


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 1: 

Intro schermprint 'Gegevensbescherming Rechtspraak' 



Landelijk > Bedrijfsvoering > Gegevensbescherming

Gegevensbescherming Rechtspraak 

Vanaf 25 mei 2018 is de 

Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing in de gehele Europese 

Economische Ruimte (EER). Voor 

het strafrecht is de Richtlijn 

gegevensbescherming opsporing 

en vervolging in het leven 

geroepen. De Richtlijn is verder 

uitgewerkt in de Wet justitiële en 

strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en de Wet politiegegevens (Wpg). De AVG en de 

Richtlijn zorgen onder meer voor versterking van de privacyrechten van burgers en 

meer verantwoordelijkheden voor organisaties om persoonsgegevens te beschermen 

tegen verkeerd gebruik en misbruik. 

Visie

De Rechtspraak wil in overeenstemming met de huidige privacywet- en 

regelgeving handelen. Dat betekent op uiterst zorgvuldige wijze omgaan met de 

privacy en persoonlijke gegevens van betrokkenen bij het primair proces, maar ook 

van de eigen medewerkers en derden. Daarnaast is van belang dat de Rechtspraak 

kan aantonen persoonsgegevens van betrokkenen "rechtmatig, behoorlijk en 

transparant' te verwerken. 

Educatie
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Het project implementatie AVG en Richtlijn heeft zich gericht op de bedrijfsvoering 

van de Rechtspraak met respect voor de onafhankelijkheid van het primair proces. 

Maar voor de vakinhoud is de nieuwe wetgeving ook van belang. Meer informatie 

kunt u vinden op deze pagina. Uiteraard kunt u ook een cursus volgen. Zie hiervoor 

de Cursus en opleiding Europees recht.

Privacybeleid Rechtspraak
De Rechtspraak ontwikkelt één gegevensbeschermingsbeleid (persoonsgegevens, 

processen en systemen, grondslagen, doeleinden en maatregelen) met daarvan 

afgeleide procedures en regels. Onderstaand worden de relevante beleidsstukken 

weergegeven:

• Strategisch plan Privacy
• Privacy Governance Rechtspraak
• Addendum Privacy Governance Rechtspraak
• Privacybeleid Rechtspraak
• Handboek datalekken
• Leaflet datalekken
• Minimumnorm privacy
• Handleiding AVG van JenV
• Handreiking PIA-invultool
• Best practices privacy HRM 
• Handreiking verwerkersovereenkomsten
• PIA (Rijk) invulmodel
• Tien gouden privacyregels
• Regeling toezicht verwerking persoonsgegevens AVG Hoge Raad
• Regeling toezicht verwerking persoonsgegevens AVG 

Bestuursrechtelijke colleges

De AVG schrijft voor dat organisaties werken aan de bewustwording van 

medewerkers als het gaat om bescherming persoonsgegevens van betrokkenen. 
Daarbij sluit het AVG aan bij "Jij bent de sleutel".
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Document 2: 

Intro schermprint 'Rechten betrokkenen' 



Landelijk > Bedrijfsvoering > Gegevensbescherming > Rechten betrokkenen

Rechten betrokkenen 

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet justitiële 

en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor 

zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. De bestaande 

privacyrechten worden versterkt en op sommige punten uitgebreid. Betrokkenen 

kunnen bijvoorbeeld verzoeken om een overzicht van persoonsgegevens die door de 

Rechtspraak worden verwerkt en met wie de gegevens worden gedeeld. De 

Rechtspraak moet hier binnen een maand antwoord kunnen geven. Teneinde dit 

mogelijk te maken, zijn modelbrieven en overzichten gemaakt. 

Hieronder vindt u meer informatie over de rechten van betrokkenen en de wijze 

waarop de Rechtspraak het mogelijk maakt dat betrokkenen hun rechten kunnen 

uitoefenen. 

• Interne procedure rechten betrokkenen
• Formulier privacyverzoek
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Document 3: 

Intro schermprint 'Verwerkingsregister(s) persoonsgegevens' 



Landelijk > Bedrijfsvoering > Gegevensbescherming > Verwerkingsregister(s) 
persoonsgegevens

Verwerkingsregister(s) persoonsgegevens 

De Rechtspraak is op basis van de AVG en de Wjsg verplicht een register van 

verwerkingen bij te houden waarin staat welke persoonsgegevens er worden 

verwerkt. Het verwerkingsregister Rechtspraak bestaat uit twee delen:

1. een overzicht van verwerkingen in landelijke IT applicaties dat wordt beheerd 

door IVO Rechtspraak. Dit register kunnen alle gerechten en diensten als 

referentiekader gebruiken. 

