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Geachte , 
 
Bij brief van 18 juli 2014 heeft u het College bescherming persoonsgegevens (CBP) ter advisering 
de concept-nota van wijziging wetsvoorstel bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting 
voorgelegd. De wijziging wordt doorgevoerd in de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet 
verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige 
andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting. Het CBP 
voldoet hiermee aan uw verzoek. 
 
Inhoud concept nota van wijziging 
Voor de tenuitvoerlegging van (strafrechtelijke) sancties is de overheid voornemens om aan de 
gesanctioneerde een eigen bijdrage te vragen voor de aan hem opgelegde sancties. In verband met 
de beperkte inkomenspositie van de doelgroep, wordt bij de inning van de eigen bijdrage op 
verschillende manieren rekening gehouden met de inkomenspositie van de bijdrageplichtige.  
 
Met de voorliggende nota van wijziging wordt het mogelijk gemaakt dat de instantie die wordt 
belast met de inning van de eigen bijdrage, gegevens kan opvragen bij de Belastingdienst, het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale verzekeringsbank (SVB).  
De inkomens- en vermogensgegevens zijn noodzakelijk om te kunnen beoordelen of uitstel van 
betaling wenselijk is, of een betalingsregeling en in welke vorm de betalingsregeling haalbaar is 
en of de inzet van dwangmiddelen wenselijk is. De uitvoerende instantie zal slechts die gegevens 
opvragen die voor de beoordeling daarvan noodzakelijk zijn.  
 
Beoordeling van de concept-nota van wijziging 
In het licht van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens geeft het voorliggende 
wetsvoorstel en de begeleidende toelichting daarbij  aanleiding tot het maken van de volgende 
opmerking.  
 
Het CBP merkt op dat het uitgangspunt dat niet meer gegevens worden verstrekt dan 
noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt (doelbindingsbeginsel) strekt 
tot een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. In de toelichting bij de nota van wijziging 
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wordt niet geëxpliciteerd welke gegevens noodzakelijk zijn. Voor een goede uitvoering van de 
inning van de eigen bijdrage bij de gesanctioneerde ligt het voor de hand dat de uitvoerende 
instantie weet welke gegevens hij moet verwerken teneinde te kunnen bepalen of, en zo ja welke 
betalingsregeling getroffen kan worden met de bijdrageplichtige. Hiermee wordt tevens 
voorkomen dat meer gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk. Met deze concretisering is ook 
voor de bijdrageplichtige duidelijk welke gegevens over hem worden verwerkt. Het CBP 
adviseert u dan ook in de begeleidende toelichting bij de nota van wijziging aan te geven welke 
gegevens kunnen worden opgevraagd door de uitvoerende instantie.  
 
Het advies 
Het CBP adviseert u niet tot indiening van het voorstel over te gaan, dan nadat met het 
vorenstaande rekening is gehouden. 
 
Indien u vragen heeft over dit advies, kunt u contact doen laten opnemen met bovengenoemde 
contactpersoon.  
 
 
Hoogachtend, 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
 
mr. W.B.M. Tomesen 
Lid van het College 
 


