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Melding verwerking persoonsgegevens
Meldïngsnummer:

‘

‘

Naam van de verwerking van persoonsgegevens
Openstaande DNAV signateringen O7-O52O17 CBSxIsx en Openstaande Vrjheidsstraffen O1-O5
2017 CBS.xlsx

Omschrijving van de verwerkîn van persoonsgegevens
We veroordeeld wordt, moet de straf ook ondergaan. Als het de politie niet lukt om de
voortvluchtige binnen de daartoe gestelde doorlooptijd aan te houden, wordt de zaak via het
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) gesignaleerd in het nationale opsporingsregistervan de
politie (OPS). In mei 2017 betrof dit ongeveer 11.000 personen.
Op grond van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (hierna: DNAV) moeten personen die
veroordeeld zijn voor een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenîs is toegestaan verplicht
celmaterlaal afstaan. Sinds 200S wordt van het overgrote deel van alle personen die worden
veroordeeld voor een gewelds of zedendelict celmateriaal afgenomen. Een deel van de
veroordeelden heeft dat niet gedaan. Personen die geen celmaterïaal hebben afgestaan, staan
ook gesignaleerd in het OPS. In mei 2017 betrof dit ongeveer 19.5IXJ personen.
Om meer inzicht in deze groepen te krijgen heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V)
het CBS gevraagd om uit te zoeken of deze groepen terug te vinden zijn in registratiebronnen,
beschikbaar bij het CBS.
Het CBS ontvangt de benodigde gegevens van de bronleverancier. Het ministerie van i&V kan
daarvoor de bestanden uploaden via het beveiligde uploadkanaal van het CBS. Van de populatie
met onvindbare veroordeelden op peildatum 1 mei 2017 gaat het om:
1) personen uit het OPS die nog een vrijheidsstraf moeten uitzitten (‘openstaande
vrjheidsstraffen’).
2) personen uit het OPS die DNA moeten afstaan (‘openstaande DNAV’).
Om koppeling met CBS-bronnen mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er identificerende
variabelen van de personen beschikbaar zijn, bij voorkeur BSNnummers. Voor ongeveer een
derde van de personen is een BSN-nummer bekend. Om een koppeling toch kansrijk te laten zijn
moeten andere identificerende variabelen aanwezig zijn. In eerste instantie huisnummer,
postcode, geboortedatum, geslacht van de persoon en een datum waarop dat adres van
toepassing was. Ook kan mogelijk gebruik worden gemaakt van het Vreemdelingennummer en
eventueel het Strafrechtketennummer.
Met genoemde identificerende variabelen kunnen deze personen mogelijk worden
teruggevonden in het Centraal Koppelbestand Personen {CKP) van het CBS. Het CKP is een
longitudinaal adresbestand vanaf 1995, grotendeels gebaseerd op de Basis Registratie Personen
(BRP). Als deze koppelingen succesvol zijn, worden de persoonsgegevens in het bronbestand
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verrind. Dit betekent dat de identificerende variabefen worden omgezet naar een binnen het CBS
gebruikte identificatienummer (RlNnummer). Op die manier zijn personen niet meer direct
herkenbaar, maar nog wel te koppelen met andere databronnen waarover het CBS beschikt.
Van de personen die zijn teruggevonden in het CKP wordt gekeken of ze ook te vinden zijn in
andere CBS-bronnen. In deze haalbaarheidsstudie kijken we naar de nieest voor de hand liggende
domeinen: demografische kenmerken en inkomensbronnen (werk, uitkering, toeslagen).

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

[
Lx

Indïenia:
[mmerverwerkïne

[

NaamVerwerking

*1

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

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

(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
Te ontvangen van i&V: CJIB nummer,
i_ Personen opgenomen in het OPS op 1 mei
2017 (openstaande vrijheidsstraf en DNA
parketnummer, verantwoordelijke OM
veroordeelden)
instantie, datum vonnis, datum
onherroepelijk, datum verjarng, dagen
strafduur netto, dagen strafduur bruto,
aUrexlZOSOl, postcodel7O5Ol, geslacht,
strafketennummer, ouderdom OPS,
adressoort, land indicatie, code99, datum in
ops, datum eerste OPS signalering,
vreemdelingennummer, BSN, voorletterts),
.
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voornaam, voegsel, naam, geboortedatum,
geboortejaar, geboorteplaats, aUresl7OSOl,
postcodel7O8OI, Iandl7O8Ol,
pIaatsl7O8Ol, BRP-nummer, straatnaam,
huisnummer, huisnummertoevoeging
Vanuit SSB aan te koppelen: leeftijd,
geslacht, geboorteland, woonlocatie,
hebben van kinderen, burgerlijke staat,
belangrijkste bron van inkomsten,
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen,
werktoosheidsuitkerîng,
bijstandsuitkeringen, huur- of zorgtoeslag,
kinderbijslag

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
_iU-9!1 wat vantoepassing is. Meerdere antwoorden zijn mogetijk.)
Geen
Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging
Gegevens betreffende ras of etnîcïteit
Gegevens betreffende politieke gezindheid
Gegevens betreffende de gezondheid
Gegevens betreffende het seksuele leven
Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging
gegevens
Strafrechtelijke
1L_
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd
verbod naar aanleiding van dat gedrag
L_ Burgerservicenummer (BSN)
—

—

—

—

Verstrekking van gegevens
onderstaande 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 of organisatie 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.)
ja
x
Nee
Indien Ja:
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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?

Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de 1W
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU
(Aankruisen wat van toepassing isj
Ja

ri

L INee
Datum melding:
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