
 
Privacy protocol Adviescollege Levenslanggestraften

In dit privacy protocol kunt u lezen hoe het Adviescollege Levenslanggestraften (hierna: het College) 
omgaat met persoonsgegevens. Het protocol geldt voor alle persoonsgegevens die het College nodig 
heeft bij de uitvoering van zijn taken. Deze taken zijn beschreven in artikel 4 van het Besluit van de 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 25 november 2016, houdende de instelling van een 
Adviescollege Levenslanggestraften (Besluit Adviescollege Levenslanggestraften):

a. te adviseren voor welke re-integratieactiviteiten een levenslanggestrafte in aanmerking 
komt;

b. het naar aanleiding van de start van een gratieprocedure informeren van de minister over de
voortgang van de resocialisatie- en re-integratieactiviteiten van de levenslanggestrafte in die 
gevallen waarin het Adviescollege eerder een advies als bedoeld in onderdeel a. heeft 
uitgebracht;

c. het op verzoek van de Minister van Justitie en Veiligheid (hierna: Minister) adviseren over 
het aanbieden van re-integratieactiviteiten;

d. het op diens verzoek informeren van de Minister over de voortgang van de resocialisatie en 
re-integratieactiviteiten van de levenslanggestraften in andere dan de in onderdeel b. 
genoemde gevallen.

1. Persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeelden van 
persoonsgegevens zijn een naam, een huisadres of e-mailadres.

Bijzondere persoonsgegevens 
Sommige persoonsgegevens zijn gevoeliger dan anderen, omdat ze meer effect hebben op iemands 
leven. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, 
godsdienst, gezondheid of BSN-nummer. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet. 
Persoonsgegevens van minderjarigen zijn altijd gevoelig en krijgen daarom extra bescherming.

Strafrechtelijke persoonsgegevens
Een bijzondere categorie persoonsgegevens zijn strafrechtelijke persoonsgegevens zoals vonnissen 
van de strafrechter, reclasseringsrapportages, pro-Justitiarapportages en Uittreksels Justitiële 
Documentatie (strafblad).

Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

2. Verwerking persoonsgegevens
Het College verwerkt de persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en de overige wet- en regelgeving. Het College 
beschermt hiermee de persoonlijke levenssfeer van de tot een levenslange gevangenisstraf 
veroordeelde alsmede van de slachtoffers en nabestaanden. Ook wordt de persoonlijke levenssfeer 
van deskundigen en andere personen van wie het College informatie ontvangt beschermd. 
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3. Bevoegdheden
Op grond van artikel 5 van het Besluit Adviescollege Levenslanggestraften is het College bevoegd 
kennis te nemen van alle gegevens en bescheiden die voor de vervulling van zijn taak van belang zijn 
en heeft het College te allen tijde toegang tot alle penitentiaire inrichtingen waar de levenslange 
gevangenisstraf ten uitvoer wordt gelegd. Het Adviescollege ontvangt van de Minister in elk geval het
penitentiair dossier, bedoeld in artikel 59 van de Penitentiaire beginselenwet, in voorkomend geval 
het verpleegdossier in de zin van artikel 19 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking 
gestelden en alle overige relevante informatie die noodzakelijk is om te adviseren over re-
integratieactiviteiten. Tot deze informatie worden onder meer gerekend pro Justitia rapportages, 
reclasseringsrapportages, het zaaksdossier en vonnissen, rapportages van Slachtofferhulp Nederland 
en gratiedossiers. 

Het Adviescollege maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruikt voor zover dat redelijkerwijs voor 
de vervulling van zijn taak nodig is. Het Adviescollege en diens leden zijn verplicht geheimhouding in 
acht te nemen ten aanzien van alle informatie die hen bij de uitoefening van hun taken ter kennis 
komt en waarvan zij redelijkerwijs het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. De 
persoonsgegevens die het Adviescollege verwerkt, zijn gewone persoonsgegevens zoals naam en 
geboortedatum en bijzondere gegevens zoals medische en strafrechtelijke gegevens. 