2. de gerechten en de diensten beheren daarnaast zelf lokale registers waarin 

lokale IT applicaties en lokale lijsten en rapporten met persoonsgegevens zijn 

opgenomen. 

Achterliggend doel van het register is de rechtmatigheid van verwerking te toetsen 

en te zorgen voor goede maatregelen om de geregistreerde persoonsgegevens te 

beschermen. Ook kunnen wij aan de hand van het register betrokkenen informeren 

als zij willen weten welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn.  

Onderstaand wordt het landelijk deel van het register van verwerkingen voor het 

primair proces en voor HRM en bedrijfsvoering weergegeven. Tevens wordt een 

overzicht gegeven van registraties van persoonsgegevens per rechtsgebied:

• Register van verwerkingen Rechtspraak landelijk deel
• Overzicht registraties van persoonsgegevens
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Document 4: 

Intro schermprint 'Voorlichting en bewustwording' 



Landelijk > Bedrijfsvoering > Gegevensbescherming > Voorlichting en 
bewustwording

Voorlichting en bewustwording 

In deze toolkit vind u informatie die relevant is voor voorlichting en communicatie.

Presentaties:

• Presentatie AVG Beginselen en grondslagen (eerste themamiddag)
• Presentatie Implementatie AVG en Richtlijn (eerste themamiddag) 
• Presentatie Datalekken (eerste themamiddag)
• Presentatie tweede themamiddag
• Presentatie derde themamiddag

Posters

• Ga zorgvuldig om met persoonsgegevens

Introberichten

• Rechtspraak gaat iedereen wat aan, ook de Rechtspraak!
• Rechtspraak gaat iedereen wat aan, jij bent de sleutel!
• Rechtspraak gaat iedereen wat aan, welkom AVG!
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Document 5: 

Intro schermprint 'Wetgeving' 



Landelijk > Bedrijfsvoering > Gegevensbescherming > Wetgeving

Wetgeving 

Teksten AVG en Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging

Hier vind u de volledige teksten van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG), de Richtlijn gegevensbescherming opsporing en 

vervolging (Richtlijn) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg).

• Officiële tekst AVG met toelichting
• Officiële tekst Richtlijn politie en justitie met toelichting
• Wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG
• Memorie van toelichting UAVG
• Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Artikel 29-werkgroep

De Artikel 29-werkgroep is het onafhankelijke advies -en overlegorgaan van 

Europese privacy toezichthouders. De werkgroep speelt een belangrijke rol in de 

totstandkoming van Europees beleid voor de bescherming van 

persoonsgegevens. De privacy toezichthouders van de 28 lidstaten van de 

Europese Unie zijn hierin vertegenwoordigd. Naast de EU-lidstaten, maakt ook de 

Europese toezichthouder voor gegevensbescherming deel uit van de Groep 29. 

De artikel 29 werkgroep (working party 29) voor de bescherming van 

persoonsgegevens (afgekort WP29) wordt zo genoemd omdat hij werd opgericht 

in toepassing van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG. De lidstaten van de Europese 

Economische Ruimte (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) hebben in deze groep 

het statuut van waarnemer, net als een aantal kandidaat-lidstaten (bv. 

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië). Het secretariaat wordt 

waargenomen door de afdeling "Gegevensbescherming" van het Directoraat-

generaal (DG) Justitie, Vrijheid en Veiligheid van de Europese Commissie.
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Publicaties Artikel 29-werkgroep

De werkgroep publiceert regelmatig werkdocumenten en opinies met uitleg over 

de toepassing van de Europese privacyrichtlijn, nieuwe wetsvoorstellen en andere 

privacy onderwerpen in verband met de bescherming van de privacy en 

persoonsgegevens in een streven naar een geharmoniseerde toepassing van deze 

richtlijnen in de 27 lidstaten van de Unie. Onderstaand zijn alle werkdocumenten 

(guidelines) en relevante adviezen aangaande de AVG verzameld (stand April 

2018).

