VERKLARING GEBRUIK GEGEVENS UIT INTERVIEWS

Hierbij verklaart/verklaren ondergetekende(n)
(1) ………………………………………………………………………………………………………………
(2) ………………………………………………………………………………………………………………,
als onderzoeker(s) verbonden aan ………………………………………………………………………………………
te ………………………………………………………………………………………
met betrekking tot de verzameling en het gebruik van gegevens welke zijn verkregen uit
gesprekken (interviews) met rechters en overige aan de Rechtspraak verbonden
personeelsleden, ten behoeve van het onderzoek
………………………………………………………………………………………………………………
in te stemmen met de volgende voorwaarden:
a.
b.

c.
d.

e.
f.
g.

h.

i.
j.

Dat hij/zij het concept-verslag van het gesprek aan de geïnterviewde voorlegt, ter toetsing van de
juistheid van de weergave.
Dat hij/zij geen tot individuele (nog in leven zijnde) natuurlijke personen en rechtspersonen herleidbare
gegevens in de openbaarheid zal/zullen brengen dan met uitdrukkelijke toestemming van de Raad voor de
rechtspraak.
Dat hij/zij aan de belangen van deze (rechts)personen, hun familieleden of nabestaanden bij publicatie of
andere informatieverstrekkingen, geen onevenredig nadeel toebrengt/toebrengen.
Dat hij/zij geen contact opneemt/opnemen met de personen, hun familieleden of nabestaanden, op wie de
gegevens betrekking hebben, tenzij de Raad voor de rechtspraak daarvoor uitdrukkelijk toestemming
verleent.
Dat hij/zij aan de belangen van opsporing, vervolging en rechtspleging geen nadeel toebrengt/toebrengen
en die opsporing, vervolging en rechtspleging niet zal/zullen belemmeren.
Dat hij/zij ter toetsing of hij/zij voldaan heeft/hebben aan de onder b t/m e genoemde voorwaarden, ten
minste twee weken voor de voorgenomen publicatie het conceptrapport aan de Raad zal/zullen toezenden.
Dat hij/zij erkent/erkennen dat de Raad voor de rechtspraak op grond van deze toetsing aan de publicatie
van de gegevens die afbreuk doen aan de onder b t/m e beschermde belangen zijn toestemming kan
onthouden.
Dat hij/zij geheimhouding zal/zullen betrachten ten aanzien van alle bij de interviews ter sprake gebrachte
gegevens over personen dan wel rechtspersonen die door de Raad niet voor publicatie worden
vrijgegeven.
Dat hij/zij de Staat vrijwaart/vrijwaren tegen eventuele aansprakelijkheidsstelling, voortvloeiende uit het
verlenen van medewerking aan de gesprekken.
Dat hij/zij van de publicatie van het onderzoek minimaal twee exemplaren aan de Raad voor de
rechtspraak en minimaal twee exemplaren aan het/de betrokken gerecht(en) ter beschikking stelt/stellen.
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