R e g i s t r a t i e k a m e r

De Staatssecretaris van Justitie

..'s-Gravenhage, 31 augustus 1999
. Ons kenmerk 99.A.0757.01
. Onderwerp Herziening Wet op de Rechtsbijstand

Bij brief van 10 augustus 1999 heeft u de Registratiekamer verzocht om een reactie op
het voorstel tot wijziging van artikel 42b van de Wet op de Rechtsbijstand.
De Registratiekamer voldoet hierbij gaarne aan uw verzoek.
Geconstateerd kan worden dat met de voorgestelde wijziging wordt beoogd, de
verstrekking mogelijk te maken van persoonsgegevens van rechtzoekenden door de
stichtingen rechtsbijstand aan de raad voor de rechtsbijstand met het oog op onderzoek
door de accountant.
Dat een dergelijke verstrekking slechts mogelijk is indien daarvoor een wettelijke basis
bestaat, is reeds opgemerkt door de Registratiekamer in correspondentie met de raad
voor de rechtsbijstand en stichtingen voor rechtsbijstand (95.V.078.09, 23 oktober 1996,
98.V.156.01, 20 april 1998). In dat kader is tevens aangegeven dat een wettelijke
regeling die tot een dergelijke gegevensverstrekking verplicht, moeten voldoen aan de
eisen van artikel 10, eerste lid, van de Grondwet en, indien van toepassing, aan de eisen
van artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (EVRM). Een verplichting tot gegevensverstrekking die het recht op
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer beperkt is dan ook slechts mogelijk bij of
krachtens een wet in formele zin en dient te voldoen aan de criteria die het EVRM stelt.
Zo zal het voorschrift voldoende nauwkeurig moeten zijn en adequate en effectieve
waarborgen moeten bevatten tegen ongeoorloofde inbreuken. Dit betekent onder andere
dat de beperking moet worden gerechtvaardigd door een "pressing social need" en in
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overeenstemming moet zijn met de beginselen van proportionaliteit (de beperking mag
niet onevenredig zijn in verhouding tot het nagestreefde doel) en subsidiariteit (het
nagestreefde doel moet niet op een voor de burger minder ingrijpende wijze kunnen
worden bereikt). Het proportionaliteitsvereiste houdt in dat naarmate de inbreuk op de
privacy groter is (bijvoorbeeld omdat het gaat om gevoelige gegevens of omdat er
tussen de taken van het verstrekkende en ontvangende orgaan slechts een verwijderd
verband bestaat), het belang van de gegevensverstrekking concreter zal moeten worden
aangetoond. Het subsidiariteitsvereiste houdt in dat ook in concreto duidelijk moet zijn
dat andere, minder in de persoonlijke levenssfeer van de burger ingrijpende maatregelen
redelijkerwijs niet mogelijk of onvoldoende doeltreffend zouden zijn.
Het voorgestelde vijfde lid van artikel 42b Wet op de Rechtsbijstand is in
overeenstemming te achten met die criteria, mits duidelijk is dat dit niet leidt tot een
verplichting voor iedere rechtzoekende om ter wille van de controle in het kader van het
bezoeken van het spreekuur van een stichting voor rechtsbijstand zijn persoonsgegevens
te verstrekken.
Het voorstel geeft de Registratiekamer overigens geen aanleiding tot opmerkingen.

Hoogachtend,

Voorzitter Registratiekamer

