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Minister van Justitie en Veiligheid  

  

Structurele borging gegevensverstrekking aan het WODC 

 

     
     

     

 

 
  

 

1.     Aanleiding 

De toestemmingsbrief voor de gegevensverstrekking aan het WODC, die u op 31 

januari 2022 met een jaar heeft verlengd, moet uiterlijk op 31 januari 2023 

nogmaals verlengd worden tot aan het moment dat deze gegevensverstrekking 

structureel geborgd is in het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.  

 

2.     Geadviseerd besluit 

U kunt akkoord gaan met de verlenging van deze toestemmingsbrief tot aan het 

moment dat het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens zodanig is gewijzigd 

dat de gegevensverstrekking aan het WODC structureel geborgd is. Deze 

verlenging loopt uiterlijk tot 31 januari 2026 (behoudens verlenging). 

 

Als u akkoord gaat, wordt u gevraagd in te stemmen met het versturen van 

bijgaande Kamerbrief om de Tweede Kamer te informeren. 

 

3.     Kernpunten 

Op 31 januari 2022 jaar is de toestemmingsbrief voor de verstrekking van 

justitiële gegevens aan het WODC (hierna: de toestemmingsbrief) verlengd met 

een jaar. U heeft de Tweede Kamer bij brief van 1 februari 2022 geïnformeerd 

over deze verlenging en het voornemen deze gegevensverstrekking structureel te 

borgen.  

 

Wij hebben u in april 2022 geïnformeerd dat aanpassing van het Besluit justitiële 

en strafvorderlijke gegevens de meest aangewezen weg is om de gewenste 

structurele borging te realiseren. Daarnaast hebben wij u geïnformeerd dat de 

toestemmingsbrief wel te handhaven zou zijn voor een overbruggingsperiode. De 

wijziging van het Besluit heeft betrekking op de verwerking van 

persoonsgegevens. Dit betekent dat naast het doorlopen van het gebruikelijke 

wetgevingsproces voor het aanpassen van een besluit, er ook een verplichting 

bestaat de wijziging aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor te leggen. Tot 

slot hebben wij u geïnformeerd dat de toestemmingsbrief medio januari 2023 

nogmaals verlengd zou moeten te worden tot aan het moment dat de wijziging in 

het Besluit is doorgevoerd. Dit is nodig om de gegevensverstrekking aan het 

WODC te kunnen continueren in de tussengelegen tijd. Hierbij leggen wij u de 

verlenging van deze toestemmingsbrief voor. 
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4.     Toelichting 

De wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens wordt 

meegenomen in een verzamelbesluit ter aanpassing van het Besluit justitiële en 

strafvorderlijke gegevens en het Bpg. Er is ten behoeve hiervan onder meer een 

wetgevings-data privacy impact analyse (DPIA) met Justid en het WODC 

opgesteld. De aanvang van het wetgevingstraject voor het verzamelbesluit, is in 

gang gezet. In het verzamelbesluit wordt direct een groot aantal andere 

wijzigingen meegenomen. Een deel daarvan wordt nu uitgewerkt. Hierdoor staat 

de daadwerkelijke aanvang van het wetgevingstraject momenteel nog niet vast. 

Los daarvan dient rekening gehouden te worden met een ruime marge voor de 

verplichte consultatie bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) van betreffend 

verzamelbesluit. Gelet op bovenstaande kan in redelijkheid verwacht worden dat 

de benodigde wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens 

binnen een termijn van drie jaren in werking zal treden. Om die reden is gekozen 

voor een verlenging tot aan het moment dat de gegevensverstrekking structureel 

in het Bjsg is geregeld, dan wel uiterlijk tot en met 31 januari 2026 behoudens 

verlenging. Indien de wijziging in 2026 nog niet is gerealiseerd, kan nogmaals 

overwogen worden of een verlenging aan de orde kan zijn. 

 

4.1 Politieke context 
Onderhavig onderwerp zou meegenomen worden in het kader van het traject ter 
herziening van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en de Wet 
politiegegevens (Wpg) richting een nieuwe integrale gegevenswet voor het politie- 

en justitiedomein. Deze nieuwe integrale gegevenswet vindt geen doorgang meer. 
We pakken sindsdien concrete onderwerpen op waarvoor we de Wet justitiële en 
strafvorderlijke gegevens en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens 
aanpassen. Dit is per brief aan de Tweede Kamer medegedeeld op 29 maart 

20221. In de kamerbrief van 11 november 20222 heeft de Minister voor 
Rechtsbescherming toelichting gegeven over de mogelijke aanpassingen in de 

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en daarbij eveneens het voornemen 
geuit de gegevensverstrekking aan het WODC in het Besluit justitiële en 
strafvorderlijke gegevens te regelen. 

