van de IND/COA.
De Raad heeft deze gegevens nodig om zijn wettelijke taak uit te kunnen oefenen en het
recht op subsidie te beoordelen.
In het geval een gerechtelijke instantie een aanwijzing heeft gegeven/last heeft verstrekt
voor toevoeging (artikel 43 Wrb), haalt de Raad inkomens- en vermogensgegevens op bij
de Belastingdienst, om na onherroepelijke veroordeling van deze burger de kosten van
rechtsbijstand op hem te verhalen.
Het besluit van de Raad wordt gezonden aan de burger. Een kopie van dit besluit zenden
wij aan de rechtsbijstandverlener.
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Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
1.

Voor de beoordeling van aanvragen voor gesubsidieerde rechtsbijstand kan de Raad
van de burger de volgende gegevens verwerken (opsomming in alfabetische
volgorde):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanvraag met begroting extra uren;
Aanvraag peiljaarverlegging;
Beslissing extra uren;
Beslissing op de aanvraag;
Beslissing peiljaarverlegging;
Bewijsstukken actueel inkomen en vermogen;
Bewijsstukken van inkomen en vermogen in het buitenland;
Bezwaar/(hoger) beroep tegen beslissing op de aanvraag;
Bij de Belastingdienst geregistreerd (status van het)
verzamelinkomen (van aanvrager en partner) / voor burgers met
inkomen en vermogen in het buitenland: Formulier inkomen en
vermogen (Income and assets statement);
Burgerservicenummer (bsn)/ Vreemdelingennummer (van
aanvrager en partner);
Datum huwelijk;
Door burger aan rechtsbijstandverlener te betalen eigen bijdrage;
Gegevens over de onderneming;
Iban;
Kenmerk en volgnummer van de aanvraag;
Kenmerk van het orgaan/gerecht waar de procedure wordt
gevoerd;
Kenmerken waaronder een zaak bij een orgaan/gerecht waar de
procedure wordt gevoerd is geregistreerd;
NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum (van aanvrager en
partner);
Rechtsbelang en te voeren procedure;
Samenstelling huishouding;
Soort rechtsbijstand;
(Mobiele) Telefoonnummer aanvrager;
Thuiswonende minderjarige kinderen in. geboortedatum jongste
kind;
Wederpartij;

Vraagt u asiel aan in Nederland, dan kan de Raad ook de volgende persoonsgegevens
verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantal kinderen;
Aard van de procedure;
Advocaat
Burgerlijke staat;
Nationaliteit;
Referent;
Taal;
(wens) Tolk;
Verblijfplaats.

Bij grensoverschrijdende geschillen kan de Raad aanvullend de volgende
persoonsgegevens verwerken:
•
•
•

Aantal huisgenoten dat behoort tot uw huishouden;
Bewijsstukken actueel inkomen, vermogen en uitgaven;
Geboortedatum kind(eren);
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Geboorteplaats;
Naam en voornaam huisgenoten en relatie tot u;
Nationaliteit;
Paspoort- of ID-nummer;
Persoon waarvan u financieel afhankelijk bent, maar die niet tot uw
huishouden behoort;
(Wettelijk) Vertegenwoordiger.

2. Nadat de rechtsbijstandverlener zijn werkzaamheden voor u heeft beëindigd,
declareert hij bij de Raad. Bij de vaststelling van de declaratie kunnen de volgende
gegevens worden verwerkt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beslissing op het verzoek tot vaststelling van de vergoeding;
Bezwaar/(hoger) beroep tegen de beslissing van de Raad;
Door rechtsbijstandverlener in rekening gebrachte (proces) kosten;
Door rechtsbijstandverlener ontvangen vergoeding;
Door rechtsbijstandverlener verreden kilometers en bestede tijd;
Kenmerk en voignummer van de aanvraag;
Processtukken;
Resultaatbeoordeling.

