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Omschrijving van de verwerking van persoonsggevens
In meï 2oi8 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Justitie
en Veiligheid (JenV) informatie over spoorloze veroordeelden opgeleverd. Het ging om een
haalbaarheidsstudie waarbij spoorloze veroordeelden, gezocht vanwege een celstraf enlof vanwege DNA
materiaal, in het nationale opsporingsregister van de politie (OF’S) zijn gekoppeld aan een aantal CBS-
bronnen. Met als doel om een indicatie te krijgen ofde spoorloos veroordeelden zich nog in Nederland
bevinden.

In het OPS worden vijfsoorten straffen onderscheiden. Naast celstraf en DNA gaat het om
geldboetevonnis, taakstrafen schadevergoedingsmaatregeL Daarnaast wordt in het OPS onderscheid
gemaakt naar het type vonnis. Is het vonnis onherroepelijk of niet. In de voorgaande studie ging het om
spoorloos veroordeelden met een onherroepelijk vonnis.

Het ministerie van JenV zou graag een compleet beeld krijgen van atle groepen spoorloos veroordeelden
die worden onderscheiden in het OPS. Het ministerie van JenV heeft het CBS daarom gevraagd een
soortgelijke studie uit te voeren voor de spoorloos veroordeelden met een onherroepelijk vonnis vanwege
een geidboetevonnis, taakstraf, schadevergoedingsmaatregel fcelstrafen DNA zijn in de eerdere studie al
onderzocht) en de spoorloos veroordeelden met een niet onherroepelijk vonnis (zo mogelijk
onderscheiden naar de verschillende strafcategorieën).

Het CBS ontvangt de benodigde gegevens van de bronleverancier. Het mini5terie van JenV kan daarvoor
het bestand uploaden via het beveiligde uploadkanaal van het CBS. De onderzoekspopulatie bevat
dezelfde variabelen als in het tijdens de haalbaarheidsstudie aangeleverde bestand Het gaat om de
populaties:

- spoorloos veroordeelden met een onherroepelijk vonnis vanwege een geldboetevonnis, taakstraf,
schadevergoedingsmaatrege] op peildatum i mei 2017

- spoorloos veroordeelden met een niet onherroepelijk vonnis vanwege celstraf, DNA,
geldboetevonnis, taakstraf, schadevergoedingsmaatregel op peildatum i mei 2017.

Van de personen worden, voor zover de verrinning succesvol is, gekeken of ze ook te vinden zijn in andere
CBS-bronnen. In deze studie kijken we naar de meest voor de hand liggende domeinen: demografische
kenmerken en inkomensbronnen (werk, uitkering, toeslagen). Verrinning zal gebeuren op bsn-nummer en
pp_ anderevariabelen, zoals huisnummer, huisnumm&on,postcodeeboortedatum

Is voor deze verwerking eerder een WBP-melding gedaan?
(Aankruisen wat van toepassing is.)

Wbp-melding (sjabtoonversie 2.3 d.d. 18 oktober 2016)
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Het CBS heeft een eigen functonarïs gegevensbescherming.

Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art. 8, lid e)
Het verrichten van statistisch en wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en
wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek samengestelde
statistieken.

tCategorïeën van) betrokkenen en persoonsgegevens
Aangegeven is over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke

9p nva,i persopgegevens dit gaat.

_______________________________________

(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) persoonsgegevens
1. Personen opgenomen in het OPS op 1 mei Te ontvangen van i&V: soort sanctîe

2017 (betekenen, omgezette taakstraffen,
geidboetevonnissen,
schadevergoedingsmaatregefen),
parketnummer, datum instroom OPS,
achternaam, voorvoegsel, voorletter,
voornaam, geboortedatum, bsnnummer,
SKN nummer, huisnummer,
huisnummertoevoeging, postcode, geslacht,
BRPnummer

i Vanuit 558 aan te koppelen: leeftijd,
geboorteland, woonlocatie, hebben van
kinderen, burgerlijke staat, belangrijkste
bron van inkomsten,
arbeidsongeschîktheidsuîtkeringen,
werkloosheidsuitkering,
bijstandsuitkeringen, huur- of zorgtoeslag,

_____________________________________________

kinderbijslag.

WbpmeIdîng fsjabloonversie 2.3 d.d. 18 oktober 2016)
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Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisen wat van toepassinS is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.)

Geen
Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging
Gegevens betreffenderas of etniciteît

::: Gegevens betreffende politieke gezindheid

— Gegevensbetreffendedegezondheid . ‘

— Gegevens betreffendehet seksuele leven -

—
Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging

i__ Strafrechtelijkegegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd

—
verbod naar aanleiding van dat gedrag

.?__
Burgerservicenummer (BSN)

Verstrekking van gegevens
Aanonderstaande ontvangers buiten het CBS worden gegevens verstrekt.
(Categorie van) ontvangers (Categorie van) persoonsgegevens
1. 1. -

2 2.

-

3,
4. --- 4.
:- 5.

Is er sprake van een bewerker?
Een bewerker is een persoon oforganisatie aan wie de verwerking van persoonsgegevens is
uitbesteed. Indien er meerdere bewerkers voor een melding zijn, worden deze apart opgegeven.
(Aankruisen wat van toepassing is.)
Jia
x LNee

Indien Ja:

Bewerker
Naam en functie bewerker
Adres
Postcode en plaats
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mail
Is er een schriftelijke
bewerkersovereenkomst
gemaakt met afspraken over
de beveiliging?

Wbp-melding (sjabloonversie 2.3 d.d. 18 oktober 2016)
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Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer landen buiten de LU.
(Aankruisen wat van toepassing is)

Ja
x Nee

Datum melding: q iö. 2Ötc&’

Wbp-meiding (sjabloonversie 2.3 d.d. 18 oktober 2016)


