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Momenteel geen inzage van uw strafblad mogelijk
In verband met de uitbraak van het coronavirus is het momenteel niet
mogelijk om uw gegevens te bekijken (inzage) die er over u staan in het
systeem van Justitie. Dit heet het Justitieel Documentatie Systeem (JDS).
Hierin worden alle misdrijven en een groot aantal overtredingen
opgenomen. Normaal gesproken sturen wij deze gegevens door naar de
rechtbank en kunt u ze daar bekijken. In verband met de uitbraak van
het coronavirus heeft de Rechtspraak besloten alle rechtbanken te
sluiten, tenzij het dringende zaken aangaat. Een inzageverzoek wordt niet
gezien als een dringende zaak. Daarom kunnen wij op dit moment niet
aan uw verzoek voldoen.
Voor de gegevens die de Justitiële Informatiedienst in haar systemen
heeft staan, geldt de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (hierna:
Wjsg) en de bijbehorende algemene maatregel van bestuur het Besluit
justitiële en strafvorderlijke gegevens. In de Wjsg is onder andere
bepaald welke informatie u van ons te zien moet krijgen.
Artikel 18 van de Wjsg bepaalt dat u het recht heeft om uw justitiële
gegevens in te zien. Op grond van artikel 21 van de Wjsg kan dit verzoek
worden afgewezen ter bescherming van de openbare en nationale
veiligheid. Om die reden neem ik uw verzoek tot inzage op dit moment
niet in behandeling.
U kunt een nieuw inzageverzoek bij de Justitiële Informatiedienst
indienen, zodra de rechtbanken hun reguliere werkzaamheden weer
hebben hervat. Houd dan wel rekening met een langere verwerking dan
gebruikelijk, omdat er naar verwachting veel achterstallig werk zal
ontstaan in de komende periode.
Meer informatie kunt u vinden op de site van de rechtspraak:
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raadvoor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/laatste-informatie-mbt-uitbraakcoronavirus.aspx
Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft, dan kunt u ons bellen of mailen. Wij zijn
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 17.30 uur. Ons
telefoonnummer is 088 - 998 90 00 en ons mailadres is info@justid.nl.
Het heeft onze voorkeur op dit moment dat u een mail stuurt.

