Melding verwerking persoonsgegevens
Meldingsnummer: 336
Naam van de verwerking van persoonsgegevens
Monitor Escalaties Omgevingsrecht. Nulmeting Fase I. Informatie geleverd door de Raad voor
de rechtspraak en Raad van State

Omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens
De monitor moet zicht geven op de effecten van de invoering van de Omgevingswet 2022 op de
aard en omvang van conflicten op het gebied van ruimtelijke ordening die door de rechter
moeten worden beslecht. Omdat bij het archiveren van gerechtelijke uitspraken in het
bestuursrecht maar een beperkt aantal kenmerken wordt gelabeld, is het CBS gevraagd om in
dit project m.b.v. text mining en machine learning analyseerbare informatie aan de uitspraken
te onttrekken. Dit resulteert in de eerste fase van een nulmeting, waarvan de resultaten in het
tweede kwartaal van 2020 worden gepubliceerd. Mogelijk zal deze nulmeting in de periode
daarna verder worden uitgebreid.

Is voor deze verwerking eerder een melding gedaan?
(Aankruisen wat van toepassing is.)
X
Ja
X
Nee
Indien Ja:
Nummer verwerking
1. 336

Naam Verwerking
1. Vooronderzoek Monitor Omgevingswet. Informatie
geleverd door de Raad voor de rechtspraak

Verantwoordelijke
Directeur-Generaal van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492JP Den Haag
070 3374196
Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming.

Doel van de verwerking
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 zoals vermeld in de CBS-wet.
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(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens
Aangegeven is over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke
soorten van persoonsgegevens dit gaat.
(Categorie van) betrokkenen
(Categorie van) persoonsgegevens
1. Eisers/appellanten in
1. Naam, woonplaats, zaak-id
omgevingsrechtzaken
2. Advocaten met zaken in het
2. Naam, bedrijf, zaak-id
omgevingsrecht
3. Andere betrokkenen bij zaken in het
3. Naam, woonplaats, zaak-id
omgevingsrecht
4. Rechters die uitspraken doen in het
4. Naam, rechtbank werkzaam, zaak-id
omgevingsrecht en griffiers die deze
uitspraken op schrift stellen
5.
5.

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisen wat van toepassing is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.)
X
Geen
Gegevens betreffende religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging
Gegevens betreffende ras of etniciteit
Gegevens betreffende politieke opvattingen
Gegevens betreffende de gezondheid
Gegevens betreffende seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakbond
Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van
een persoon
Burgerservicenummer (BSN)

Verstrekking van gegevens
Aan onderstaande ontvangers buiten het CBS worden gegevens verstrekt.
(Categorie van) ontvangers
(Categorie van) persoonsgegevens
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.

Is er sprake van een verwerker?
Een verwerker is een persoon of organisatie aan wie de verwerking van persoonsgegevens is
uitbesteed. Indien er meerdere verwerkers voor een melding zijn, worden deze apart opgegeven.
(Aankruisen wat van toepassing is.)
Ja
X
Nee
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Indien Ja:

Bewerker
Naam en functie bewerker
Adres
Postcode en plaats
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mail
Is er een schriftelijke
bewerkersovereenkomst
gemaakt conform standaard
CBS contract?

Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU.
(Aankruisen wat van toepassing is.)
Ja
X
Nee

Datum melding: 25-6-2020
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