• Guidelines on Consent under Regulation 2016/679
• Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679
• Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling 

for the purposes of Regulation 2016/679
• Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 

2016/679
• Richtsnoeren voor de toepassing en vaststelling van 

administratieve geldboeten in de zin van Verordening (EU) 
2016/679

• Richtlijnen voor het bepalen van de leidende toezichthoudende 
autoriteit van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker

• Annex veelgestelde vragen

• Richtlijnen voor functionarissen voor gegevensbescherming
• Richtlijnen inzake het recht op gegevensoverdraagbaarheid

• Annex veelgestelde vragen

• Richtsnoeren voor gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en 
bepaling of een verwerking "waarschijnlijk een hoog risico 
inhoudt" in de zin van Verordening 2016/679

• Advies 2/2017 over gegevensverwerking op het werk

De documenten zijn ook te vinden op de website van de WP29. Voor meer 

informatie zie ook de Wiki-pagina van het LBVr.
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Document 6: 

Intro schermprint ''Privacy gaat iedereen wat aan', ook de Rechtspraak' 



21-3-2018 13:00 

Landelijk > Bedrijfsvoering > Communicatie > Nieuws > 'Privacy gaat iedereen wat 
aan', ook de Rechtspraak

'Privacy gaat iedereen wat aan', ook de 
Rechtspraak 

 5 Vind ik niet meer leuk

Op 25 mei wordt de nieuwe Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van toepassing. Deze Europese verordening 
vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp). De nieuwe verordening versterkt de rechten van 
betrokkenen met betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens binnen de EU. Voor het strafrecht wordt 
een afzonderlijke ‘Richtlijn gegevensbescherming opsporing 
en vervolging’ (Richtlijn) ingevoerd in de Wet 
Politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en 
strafvorderlijke gegevens (Wjsg). 
Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt krijgt met de AVG te maken., ook 
de Rechtspraak. Eind vorig jaar heeft de Raad voor de rechtspraak een landelijke 
projectgroep AVG in het leven geroepen. Die zorgt in nauw overleg met de 
aanspreekpunten privacy en de beveiligingscoördinatoren bij gerechten en diensten 
dat de Rechtspraak eind mei goed voorbereid is en voldoet aan de AVG en de 
Richtlijn. 

Net als onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) moet de Rechtspraak 
persoonsgegevens op rechtmatige en behoorlijke wijze verwerken. De regels blijven 
voor de Rechtspraak nagenoeg hetzelfde. Het belangrijkste verschil is niet zozeer de 
wijze van verwerken van persoonsgegevens maar het feit dat de Rechtspraak moet 
aantonen dat zij persoonsgegevens rechtmatig en behoorlijk verwerkt en dat de 
processen die hiermee samen hangen goed zijn ingevoerd. 

Landelijk register verwerking persoonsgegevens
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Zo heeft de Rechtspraak informatie- en verantwoordingsplichten als het gaat om 
persoonsgegevens. Om daar aan te voldoen wordt onder meer een landelijk 
verwerkingsregister aangelegd waarin staat welke persoonsgegevens de Rechtspraak 
verzamelt, met welk doel en hoe lang die worden bewaard en met welke instanties 
deze gegevens worden gedeeld. Dat geldt niet alleen voor persoonsgegevens in de 
landelijke IT-systemen, maar ook voor de registraties die ieder gerecht op papier en 
digitaal zelf bijhoudt. IVO en het LDCR hebben inmiddels bijna een analyse van de 
persoonsgegevens in de 150 landelijke IT-systemen voltooid. De gerechten is 
gevraagd de komende weken de lokale verwerkingen in kaart te brengen op basis 
van een modelregister, zodat op 25 mei het landelijk verwerkingsregister compleet 
is. 

Rechten van betrokkenen
In de nieuwe wetgeving staan de betrokkenen over wie persoonsgegevens verwerkt 
worden centraal. Betrokkenen krijgen in de AVG vergaande rechten met betrekking 
tot de verwerking van hun gegevens. Nieuwe rechten zijn: het recht om 
persoonsgegevens over te dragen (recht op dataportabiliteit) en het recht om 
‘vergeten’ te worden (recht op vergetelheid). Daarnaast hebben betrokkenen het 
recht om de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt in te zien en te 
wijzigen. Zij kunnen organisaties vragen stellen zoals ‘Welke persoonsgegevens 
verwerken jullie van mij?’ en ‘Aan wie verstrekken jullie deze persoonsgegevens?’. 
De AVG verplicht organisaties om op deze verzoeken binnen vier weken inhoudelijk 
antwoord op te geven. 

