
 

 

POSTADRES  Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag  BEZOEKADRES  Juliana van Stolberglaan 4-10 
TEL  070 - 88 88 500   FAX  070 - 88 88 501   E-MAIL  info@cbpweb.nl    INTERNET  www.cbpweb.nl 

BIJLAGEN  
BLAD 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bij brief van 7 juli 2010 heeft u het College bescherming persoonsgegevens (CBP) gevraagd te 
adviseren over het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke 
gegevens, het Wetboek van Strafvordering en de Wet administratieve handhaving 
verkeersvoorschriften in verband met de elektronische aanvraag van een verklaring omtrent het 
gedrag voor natuurlijke personen, de verstrekking van inlichtingen aan het openbaar ministerie 
bij de tenuitvoerlegging van geldboeten en enkele technische verbeteringen. Het CBP voldoet 
hiermee aan uw verzoek. 
 
Inhoud van het voorstel tot wijziging 
 
De adviesaanvraag betreft de volgende wijzigingsvoorstellen:  
 
In artikel I wordt de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) op een aantal onderdelen 
gewijzigd. Doel van de voornaamste wijziging is het mogelijk maken om in bepaalde gevallen een 
aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag (VOG) rechtstreeks elektronisch bij de minister 
van Justitie in te dienen in plaats van bij de burgemeester van de gemeente waarin de aanvrager 
staat ingeschreven. De elektronische aanvraag van een VOG wordt geïntroduceerd als optie naast 
de bestaande regeling. Daartoe wordt het huidige artikel 31 geschrapt. Een nieuw artikel 31 maakt 
het mogelijk dat de VOG-aanvraag ook rechtstreeks via een beveiligde internetapplicatie bij de 
Dienst Justis van het ministerie van Justitie kan worden ingediend.  
 
In de artikelen II en III worden respectievelijk het Wetboek van Strafvordering (WvSv) en de Wet 
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) op onderdelen gewijzigd.  
Thans is de daarin opgenomen algemene plicht tot het verstrekken van gevorderde inlichtingen 
aan het openbaar ministerie bij de tenuitvoerlegging van bij vonnis, arrest of strafbeschikking 
opgelegde geldboete of schadevergoedingsmaatregel - voor het geval van het WvSv - of  
administratieve sanctie - voor het geval van de Wahv - alleen van toepassing bij een bepaalde 
vorm van inning en verhaal. Voorgesteld wordt om de toepasselijkheid van deze 
inlichtingenplicht uit te breiden tot alle fasen van inning, verhaal en dwangmiddelen bij de 
tenuitvoerlegging van deze sancties. 
Tot slot wordt een aantal wijzigingen van de Wjsg en het WvSv van diverse en meer technische 
aard voorgesteld. 

AAN De Minister van Justitie 
  
  
  
  
  
  
  

ONDERWERP Advies voorstel wijziging van Wjsg, WvSv en 
Wahv  
 

DATUM 16 september 2010 
ONS KENMERK z2010-00885 

CONTACTPERSOON  
 070 - 888 8500 
  

UW BRIEF VAN 7 juli 2010 
UW KENMERK 5657421/10/6 



 

 

DATUM 16 september 2010 
ONS KENMERK z2010-00885 

BLAD 2 

 
Advies 
 
De in het conceptwetsvoorstel voorgestelde wijzigingen geven het CBP uit het oogpunt van 
gegevensbescherming geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. 
 
Daarnaast maak ik van de gelegenheid gebruik u te wijzen op een in de wet gebezigde 
formulering, verband houdende met oude wetgeving, die aanpassing behoeft. In artikel 36, eerste 
lid, Wjsg wordt abusievelijk nog melding gemaakt van “politieregisters, bedoeld in artikel 1, 
onder c, van de Wet politieregisters” in plaats van ‘politiegegevens’ en de thans geldende Wet 
politiegegevens. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   
 
 
Hoogachtend, 
 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
 
mw. mr. dr. J. Beuving 
collegelid 
 
 