3. Heeft u recht op een piketadvocaat, vanwege een vrijheidsontneming of
vrijheidsbeperking in het kader van een piketsoort, dan kunnen naast de
eerdergenoemde NAW-gegevens de volgende gegevens van u worden verwerkt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Beperkingen opgelegd;
Bijzonderheden;
Episodejournaal;
Geneeskundige verklaring;
Kennelijk kwetsbaar;
Last tot inbewaringstelling door burgemeester;
Naam en telefoonnummer arts;
Nationaliteit;
Piketsoort en vorm van piketbijstand;
Plaatsnaam van verzendplaats en bezoeklocatie;
Spreektaal en wens tolk;
Stamadvocaat;
Strafbaar feit en categorie feit;
Tijdstip en datum aanhouding en/of verhoor en/of
inverzekeringstelling, datum inbewaringstelling, datum
uitpiketmelding, datum ophouding/bewaring en mogelijke
u itreisdatu m;
Verslavingsproblematiek;
Voorkeursadvocaat;
Wens advocaat bij verhoor;
Wens communicatie met derden.

De Raad neemt bij piket de persoonsgegevens over uit de piketmelding van de meldende
dienst (o.m. de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, de Fiscale Inlichtingen en
Opsporingsdienst (FIOD), gemeenten, Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en/of de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)).
Van de rechtsbijstandverlener kunnen naast onder 2 en 8 genoemde gegevens de
volgende gegevens worden verwerkt:
•
•

Acceptatie (voorkeurs-/stam-)piketmeldingen en de datum en
tijdstip hiervan;
Beschikbaarheid voor planningsproces piketdienst;
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Indeling piketdienst;
Koppeling stamcliënt.

Vraagt de advocaat voor u een subsidie voor medisch haalbaarheidsonderzoek
(MHO) aan, dan kan de Raad hiervoor de volgende gegevens verwerken:
•
•
•

5.

•

Beslissing voorschot MHO;
Derdengeldrekening van het advocatenkantoor;
Verklaring BIG-geregistreerde arts.

Na het onderzoek laat u de subsidie vaststellen met de volgende gegevens,
hiervoor kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:
•
•

Beslissing vaststelling subsidie MHO;
Rekening en uitslag medisch onderzoek van de BIG-geregistreerde
arts.

6. Vraagt u een lening aan voor de bekostiging van een Medisch Deskundigenbericht
(MDB), dan kan de Raad daarvoor de volgende gegevens verwerken:
•
•
•

Beslissing voorschot lening;
Contract tussen u en de Raad, inclusief gewenst leenbedrag;
Uitslag medisch onderzoek van de BIG-geregistreerde arts.

7. Bij terugbetaling van de lening kan de Raad de volgende gegevens verwerken:
•
•

Beslissing definitieve lening;
Betalingsregeling.

8. Van de rechtsbijstandverlener kan de Raad de volgende gegevens verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affiniteiten mediator;
BAR-nummer en/of R-nummer;
Beëdigingsdatum advocaat;
Beslagen;
Besluit tot beëindiging en/of doorhaling inschrijving of registratie;
Deelname en hoogte voorschotregeling;
Deelname instaptarief mediator;
E-mailadres kantoor en e-mailadres piket;
Geslacht en geboortedatum;
Hoofdberoep mediator;
HT-overeenkomst;
Iban;
MfN registratienummer mediator;
Naam-, adres- en kantoorgegevens;
Opleidingspunten en aantal zaken (minimum en maximum);
Registratie op een wachtlijst voor toelating tot een specialisatie;
Specialisatie(s), verwijsarrangementen en deelname aan
piketregeling(en);
Talen mediator;
(Mobiele) Telefoonnummer;
Titulatuur;
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Tuchtrechtelijke besluiten;
Uurtarief inclusief en exclusief btw mediator;
Verzoek om inschrijving of registratie en de beslissing hierop;
Wens doorverwijzing vanuit rechtspraak/hJL of mediator;
Wijze en hoogte van betalingen en invorderingen.

