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Geachte ,  
 
Bij brief van 1 juli 2013 heeft u het College bescherming persoonsgegevens (CBP) verzocht, op 
grond van het bepaalde in artikel 51, tweede lid van de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp), te adviseren over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit justitiële en 
strafvorderlijke gegevens in verband met de implementatie van de richtlijn 2011/93/EU  van het 
Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van 
kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad. 
 
Inhoud Ontwerpbesluit 
De voorgestelde wijziging voorziet in de benodigde wettelijke grondslag voor de verplichte 
verstrekking van justitiële gegevens op verzoek van een andere lidstaat ten behoeve van een 
procedure die verband houdt met het aannemen van personeel voor activiteiten waarbij de 
betrokkene rechtstreeks en geregeld in aanraking komt met kinderen.  
De verplichting in artikel 10 van de richtlijn heeft betrekking op de in de richtlijn omschreven 
strafbare gedragingen ter zake seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen. In de 
richtlijn wordt daartoe verwezen naar de artikelen 240b, 242 tot en met 250 en 273f van het 
Wetboek van Strafrecht. De regeling beperkt zich enkel tot informatie met betrekking tot de in 
deze artikelen genoemde feiten. De informatie mag ook alleen worden gebruikt voor de 
genoemde doeleinden waarvoor om deze gegevens is verzocht.  
 
Beoordeling van het Ontwerpbesluit 
In de richtlijn wordt gesproken van strafrechtelijke veroordelingen, terwijl de voorgestelde 
wijziging het heeft over alle gegevens die op grond van de artikelen 6 en 7 van het Bjsg als 
justitieel gegeven zijn aangemerkt. De nota van toelichting bij de wijziging bepaalt dat het gaat 
om sommige sepotbeslissingen en uitgevaardigde strafbeschikkingen. Als reden voor deze 
ruimere verstrekkingsmodaliteit wordt in de nota aangegeven dat ook gegevens over 
buitengerechtelijke afdoeningen, zoals een strafbeschikking of een behandeling in het kader van 
een voorwaardelijk sepot, in onderhavig verband van groot belang kunnen zijn. Als voorbeeld 
wordt genoemd dat in het geval van bezit van kinderporno het kan voorkomen dat een zaak door 
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het openbaar ministerie wordt geseponeerd onder de voorwaarde dat een verdachte zich laat 
behandelen. 
 
Gelet op het geconstateerde verschil in de richtlijn en de voorgestelde wijziging merkt het CBP op 
dat de passage in de nota van toelichting dat de informatieverstrekking niet enkel betrekking 
heeft op strafrechtelijke veroordelingen, maar ook op sommige sepotbeslissingen en 
uitgevaardigde strafbeschikkingen niet voldoende gespecificeerd is.  
 
Het CBP adviseert om in de nota op te nemen welke typen sepots en strafbeschikkingen het hier 
betreft.  
 
Advies 
Het CBP adviseert u aan het vorenstaande op passende wijze aandacht te schenken. 
 
Indien u vragen heeft over dit advies, kunt u contact doen laten opnemen met bovengenoemde 
contactpersoon.  
 
 
Hoogachtend, 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
 
Mr. W.B.M. Tomesen 
Lid van het College 
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