Voldoen aan de AVG en de Richtlijn
Het doel van de projectgroep is dat de Rechtspraak op 25 mei het proces van 
gegevensbescherming heeft ingericht op de wijze die de nieuwe wet- en regelgeving 
voorschrijft. Hiervoor is het van belang dat de Rechtspraak in beeld heeft of 
persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden 
verwerkt. De Rechtspraak heeft als voordeel dat er de afgelopen jaren al veel is 
gedaan ten behoeve van de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Zo 
hebben we al een functionaris gegevensbescherming, een meldprocedure datalekken 
en een register van verwerkingen en voeren de IT-organisaties al privacy impact 
analyses uit op de IT- systemen. Voor zover blijkt dat aanvullende maatregelen 
nodig zijn, dan worden deze in samenwerking met gerechten en diensten opgepakt. 

Meer informatie? Kijk op de projectpagina. De komende tijd zullen we vaker 
berichten over de AVG. Mocht je specifieke vragen hebben over de uitleg van de AVG 
of zijn er kwesties waar je meer over wilt weten, stuur een e-mail naar  
privacy@rechtspraak.nl. 
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Kenmerk:
Zie ook:
Bron:

Reacties
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Document 7: 

Intro schermprint 'Privacy gaat iedereen wat aan, jij bent de sleutel!' 



14-5-2018 13:00 

Landelijk > Bedrijfsvoering > Communicatie > Nieuws > Privacy gaat iedereen wat 
aan, jij bent de sleutel!

Privacy gaat iedereen wat aan, jij bent de sleutel! 

 2 Vind ik leuk

De nieuwe poster in de landelijke Rechtspraakcampagne 'Jij bent de sleutel' staat in 
het teken van bescherming van persoonsgegevens. Een onderwerp dat volop in de 
belangstelling staat door de aankomende invoering van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en de Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie. 
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Zorgvuldig en bewust
Privacy gaat iedereen wat aan, ook de Rechtspraak. Zorgvuldige en bewuste omgang 
met persoonsgegevens is en blijft voor onze organisatie van groot belang. Over het 
algemeen is iedereen zich goed bewust dat persoonsgegevens van rechtzoekenden 
vertrouwelijk van aard zijn en dat sommige gegevens (zoals medische dossiers en 
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strafrechtelijke gegevens) extra gevoelig zijn. Daarnaast is het van groot belang om 
ook de privacy op de werkvloer te respecteren van collega’s, zowel intern als extern. 

Toch gaat het, in de drukte van het werk van alledag, ook wel eens mis. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit het aantal datalekken in 2017. Met de komst van de nieuwe 
privacywetgeving is de publieke aandacht voor dit onderwerp gegroeid. Laten we er 
structureel voor zorgen dat alle betrokkenen vertrouwen blijven houden dat de 
gegevens die zij aan de Rechtspraak toevertrouwen ook vertrouwelijk blijven. 

Gedragsregels
Op de poster worden een aantal gedragsregels genoemd:

• Verstrek alleen informatie als mensen het aantoonbaar mogen ontvangen;
• Bewaar alleen wat nodig of verplicht is;
• Bekijk processtukken alleen voor het werken aan een zaak;
• Verstuur gegevens alleen via veilige rechtspraakkanalen.
•

Eind mei verschijnt een handreiking op Intro Landelijk met daarin meer tips over 
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. 

Bespreken
Omdat privacy iedere medewerker en ieder team aangaat is het van belang 
bescherming van persoonsgegevens binnen het team te bespreken. 

Vragen?
Meer informatie over de de AVG en de Richtlijn staat op de projectpagina AVG. Eind 
mei worden op deze pagina onder andere het privacybeleid, het register van 
verwerkingen van persoonsgegevens en de nieuwe privacyverklaring van de 
Rechtspraak gepubliceerd. In het verlengde daarvan worden de gerechten 
geïnformeerd over de lokale gevolgen van de implementatie en wie de 
contactpersonen zijn binnen de gerechten. Vragen? Mail dan 
naar privacy@rechtspraak.nl. 

Kenmerk:
Zie ook:
Bron:

Reacties
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Document 8: 

Intro schermprint 'Privacy gaat iedereen wat aan: Welkom AVG' 



24-5-2018 16:00 

Landelijk > Bedrijfsvoering > Communicatie > Nieuws > Privacy gaat iedereen aan: 
welkom AVG

Privacy gaat iedereen aan: welkom AVG 
Vind ik leuk

Vanaf morgen is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. Voor het strafrecht geldt al sinds 6 mei de Richtlijn 
gegevensbescherming politie en justitie (Richtlijn). In de media is de afgelopen 
maanden veel te doen geweest over deze nieuwe Europese privacy-regelgeving. Ook 
de Rechtspraak heeft zich goed voorbereid en is er klaar voor. 