3b. Wet schuidsanering natuurlijke personen (Wsnp)
Inleiding
U bent toegelaten tot de Wettelijke schuldsaneringsregeling, omdat u een oplossing wilt
voor uw problematische schulden. De rechtbank heeft een Wsnp-bewindvoerder
benoemd. Deze moet er op toezien dat u de verplichtingen van de
schuldsaneringsregeling nakomt. De rechtbank kan dan oordelen over het toekennen van
een schone lei. Bureau Wsnp is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en is door de
minister van Justitie en Veiligheid belast met de uitvoering van:
•
•
•
•
•
•
•
•

selectie van Wsnp-bewindvoerderorganisaties;
beheer van het register Wsnp-bewindvoerders;
betaling van de Wsnp-bewindvoerdersubsidies;
ontwikkeling van beleid voor de uitvoering van de Wsnp;
adviseren over toekomstige ontwikkelingen om de kwaliteit van
Wsnp-bewindvoerders te vergroten;
behandeling van klachten in het kader van de Gedragscode;
goedkeuren van opleidingen in het kader van permanente educatie
voor Wsnp-bewindvoerders;
voorlichting geven over de Wsnp;
samenwerking met partijen uit de Wsnp-bewindvoerdersbranche
om trends en ontwikkelingen in de markt te signaleren en te
stimuleren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
Van u (de schuldenaar) kan de Raad de volgende persoonsgegevens verwerken:
•
•
•
•
•

Geboortedatum;
Insolventienummer;
NAW-gegevens;
Saneringsnummer;
Start- en einddatum schuidsanering.

Voor de inschrijving, selectie, beheer en uitbetaling van en aan Wsnp
bewindvoerders(organisaties) kan de Raad van de Wsnp-bewindvoerder de volgende
gegevens verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beslagen;
Besluit tot beëindiging en/of doorhaling inschrijving of registratie;
Deelname aan arrangement Wsnp-bewindvoerders;
E-mailadres;
Geboortedatum;
Geslacht;
Iban;
Klachten c.q. sancties;
Naam-, adres- en kantoorgegevens;
Opleiding en PE-punten;
Pasfoto;
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Registratienummer/ crediteurnummer;
(Mobiele) Telefoonnummer(s);
Titulatuur;
Verklaring omtrent gedrag (V.O.G.);
Verzoek om inschrijving of registratie;
Wijze en hoogte van betalingen en invorderingen.

Overige (persoons)gegevens die wij in een schuldsaneringszaak kunnen registreren:
•
•

Naam Rechter-Commissaris;
Rechtbank.

Aanvullend op bovenstaande gegevens heeft de Raad inzicht in het Centraal
Insolventieregister (CIR) en in het archief van het Landelijk Schuldsaneringsregister
(LSR) om de koppeling tussen de Wsnp-bewindvoerder en de schuldenaar in te zien.

3c. Wet Beëdigde Tolken en Vertalers
Bureau Wbtv is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en voert namens de minister
van Justitie en Veiligheid de Wet beëdigde tolken en vertalers uit (hierna: de Wbtv). Een
van de taken van de Wbtv is het bewerken en beheren van het online Register beëdigde
tolken en vertalers (hierna: het Rbtv). Hieronder een overzicht van deze bevoegdheden
en handelingen:
•
•
•
•
•
•
•

Verstrekken van informatie uit het register en de Uitwijklijst;
Beslissen op aanvraag tot inschrijving;
Verstrekken bewijs tot inschrijving met bron- en doeltalen;
Beslissen op aanvraag tot verlenging;
Doorhalen inschrijving en mededeling in Staatscourant;
Verstrekken legimitatiebewijzen;
Instellen en wijzigen Klachtencommissie Wbtv;
Registreren en behandelen van klachten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
Van de tolken en vertalers kan de Raad de volgende persoonsgegevens verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

