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In antwoord op uw brief bericht ik u als volgt. U heeft de Registratiekamer verzocht of 
het binnen de wettelijke kaders mogelijk is dat de Reclassering informatie, over het 
gedrag van tbs-gestelden die onder voorwaarden buiten de penitentiaire inrichting onder 
gezag van justitie zijn geplaatst, uitwisselt met andere zorg- en hulpverlenende 
instanties. Dit ter verbetering van het toezicht op en de begeleiding van tbs-gestelden 
door de Reclassering.  
 
De Registratiekamer heeft zich in het najaar van 1999 reeds op het standpunt gesteld dat 
binnen de geldende privacywetgeving ruimte is voor het realiseren van gedoseerde 
informatie-uitwisseling over vrijgekomen pedoseksuelen aan politie en relevante 
derden. Daarbij dient evenwel vanuit de optiek van een goede taakuitoefening bezien te 
worden waarom de informatieverstrekking nodig is. Dit standpunt is verwoord in de 
brief van 3 januari 2000 van de Minister van Justitie aan de voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. Naar het oordeel van de Registratiekamer dient de 
informatie-uitwisseling met betrekking tot gedrag van tbs-gestelden, die onder 
voorwaarden buiten de penitentiaire inrichting onder gezag van justitie zijn geplaatst, 
tussen reclassering en andere hulpverlenende instanties ook op deze wijze te worden 
beoordeeld.  
 
In verband met de te verwachten inwerkingtreding van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (WBP) in de loop van dit jaar zal de Registratiekamer in 
bovengenoemde kwestie adviseren in het licht van de WBP en de Wet politieregisters 
(Wpolr). 
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Gelet op de algemene vraagstelling en het ontbreken van een beschrijving van de keten 
van informatie-uitwisseling wijst de Registratiekamer u erop dat zij enkel een algemeen 
juridisch kader kan aanreiken waarbinnen bovengenoemde verstrekkingen dienen te 
worden beoordeeld. 
 
 De navolgende bepalingen uit de WBP en de Wpolr spelen in het algemeen een rol bij 
de beoordeling van de vraag of op rechtmatige wijze gegevens worden uitgewisseld 
tussen bovengenoemde instanties.  
 
De WBP 
 
De WBP is in het algemeen van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens 
door Reclassering en andere zorg- en hulpverlenende instanties. Het gaat in casu met 
name -doch niet uitsluitend- om strafrechtelijke persoonsgegevens. Dat betekent dat 
voor dergelijke gegevens het verzwaarde regime uit de WBP voor bijzondere gegevens 
geldt.  
 
Voor verwerking van persoonsgegevens door de reclassering en andere zorg- en 
hulpverlenende instanties in het algemeen komen de artikelen 8, onder a en e, WBP het 
meest in aanmerking. De ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 8, 
onder a, WBP) is op zich toereikend en behoeft hier verder geen bespreking.  
 
Artikel 8, onder e, WBP vormt een grondslag waar het gaat om een verwerking die 
noodzakelijk is voor de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak van de 
Reclassering of een andere hulpverlenende instantie dan wel het bestuursorgaan 
waaraan de gegevens worden verstrekt. De rechtmatige uitoefening van die taak dient 
de verstrekking te noodzaken. 
  
Ook al is een van de voornoemde verstrekkingsgronden aan de orde, dan dienen 
verwerkingen, waaronder verstrekkingen door de Reclassering en andere zorg- en 
hulpverlenende instanties, nog te voldoen aan de algemene vereisten van de WBP. 
Met name geldt het vereiste van "doelbinding". Dit betekent dat waar het gaat om 
verwerkingen voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn 
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verkregen, de verwerking de in artikel 9 WBP bedoelde toets van verenigbaarheid met 
het doel van de verkrijging moet kunnen doorstaan.  
 
Voor bijzondere persoonsgegevens, zoals de strafrechtelijke, geldt een verbod tot 
verwerking, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is. Artikel 22, eerste lid, 
WBP maakt verwerking van strafrechtelijke gegevens mogelijk door organen die 
krachtens de wet zijn belast met de toepassing van het strafrecht. De reclassering is als 
zodanig aan te merken. Of de andere zorg- en hulpverlenende instanties gerechtigd zijn 
dergelijke bijzondere gegevens te ontvangen en verder te verwerken zal van geval tot 
geval beoordeeld moeten worden. 
 
Artikel 23 WBP bepaalt onder meer dat het verbod om bijzondere persoonsgegevens te 
verwerken niet van toepassing is als dit geschiedt met de uitdrukkelijke toestemming 
van de betrokkene. 
 
Artikel 11, eerste lid, WBP bepaalt dat persoonsgegevens slechts worden verwerkt voor 
zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden 
verder verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.  
 
Wpolr 
 
De Wpolr is in het algemeen van toepassing op het verstrekken van gegevens uit een 
politieregister dat is aangelegd ten dienste van de uitvoering van de politietaak. 
De Wpolr kent een gesloten verstrekkingenregime. Dit betekent in beginsel dat alleen 
degene die in de Wpolr en het Besluit politieregisters (Bpolr) als ontvangstgerechtigden 
worden genoemd gegevens uit een politieregister mogen ontvangen. Met name de 
navolgende artikelen zijn van belang bij informatie-uitwisseling tussen politie, 
Reclassering en andere zorg- en hulpverlenende instanties. 
 
Artikel 16 Wpolr bepaalt dat antecedenten uit een politieregister op verzoek kunnen 
worden verstrekt aan bij AMvB aan te wijzen reclasseringswerkers en ambtenaren van 
de Kinderbescherming, voor zover zij deze behoeven voor de uitoefening van hun taak.  
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Artikel 30 Wpolr bepaalt dat een ieder die krachtens de Wpolr de beschikking krijgt 
over gegevens met betrekking tot een derde, verplicht is tot geheimhouding daarvan 
behoudens voor zover een bij of krachtens de Wpolr gegeven voorschrift mededelingen 
toelaat, dan wel de uitvoering van de taak met het oog waarop de gegevens zijn 
verstrekt tot het ter kennis brengen daarvan noodzaakt.  
 
Het voorgaande leidt ertoe dat een reclasseringsmedewerker of een ambtenaar van de 
Kinderbescherming die gegevens heeft ontvangen uit een politieregister met 
inachtneming van artikel 30 Wpolr per geval zal moeten beoordelen of verstrekking aan 
een andere hulpverlenende instantie voor zijn taak noodzakelijk is. Hierbij merkt de 
Registratiekamer wellicht ten overvloede nog op dat de geheimhoudingsverplichting 
van artikel 30 Wpolr in geval van verstrekking overgaat op de ontvangende instantie. 
 
Voorts is het raadzaam per geval na te gaan of de betreffende instantie op grond van de 
Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag, de Wpolr 
of krachtens een ander wettelijk voorschrift bevoegd is persoonsgegevens te ontvangen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
mr. U. van de Pol 
plv. voorzitter 
 
 
 


