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Bij brief van 14 september 2005, kenmerk 5344371/05/6, heeft u het College bescherming 
persoonsgegevens (CBP) ingevolge artikel 51, tweede lid, Wet bescherming persoonsgegevens 
(WBP) verzocht te adviseren over het wetsvoorstel taakuitoefening Centraal Justitieel 
Incassobureau. 
 
Met het navolgende advies voldoet het CBP aan uw verzoek. 
 
Inhoud van het wetsvoorstel 
De taakuitoefening en het bestaan van het Centraal Justitieel Incassobureau (verder: CJIB) is 
geregeld in het Besluit Instelling Centraal Justitieel Incassobureau. De feitelijke taken van het CJIB 
zijn uitgewerkt in verschillende algemene maatregelen van bestuur. Door deze versnippering is 
een onoverzichtelijk beeld ontstaan van de taken en bevoegdheden van het CJIB. 
 
De Werkgroep taak en positionering Centraal Justitieel Incassobureau heeft op 5 juli 2001 haar 
bevindingen uitgebracht in een rapport dat onder meer de aanbevelingen inhield te bezien of de 
bestaande regels met betrekking tot het CJIB in een meer gestroomlijnde regeling zouden kunnen 
worden ondergebracht en of de uitvoering van de taken van het CJIB op bestuursrechtelijk terrein 
in een wettelijke regeling uit te werken zou zijn. 
 
Door middel van het wetsvoorstel taakuitoefening Centraal Justitieel Incassobureau wordt 
bijgedragen aan de overzichtelijkheid en duidelijkheid van de wettelijke grondslag waaruit de 
taken van het CJIB voortvloeien, door deze in één wet vast te leggen.    
 
Het wetsvoorstel bestaat uit één artikel dat in het Wetboek van Strafvordering dient te worden 
ingevoegd (artikel 553a). Artikel 553a lid 1 regelt de taak van het CJIB het Openbaar Ministerie en 
de Minister van Justitie te ondersteunen in de in dit lid beschreven werkzaamheden. Lid 2 regelt 
dat het CJIB belast kan worden met de inning van andere financiële sancties dan bedoeld in het 
eerste lid. Lid 3 regelt dat de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van de 
taken van het CJIB voortvloeiend uit het eerste en tweede lid, onverwijld door een ieder die is 
betrokken bij de tenuitvoerlegging van die taken worden verstrekt. Lid 4 regelt dat nadere regels 
omtrent de taakuitoefening bij algemene maatregel van bestuur worden gesteld. 
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Beoordeling 
In oktober 2000 heeft de voorganger van het CBP, de Registratiekamer, aangegeven een 
eenduidige wettelijke basis voor de taken van het CJIB in het licht van en met het oog op de WBP 
toe te juichen.  
 
Het CBP is de afgelopen vijf jaren hierover niet van mening veranderd. De taken van het CJIB 
krijgen door middel van onderhavig wetsvoorstel een duidelijke wettelijke grondslag, evenals de 
verplichtingen die hieruit voortvloeien.  
 
Met het oog op de uitwisseling van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de goede 
uitoefening van de taken van het CJIB, constateert het CBP dat dit in overeenstemming is met de 
WBP. In artikel 8 onder e WBP is immers bepaald dat persoonsgegevens mogen worden verwerkt 
indien deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een 
publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan 
waaraan de gegevens worden verstrekt. Zodoende valt zowel de verstrekking door het CJIB als 
de ontvangst van persoonsgegevens afkomstig van anderen onder deze bepaling. 
Het in artikel 16 WBP neergelegde verbod strafrechtelijke gegevens te verwerken is door 
toepassing van artikel 22, eerste lid WBP voor het CJIB niet aan de orde. 
 
Het wetsvoorstel zelf geeft het CBP geen aanleiding voor het maken van op- of aanmerkingen.  
 
Het CBP wil u echter wel wijzen op het volgende. 
Op pagina 8 van de memorie van toelichting wordt aansluiting gezocht bij artikel 8 onder c WBP 
ter rechtvaardiging van het verwerken van persoonsgegevens. Zoals hierboven reeds vermeld, 
valt de bevoegdheid gegevens te verwerken het CJIB toe op basis van artikel 8 onder e WBP. 
Gegevensverwerking door het CJIB is immers noodzakelijk voor de goede vervulling van een 
publiekrechtelijke taak, zijnde een taak waarvoor de grondslag is gecreëerd bij of krachtens de 
wet. 
 
Het CBP adviseert u de memorie van toelichting op dit punt aan te passen. 
 
Tot slot geeft het CBP u uitdrukkelijk te kennen over de uit dit wetsvoorstel voortvloeiende 
algemene maatregelen van bestuur te willen adviseren. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
mr. dr. J. Beuving 
Collegelid 
 
 
 