versie 1.02

Arbeidsongeschiktheid;
Beëdigingsdatum;
Beschikbaarheidsgegevens;
Beslissingen m.b.t. inschrijving;
Besluiten m.b.t. register;
(Hoogte) betaling leges aan Wbtv;
Bezwaar/beroep;
Bezwaren/(hoger) beroepen m.b.t. inschrijving;
BIC;
Burgerservicenummer (bsn);
BTW-nummer;
Buitenlandse integriteitsverklaring (B.I.V.);
Crediteurnummer;
Datum (einde) inschrijving;
Dienstnummer;
E-mailadres;
Faxnummer;
Geboorteland;
Geslacht en geboortedatum;
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Iban;
Inschakelen deskundigencommissies;
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel;
Klantnummer;
Moedertaal;
Naam-, adres- en kantoorgegevens;
Openbaarheid van gegevens;
Opleiding en PE-punten;
Opleiding;
Pasfoto;
Specialisaties;
Taalervaringen (vaardigheid en bron- en doeltaal);
(Mobiele) Telefoonnummer;
Titulatuur;
Verklaring huisarts / zorgverlener
Verklaring omtrent gedrag (V.O.G.);
Verzoeken m.b.t. inschrijving;
Verzoeken m.b.t. register;
Website;
Werkervaring;
Woonervaring.

4. Meldingen over misbruik

/ Klachten

Bij klachten c.q. meldingen over misbruik kan de Raad de volgende gegevens verwerken:
•
•
•
•
•
•

•
•

Adres beklaagde;
Besluit afhandeling klacht;
Bewijs van doorlopen interne klachtregeling;
Geboortedatum klager;
Kenmerk klacht;
Mailadres en telefoonnummer klager;
Naam van de beklaagde;
Naam, adres en woonplaats klager;
Omschrijving van de gedraging;
Organisatie waar beklaagde werkzaam is.

5. Rechten van betrokkenen
Privacywetgeving kent rechten toe aan personen van wie de gegevens worden verwerkt.
Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd. U heeft als
betrokkene de volgende rechten:
•

•

•

Recht op informatie: De Raad informeert u over de verwerking van uw gegevens.
Daarnaast heeft u het recht om aan de Raad te vragen of uw persoonsgegevens
worden verwerkt.
Inzagerecht: U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die
de Raad van u verwerkt. De Raad zal u een overzicht doen toekomen over welke
type persoonsgegevens de Raad van u verwerkt en zal indien u daarnaar vraagt
kopieën van deze gegevens verstrekken.
Correctierecht: U kunt een verzoek tot wijziging van uw persoonsgegevens
indienen bij de Raad, als blijkt dat deze niet juist zijn of deze inmiddels zijn
veranderd.
Recht om vergeten te worden: In gevallen waar u toestemming heeft gegeven om
gegevens te verwerken, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken en
ons te verzoeken om deze persoonsgegevens te laten verwijderen. In gevallen
8
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waar de Raad persoonsgegevens verwerkt uit bijvoorbeeld een wettelijke plicht, is
het niet mogelijk om deze gegevens te verwijderen.
Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld indien u van mening
bent de uw bescherming van privacy zwaarder zou wegen dan het algemene
belang dat de Raad behartigd met de verwerking van uw persoonsgegevens. De
Raad zal het bezwaar beoordelen en de verwerking stopzetten als hij het eens is
met uw argumentatie.

Indienen van verzoek/klachten en bezwaar
Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek indienen. Dit verzoek kan
zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden.
U kunt het verzoek sturen aan de Functionaris voor Gegevensbescherming via:
Qrivacv(rvr.org of
Raad voor Rechtsbijstand
t.a.v. Privacy Office
Postbus 24080
3502MB Utrecht
De Raad heeft vanaf de ontvangst van het verzoek vier weken de tijd om te beoordelen
of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal de Raad u laten weten wat er
met het verzoek gaat gebeuren. Heeft de Raad meer tijd nodig om de gegevens voor u te
verzamelen, dan ontvangt u daar ook binnen 4 weken bericht van. Als het verzoek niet
wordt opgevolgd heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de Raad, of een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De Raad kan aanvullende
informatie opvragen om zeker te zijn van uw identiteit en de rechtmatigheid van uw
verzoek

6. Onderzoek
Medewerkers van de Raad die onderzoek verrichten en betrokken zijn bij de publicatie
van de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand (MGR) verwerken informatie uit alle
geautomatiseerde systemen van de Raad voor Rechtsbijstand.

7. Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring treedt in werking na vaststelling door de algemeen
directeur/bestuurder. Het beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig herzien.
Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd. De meest actuele versie van het
beleid is te vinden op alle websites van de Raad.
Aldus vastgesteld op 24 juli 2018,
Algemeen directeur? Bestuurder

].H. Gerritsen
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Eegrippenhijst bij de Privacyverklaring
Basisregistratie voor Personen
(Erp)

Basisvoorziening
Vreemdelingen (BVV)
Betalingsregeling

Betrokkene

EIG-register

Burger

Inschrijving
Insolventienummer

Ketenpartners

Medisch
Haalbaarheidsonderzoek
NAW-gegevens
Persoonsgegevens

Piket(advocaat)

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat
persoonsgegevens van inwoners van Nederland
(ingezetenen) en van personen die Nederland
hebben verlaten (niet ingezetenen). Personen die
korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen
ook als niet-ingezetenen in de BRP zijn
opgenomen. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk
werken of studeren in Nederland.
Landelijke database waarin betrokken organisaties
persoons- en statusgegevens van vreemdelingen
invoeren, onderhouden en raadplegen.
Bij een betalingsregeling worden afspraken
gemaakt over het in delen betalen van de nog te
betalen rekening. Hierin wordt onder andere
afgesproken in welke termijnen er wordt betaald
en welk bedrag.
De persoon op wie de persoonsgegevens
betrekking hebben. De betrokkene is de natuurlijk
persoon van wie de gegevens worden verwerkt.
Het BIG-register (Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg) is een Nederlands register
waarin het basisberoep is opgenomen van
individuen werkzaam in aantal beroepsgroepen in
de gezondheidszorg. In het BIG-register zijn
artsen, apothekers, fysiotherapeuten,
gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten,
tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen
opgenomen.
De burger in deze Privacyverklaring is de
subsidieaanvrager in het kader van de in de
verklaring genoemde wetten.
De inschrijving van een rechtsbijstandverlener bij
de Raad.
Iedere insolventie heeft een eigen
insolventienummer waarmee deze in het register
opgezocht kan worden.
Persoon of organisatie, buiten de Raad voor
Rechtsbijstand, die een bijdrage levert aan de
totstandkoming en/of levering van de diensten van
de Raad of professioneel betrokken is.
Een medisch haalbaarheidsonderzoek is een
zogenaamd kort onderzoek naar de medische
haalbaarheid van een letselschadezaak.
Naam, adres, postcode en woonplaatsgegevens.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die
informatie kunnen verschaffen over een
natuurlijke persoon.
Piket betreft rechtsbijstandverlening door een
piketadvocaat. Een piketadvocaat verleent onder
meer rechtsbijstand aan aangehouden verdachten
van bepaalde strafbare feiten, vreemdelingen die
op grond van de Vreemdelingenwet in hun vrijheid
zijn beperkt of van wie de vrijheid is ontnomen en
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Problematische schulden
Proceskosten
Rechtsbijstandverlener