4. Toepassingsbereik
Dit privacy protocol geldt voor alle verwerkingen van persoonsgegevens door de leden van het 
Adviescollege, de secretarissen en overige medewerkers van het Bureau zoals genoemd in artikel 2 
en 6 van het Besluit voor zover die vallen onder de verantwoordelijkheid van hun taken.

5. Informatievoorziening
De levenslanggestrafte wordt bij de start van het adviseringstraject bij het College geïnformeerd over
de werkwijze van het College en hoe het traject is vormgegeven. 

Slachtoffers en nabestaanden worden bij aanvang van de werkzaamheden van het College op de 
hoogte gesteld van de werkwijze van het College. 

De genodigden bij een hoorzitting van of achtergrondgesprek met het College worden voorafgaand 
geïnformeerd over de taken en werkwijze van het College en de gang van zaken bij een hoorzitting 
dan wel achtergrondgesprek. 

6. Verwerking en uitwisseling persoonsgegevens
Het College werkt in een keten met onder meer het openbaar ministerie, het Nederlands Instituut 
voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en 
Reclassering Nederland (3RO). Het College verstrekt gegevens aan de keten in het kader van de 
gegeven taakstelling en ten behoeve van rapportageopdrachten in individuele casus. Daarbij heeft 
het College uitwisseling van persoonsgegevens nodig met de organisaties, zodat alle partijen hun 
(wettelijke) taken goed kunnen uitvoeren.

De persoonsgegevens worden niet gedeeld met personen of instanties die niet bevoegd zijn daarvan 
kennis te nemen. 

De adviezen van het College worden nooit gepubliceerd en niet openbaar gemaakt door het College.
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In het tweejaarbericht van het College dat op de website wordt gepubliceerd worden geen 
persoonsgegevens opgenomen. 

De AVG biedt de mogelijkheid persoonsgegevens na afronding van een zaak te verwerken met het 
oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische 
doeleinden. Uiteraard gebeurt dit met de nodige passende waarborgen. 

7. Beveiliging
Het College maakt voor wat betreft de eigen, interne gegevensuitwisseling gebruik van de 
infrastructuur van de rechtspraak. Er zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens te beschermen tegen inzage door onbevoegden, verlies, diefstal of enige andere 
vorm van onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld: alleen 
personen met de juiste bevoegdheden hierover kunnen beschikken. Ook zijn persoonsgegevens 
passend beveiligd. Het College volgt daarbij de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid 
voor informatiebeveiliging.

8. Bewaartermijn
Het College bewaart persoonsgegevens op basis van de basis selectielijst: 
- zolang als nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, of 
- op grond van de Archiefwet is vereist, en 
- niet langer dan noodzakelijk 

9. Recht op inzage 
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens het 
College van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen.

10. Recht op rectificatie
Als gegevens volgens u onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kunt u een aanvullend verzoek doen 
om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Dit is het recht op rectificatie. 

11. Recht op vergetelheid
U kunt, bijvoorbeeld als het College uw gegevens niet meer nodig heeft of als u een eerder gegeven 
toestemming voor het gebruik van uw gegevens heeft ingetrokken, aan het College vragen om uw 
gegevens te wissen. Dit is het recht op vergetelheid. Dit recht geldt niet als het voor het College 
noodzakelijk is in verband met de taakstelling om uw gegevens te bewaren.

12. Recht op dataportabiliteit
U heeft recht op dataportabiliteit (overdracht van gegevens) als het College uw gegevens verwerkt. 
Dit geldt alleen voor gegevens die het College digitaal verwerkt, dus niet voor papieren dossiers of 
gegevens. 

13. Recht op beperking van de verwerking
U kunt het College vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken. Dit geldt bijvoorbeeld als
de gegevens onrechtmatig worden verwerkt of als het College ze niet meer nodig heeft. Dit is het 
recht op beperking van de verwerking. 

14. Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door het College vanwege uw 
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specifieke situatie. Dit is het recht van bezwaar. U kunt daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij 
het College.

Contactgegevens

Adviescollege levenslanggestraften 
Postbus 9030
6800 EM Arnhem
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