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Geachte heer Dekker,
Bij brief van 9 juli 2018 met bovengenoemd kenmerk is namens u het Ontwerpbesluit gebruik
burgerservicenummer door Slachtofferhulp Nederland (hierna het “Besluit”) ter advisering aan de Raad
voor de rechtspraak (de “Raad”) voorgelegd.
HET BESLUIT
Het Besluit regelt dat Slachtofferhulp Nederland (SHN) bij bepaalde, specifiek omschreven
werkzaamheden, gebruik maakt van het burgerservicenummer (BSN) van slachtoffers. Op dit moment
mag SHN dit dat nog niet. Het gebruik is gericht op de volgende werkzaamheden van SHN:


de (veelal elektronische) verwerking van de persoonsgegevens van slachtoffers. Daarbij moet
vooral worden gedacht aan het administratief vastleggen van het BSN van het slachtoffer na
ontvangst van diens gegevens. Deze gegevens worden in de meeste gevallen verstrekt door de
politie of het OM (circa 80 procent). Ook komt het voor dat het slachtoffer zichzelf meldt bij
SHN. Naast de administratieve vastlegging moet worden gedacht aan het door SHN raadplegen
van het BSN van het slachtoffer nadat dit in de systemen is vastgelegd en aan de verstrekking
van die gegevens aan de (bovengenoemde) ketenpartners, of andere overheidsorganen, zoals
(de Sociale Dienst van) gemeenten. Ook komt het voor dat SHN persoonsgegevens van
slachtoffers opvraagt. Een voorbeeld daarvan betreft het opvragen van tenlasteleggingen bij het
OM, waarin gegevens over slachtoffers voorkomen.



de (voorgenomen) werkzaamheden in het kader van nieuwe elektronische online
dienstverlening en informatieverschaffing door SHN. Het betreft hier de deelname aan een
ketenbreed slachtofferportaal en het via de SHN-website aanbieden van een gepersonaliseerde
‘mijn-omgeving’ waarop slachtoffers, na daarop te hebben ingelogd, onder meer een
voegingsformulier benadeelde partij zullen kunnen invullen, en hun digitale dossier zullen
kunnen inzien.

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1
1

De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie een wettelijke adviestaak met

betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak. De adviezen worden vastgesteld na overleg
met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 van de Grondwet. Bij het opstellen
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ADVIES
Het Besluit geeft de Raad geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
WERKLAST
Het Besluit leidt naar inschatting van de Raad niet tot substantiële gevolgen voor de werklast of
organisatie van de Rechtspraak.
TOT SLOT
Indien na het uitbrengen van dit advies het Besluit op belangrijke onderdelen wordt gewijzigd of indien
uit nadere uitvoeringsregelgeving belangrijke werklastgevolgen voortvloeien, dan wordt de Raad graag
in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren. Met het oog op de voorbereiding van de
gerechten op de invoering van het uiteindelijke Besluit, stelt de Raad het op prijs als hij geïnformeerd
wordt over de plaatsing van de definitieve tekst daarvan in het Staatsblad.

Hoogachtend,

mr. C.H.W.M. Sterk
Lid Raad voor de rechtspraak

van zijn adviezen beoordeelt de Raad de voorgenomen wet- en regelgeving in het bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de
werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling van individuele
zaken niet gebonden aan de inhoud van de wetgevingsadviezen van de Raad voor de rechtspraak.