Saneringsnummer
Schone Iei

Schuldenaar
Stamadvocaat
Toevoeging
Uitslag Medisch
Haalbaarheidsonderzoek

Vaststelling

Verwerking van
persoonsgegevens

Verwerkingsverantwoordelijke
Wet

Wettelijk
schuldsaneringstraject

Wsnp-bewindvoerder

psychiatrische patiënten die in bewaring worden
qesteld door de burqemeester.
Schulden die de schuldenaar moeilijk of niet meer
kan aflossen.
De kosten verbonden aan het procederen, zoals
griffiegeld, deurwaarderskosten, etc.
Advocaten en mediators, een gerechtsdeurwaarder
of een notaris of een andere persoon met wie de
Raad een overeenkomst tot het verlenen van
(rechts)bijstand is aangegaan.
Kenmerk van het verzoekschrift Wsnp.
Besluit van de rechter dat de schuldenaar zich aan
de verplichtingen van de Wsnp heeft gehouden.
De schuldeisers kunnen niet-betaalde schulden
niet meer opeisen.
Iemand met schulden.
Een stamadvocaat is een advocaat die verbonden
blijft aan een cliënt.
Het besluit van de Raad om gesubsidieerde
rechtsbijstand te verlenen.
Een advies van een medisch specialist naar
aanleiding van een medisch
haalbaarheidsonderzoek (kan medische gegevens
van betrokkene bevatten).
Het besluit op een door een rechtsbijstandverlener
ingediend verzoek om toekenning van een
vergoeding.
Een verwerking is alles wat met een
persoonsgegeven gebeurt, zoals: vastleggen,
bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen,
verstrekken aan een ander en vernietigen.
De Raad voor Rechtsbijstand.
De Wet op de rechtsbijstand (Wrb) en/of de Wet
schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en/of
de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).
Periode van drie jaar waarin de schuldenaar
probeert zoveel mogelijk schulden af te lossen.
Een Wsnp-bewindvoerder controleert of deze zich
aan zijn plichten houdt. Als dat zo is, ontvangt de
schuldenaar een schone lei.
Iemand die namens de rechtbank controleert of de
schuldenaar zijn financiële verplichtingen nakomt.
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Overzicht van derden met wie de Raad persoonsgegevens deelt
Fiscale Inlichtingen en
Opsporingsdienst

GBA-V

Gerechten

Het Juridisch Loket

Immigratie- en
naturalisatiedienst

Kabinet van de RechterCommissaris

Koninklijke Marechaussee

Ministerie van Justitie en
Veiligheid

versie

Als een piketmelding is gedaan kan de Raad de
naam, voorletters, BAR-nummer, geslacht, e
mailadres, mobiele telefoonnummer en
kantoortelefoonnummer van de
rechtsbijstandverlener delen, om de betreffende
advocaat rechtsbijstand te kunnen laten verlenen.
Als dit nodig is voor de uitoefening van zijn taak,
kan de Raad de actuele bij de Basisregistratie
Personen geregistreerde persoonsgegevens van de
burger raadplegen, via de applicatie GBA-V.
Dit zijn gerechtelijke instellingen zoals de
rechtbank, het Gerechtshof. Als het voor de
uitoefening van het recht vereist is, kan de Raad
persoonsgegevens van de burger en/of de
rechtsbijstandverlener delen.
Als dit nodig is voor de taken van het Juridisch
Loket en voor de verwijzing van burger kan de
Raad de status van de inschrijving of registratie
van de rechtsbijstandverlener de volgende
gegevens delen: NAW- en kantoorgegevens, BAR
nummer, Iban, geslacht, telefoonnummer,
faxnummer, e-mailadres, rechtsgebieden
waarvoor rechtsbijstandverlener is ingeschreven,
het eventuele minimum- en het maximum aantal
zaken waarvoor per jaar een toevoeging aan de
rechtsbijstandverlener wordt verstrekt.
Als een piketmelding is gedaan kan de Raad de
naam, voorletters, BAR-nummer, geslacht, e
mailadres, mobiele telefoonnummer en
kantoortelefoonnummer van de
rechtsbijstandverlener delen, om de betreffende
advocaat rechtsbijstand te kunnen laten verlenen.
Als een piketmelding is gedaan kan de Raad de
naam, voorletters, BAR-nummer, geslacht, e
mailadres, mobiele telefoonnummer en
kantoortelefoonnummer van de
rechtsbijstandverlener delen, om de betreffende
advocaat rechtsbijstand te kunnen laten verlenen.
Als een piketmelding is gedaan kan de Raad de
naam, voorletters, BAR-nummer, geslacht, e
mailadres, mobiele telefoonnummer en
kantoortelefoonnummer van de
rechtsbijstandverlener delen, om de betreffende
advocaat rechtsbijstand te kunnen laten verlenen.
Gegevens over de gesubsidieerde rechtsbijstand
kunnen worden verstrekt voor
beleidsvoorbereiding, -evaluatie en onderzoek.
Ook kunnen gegevens worden verstrekt voor
andere doeleinden, voor zover dit geen
onevenredige schade veroorzaakt in de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. De
Raad kan aan het verstrekken van deze gegevens
nadere voorwaarden verbinden.
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Nationale Politie