Huzarenstuk
Privacybescherming is een belangrijk onderwerp voor de rechtspraak: het vormt de 
basis van een eerlijk proces. Het stelt mensen in staat zich vrijelijk te uiten in de 
wetenschap dat informatie discreet wordt behandeld. Met name in rechtszaken is het 
van belang dat iedereen zonder terughoudendheid zijn of haar verhaal kan doen en 
niet bang hoeft te zijn dat de informatie in verkeerde handen valt. In een korte 
tijdspanne van 5 maanden is de Rechtspraak erin geslaagd om te voldoen aan de 
basisvoorwaarden van de AVG en de Richtlijn, zoals het hebben van een 
privacybeleid, een privacy governance en de landelijke procedure 
informatieverzoeken. Met name het maken van een landelijk verwerkingsregister van 
persoonsgegevens was een hele klus. Landelijk projectleider : ‘Onze 
collega’s van IVO hebben in korte tijd een huzarenstuk uitgevoerd door 155 IT-
applicaties te analyseren op persoonsgegevens. De daar aanwezige kennis en kunde 
is enorm. Ook ben ik heel trots op onze collega’s in de gerechten, die in korte tijd de 
lokale registraties van persoonsgegevens in kaart hebben gebracht.’ 
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Verzoeken
In de AVG staat de rechtsbescherming van de burger centraal. Volgens  
dient de Rechtspraak hier een voorbeeldfunctie in te vervullen. Dat betekent dat 
verzoeken van burgers over de persoonsgegevens die de Rechtspraak van hen 
verwerkt – en met wie die worden gedeeld – juist, klantgericht en binnen 4 weken 
worden beantwoord. ‘Wij hebben keihard gewerkt om hier een toereikende procedure 
voor op te stellen, maar hebben geen idee hoeveel betrokkenen daadwerkelijk een 
verzoek zullen doen. Dat zal de komende tijd duidelijk worden’, aldus . 

Toezicht
Onderdeel van de invoering van de AVG is de speciale regeling toezicht op de 
verwerking van persoonsgegevens in de rechtspraak. Dat toezicht is op grond van de 
AVG niet belegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), maar moet door de 
Rechtspraak in alle Europese landen zelf worden ingericht. Dat is op tijd gelukt. Voor 
de gerechten (rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad) is dat toezicht belegd bij 
de procureur-generaal van de Hoge Raad. Voor de bestuursrechtelijke colleges 
(Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Centrale Raad van Beroep en het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven) is het toezicht belegd bij de nieuw 
ingestelde ’AVG-commissie bestuursrechtelijke colleges‘. Klachten over 
gegevensverwerking in het kader van de uitoefening van gerechtelijke taken kan 
men dus bij een van deze toezichthouders indienen. 

Rol van de PG
De AP neemt alleen nog klachten over gegevensverwerking in het kader van de 
bedrijfsvoering in behandeling. , Functionaris Gegevensbescherming 
bij de Raad voor de rechtspraak, was nauw betrokken bij de totstandkoming van de 
regeling: ‘Deze regeling is bedoeld om de onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht bij de uitoefening van haar rechterlijke taken te waarborgen. De 
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toezichthoudende rol van de PG bestaat onder meer uit het behandelen van klachten 
van betrokkenen die van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens 
door de gerechten niet volgens de bepalingen van de AVG of de Richtlijn gebeurt, of 
als men niet tevreden is over de afhandeling van verzoeken.’ 

Toekomst
De basis voor de AVG is op orde, maar er moet nog wel wat gebeuren. Met name 
voor wat betreft de aanscherping van het autorisatiebeleid: de vraag wie in welke 
gevallen toegang mag hebben tot welke gegevens. Ook het op orde krijgen van 
verwerkersovereenkomsten met externe leveranciers, het bewaarbeleid van 
persoonsgegevens en het verder bevorderen van bewustwording en educatie blijven 
de komende tijd nog op de agenda. 

Documenten en veel gestelde vragen over de AVG zijn terug te vinden op de 
projectpagina Privacy. Verder is op Rechtspraak.nl de privacyverklaring en het 
externe register van verwerkingen te raadplegen. 