  

4.2 Financiële overwegingen 

De verlenging van betreffende toestemmingsbrief heeft geen nieuwe financiële 

consequenties. De gegevensverstrekking aan het WODC wordt voortgezet.  

Beleidskeuze uitgelegd 

Onderbouwing doeltreffend, 

doelmatig en evaluatie (CW 3.1) 

 

 

1. Doel 

Het doel is om de verstrekking van 

justitiële gegevens aan het WODC ten 

behoeve van de Onderzoeks- en 

Beleidsdatabank Justitiële 

Documentatie te continueren. 

 

2. Beleidsinstrument(en) 

Verlenging van de toestemmingsbrief 

voor de verstrekking van justitiële 

gegevens aan het WODC. Deze brief 

geldt voor een overbruggingsperiode 

tot aan het moment dat het Bjsg 

zodanig is gewijzigd dat de 

                                                
1 TK 2021–2022, 32 761, nr. 218 d.d. 29 maart 2023 
2 TK 2022-2023, 29 279, nr. 745 d.d. 11 november 2022  
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verstrekking structureel geregeld is. 

Deze periode duurt maximaal drie jaar, 

behoudens verlenging. 

 

3A. Financiële gevolgen voor het 

Rijk 

Er zijn geen nieuwe financiële gevolgen 

verbonden aan deze verlenging. Het 

gaat om de voortzetting van een 

gegevensverstrekking. 

3B. Financiële gevolgen voor de 

maatschappelijke factoren 

n.v.t. 

 

4. Nagestreefde doeltreffendheid 

De verlenging van de 

toestemmingsbrief is een voorwaarde 

om de gegevensverstrekking aan het 

WODC te kunnen continueren. 

5. Nagestreefde doelmatigheid Zonder deze verlenging kan de 

verstrekking niet worden 

gecontinueerd. De wijziging van het 

Bjsg wordt zo snel mogelijk 

gerealiseerd.  

6. Evaluatieparagraaf De verlenging geldt voor een periode 

van maximaal drie jaar. Vervolgens 

kan een nieuwe afweging gemaakt 

worden of verlenging aan de orde kan 

zijn. 

 

4.3 Juridische overwegingen 

Justitiële gegevens zijn persoonsgegevens uit de justitiële documentatie 

(=voorheen het strafblad) en vallen onder de Wet justitiële en strafvorderlijke 

gegevens (Wjsg) en het bijbehorende Besluit justitiële en strafvorderlijke 

gegevens (Bjsg). Justitiële gegevens mogen alleen verwerkt worden indien 

daarvoor een basis bestaat in de Wjsg en het Bjsg. Voor wetenschappelijk 

onderzoek is deze geregeld in artikel 15 van de Wjsg.  

 

De Justitiële Informatiedienst (Justid) verstrekt momenteel op grond van de 

toestemmingsbrief, gebaseerd op artikel 15 Wjsg en artikel 31 Bjsg, de justitiële 

gegevens aan het WODC ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek door het 

WODC. Het algemeen belang dat gediend wordt met deze verstrekking aan het 

WODC is groot. Een groot aantal onderzoeken ten behoeve van beleidsvorming en 

-monitoring binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid waaronder de 

recidivemonitor, kan niet worden uitgevoerd zonder deze gegevens. Daarnaast 

kunnen wetenschappelijk onderzoekers van andere organisaties gegevens 

opvragen bij het WODC.  

 

Artikel 31 Bjsg lijkt echter uit te gaan van verstrekkingen aan één specifieke 

onderzoeker en ten behoeve van een afgebakend wetenschappelijk onderzoek. De 

toestemmingsbrief is wel voor een overbruggingsperiode te handhaven als basis 

voor de structurele gegevensverstrekking aan het WODC. Een wijziging van 

paragraaf 4 van hoofdstuk 3 van het Bjsg is de voornaamste wijze om betreffende 

gegevensverstrekking aan het WODC structureel te borgen.  

 

4.4 Communicatie 

De verlenging van de toestemmingsbrief en deze beslisnota kunnen met de 

Tweede Kamer gedeeld worden middels bijgaande Kamerbrief. 
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5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

         

5.1 Toelichting  

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 

Bijlagen: 

-Verlenging toestemmingsbrief gegevensverstrekking aan het WODC 

-Kamerbrief mededeling tweede verlenging toestemmingsbrief 

gegevensverstrekking aan het WODC tot aan structurele borging  