Medïatorsfederatie Nederland
(MfN) / Stichting Kwaliteit
Mediators (5KM)

Openbaar Ministerie (OM)

Als een piketmelding is gedaan kan de Raad de
naam, voorletters, BAR-nummer, geslacht, e
mailadres, mobiele telefoonnummer en
kantoortelefoonnummer van de
rechtsbijstandverlener delen, om de betreffende
advocaat rechtsbijstand te kunnen laten verlenen.
Als dit nodig is voor de taken van MfN/SKM en
voor de verwijzing van burger kan de Raad de
status van de inschrijving of registratie van de
rechtsbijstandverlener de volgende gegevens
delen: NAW- en kantoorgegevens, BAR-nummer,
Iban, geslacht, telefoonnummer, faxnummer, e
mailadres, rechtsgebieden waarvoor
rechtsbijstandverlener is ingeschreven, het
eventuele minimum- en het maximum aantal
zaken waarvoor per jaar een toevoeging aan de
rechtsbijstandverlener wordt verstrekt.
Als de rechtzoekende een verzoek tot vergoeding
van de kosten van rechtsbijstand heeft gedaan
(op grond van artikel 591a, tweede lid, Wetboek
van Strafvordering), dan kan de Raad met het
OM persoonsgegevens van burger en zijn
rechtsbijstandverlener delen, met uitzondering
van de financiële gegevens van de
rechtzoekende.
Als een piketmelding is gedaan kan de Raad de
naam, voorletters, BAR-nummer, geslacht, e
mailadres, mobiele telefoonnummer en
kantoortelefoonnummer van de
rechtsbijstandverlener delen, om de betreffende
advocaat rechtsbijstand te kunnen laten
verlenen.
De Raad kan persoonsgegevens, waaronder de
gegevens met betrekking tot registratie van
toevoeging en vaststelling, van de
rechtzoekende en/of een rechtsbijstandverlener
delen met de regionale Dekens van de Orde van
Advocaten op grond van de ‘Afspraken over
informatie-uitwisseling tussen de dekens van de
orde in het arrondissement en de Raad voor
Rechtsbijstand’.
Als dit nodig is voor de taken van Orde en voor
de verwijzing van burger kan de Raad de status
van de inschrijving of registratie van de
rechtsbijstandverlener de volgende gegevens
met de Dekens delen (op grond van ‘Afspraken
voer informatieuitwisseling’): NAW- en
kantoorgegevens, BAR-nummer, Iban, geslacht,
telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres,
rechtsgebieden waarvoor rechtsbijstandverlener
is ingeschreven, het eventuele minimum- en het
maximum aantal zaken waarvoor per jaar een
toevoeging aan de rechtsbijstandverlener wordt
verstrekt , het aantal verstrekte toevoegingen,
de toevoegingsomzet en op toevoeging
-

-

Nederlandse Orde van
Advocaten / Dekens

-

-
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Personen of instanties met
een publiekrechtelijke taak

vastgestelde punten en de eventuele deelname
aan de algemene voorschotregeling.
Als de gegevens noodzakelijk zijn voor de
uitoefening van hun publiekrechtelijke taak, kan
de Raad persoonsgegevens delen, voor zover dit
geen onevenredige schade veroorzaakt in de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen.
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