Kenmerk:
Zie ook:
Bron:

Reacties
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Document 9: 

Intro schermprint 'Jij bent de sleutel' 



Landelijk > Bedrijfsvoering > Veiligheid en beveiliging > Jij bent de sleutel

Jij bent de sleutel 

De beveiliging van de rechtspraak is in jouw handen. Er kunnen 100 protocollen 
worden bedacht, maar jij bent de sleutel. Op deze site lees je alles wat jij als 
medewerker moet weten over (informatie)beveiliging.

Vervoer en 
versturen 

• Digitaal of

Werken in het 
openbaar

• Wees je bewust
Wifi

• Gratis internet

Apparaten up
to-date en 

• Blijf bescherm

Uitwisselschijf
• Plaats daar

Wachtwoorden
• Maak ze sterk

Computer op 
slot

• 'Vlaggetje L' als

Opgeruimd 
bureau

• Ruim

Risico's Social 
Media

• Wat zet jij
Phishing

• Zo komen
Rijkspas

• Do's & Don'ts

Weggooien 
vertrouwelijk

• In een
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Document 10: 

Intro schermprint 'Informatiebeveiliging' 



Landelijk > Bedrijfsvoering > Veiligheid en beveiliging > Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging 

Definitie

Informatiebeveiliging bestaat uit het geheel van preventieve, repressieve en 
herstelmaatregelen, evenals procedures en processen die de beschikbaarheid, 
vertrouwelijkheid en integriteit van alle vormen van informatie garanderen, met als 
doel de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele 
gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald, niveau te 
beperken. 

Begripsbepalingen

Beschikbaarheid
Het zeker stellen dat informatie en essentiële diensten op 
de juiste momenten en plaats beschikbaar zijn voor 
gerechtigde gebruikers.

Vertrouwelijkheid Het beschermen van (gevoelige) informatie tegen 
ongeautoriseerde kennisname.

Integriteit
Het waarborgen van de correctheid en de volledigheid van 
informatie, programmatuur, communicatie-, opslag- en 
verwerkingsapparatuur.

Verantwoordingsplicht 
(accountability)

Het achteraf kunnen verantwoorden van handelingen op, 
of met, toegangsrechten, gegevens, programmatuur, 
beveiliging, et cetera.

Beschikbaarheid en integriteit

Het belang van beschikbaarheid en integriteit van informatie spreekt voor zich. Als 
gegevens niet terug te vinden zijn, kan geen recht worden gedaan. Als gegevens – 
zeker in geval waarin het originele bewijsmiddelen betreft – wijzigingen ondergaan 
waardoor deze incorrect of onvolledig zijn, kunnen onjuiste uitspraken worden 
gedaan. In een goed systeem van verantwoording kan achteraf getraceerd worden 
dat er iets met de gegevens is gebeurd en door wie en wanneer dat heeft 
plaatsgevonden. 

Vertrouwelijkheid

De Rechtspraak heeft als basisnorm dat alle informatie binnen de Rechtspraak 
vertrouwelijk is, tenzij de informatie duidelijk publiek is. Er kan echter ook sprake 
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zijn van gevoelige informatie die het stempel 'geheim' kunnen dragen. Het  
zogeheten geheim van de raadkamer is een in het oog springend element in de 
rechtsgang. Ook veel werkzaamheden in het kabinet RC vereisen geheimhouding die 
tot een hoog niveau gegarandeerd moet kunnen worden. Het achter gesloten deuren 
rechtspreken is er eveneens op gericht informatie geheim te houden. Dit kan om 
uiteenlopende redenen gebeuren (beschermen van partijen, maar ook buiten beeld 
houden van de persoon van de rechter). Ten slotte kan ook gelden dat de informatie 
geheel geheim moet blijven. Risicoanalyses moeten uitwijzen welke informatie 
uitstijgt boven de basisnorm en welke additionele beveiligingsmaatregelen er 
daardoor genomen dienen te worden. 

Onderdeel van integrale beveiliging

De beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de informatie borgt de 
Rechtspraak met maatregelen in overeenstemming met het Voorschrift 
Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR2007). De informatiebeveiligingsmaatregelen 
strekken zich ver uit tot in de fysieke beveiliging, daarom maakt 
informatiebeveiliging in zijn geheel deel uit van de integrale beveiliging.

Zie ook

Beheer van bedrijfsmiddelen
Omgaan met informatie
Autorisatiebeheer
ICT-beveiliging
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