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Ministerie van Justitie

Justitie

Kennisneming/correctie/verwijdering van gegevens
De Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) voorziet niet in een regeling voor het
verstrekken van inlichtingen uit de justitiële documentatie aan de geregistreerde of diens
gemachtigde. Wel kan de geregistreerde inzage worden verleend in zijn/haar geregistreerde
gegevens. Daarbij kan ook worden verzocht aan te geven aan welke instanties gedurende
het jaar voorafgaand aan het verzoek justitiële gegevens zijn verstrekt. Uitgangspunt daarbij
is dat de kennisneming door de geregistreerde in persoon moet geschieden.
Voor zover de geregistreerde gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid tot inzage,
moet hiervoor een schriftelijk verzoek, plus een kopie van een identiteitsbewijs, ingediend
worden bij de griffie van de arrondissementsrechtbank in het ambtsgebied waar betrokkene
woonachtig is of rechtstreeks bij JustID. Voor het recht op kennisneming van deze gegevens
is een vergoeding van € 4,54 verschuldigd.
Tot verbetering van geregistreerde gegevens wordt alleen overgegaan als duidelijk is
dat deze, qua inhoud, afwijken van het rechterlijke vonnis. Voor verwijdering is het
daarentegen noodzakelijk dat middels onderzoek door het Openbaar Ministerie wordt
vastgesteld dat betrokkene ten onrechte als verdachte is aangemerkt, bijv. als gevolg van
persoonsverwisseling.
Informatie
Voor meer informatie over JDS kunt u contact opnemen met de Justitiële Informatiedienst.
Telefoon
Email

:
:

(0546) 83 41 00
info@justid.nl

Justitieel Documentatie
Systeem (JDS)
Ministerie van Justitie
Justitiële Informatiedienst
Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo
Postbus 337
7600 AH Almelo
Telefoon (0546) 83 41 00
Fax (0546) 82 43 05
Heliconweg 60
8914 AT Leeuwarden
Postbus 1250
8900 CG Leeuwarden
Telefoon (0546) 83 41 00
Fax (058) 234 26 40
info@justid.nl
www.justid.nl
http://justid.minjus.nl

Justitiële Informatiedienst
De Justitiële Informatiedienst (JustID) heeft
als primaire taak het verstrekken van een
integer en een integraal persoonsbeeld
van justitiabelen aan daartoe gerechtigden.
Om dit beeld samen te stellen verzamelt,
bewerkt en beheert JustID deze gegevens
in samenwerking met haar partners, zoals
het Openbaar Ministerie.
Het leveren van betrouwbare informatie
waarover onze partners op het juiste
moment kunnen beschikken, is essentieel
in de (strafrechts)keten.

Justitiële Informatiedienst

Algemeen
Voor de beoordeling van een persoon in de strafrechtsketen is inzicht in zijn justitiële
verleden nodig. Zo zal iemand die voor het eerst onder invloed rijdt, anders worden
aangepakt dan iemand die dat met enige regelmaat doet. Ook is het gebruikelijk dat bij de
behandeling van een zaak tegen een persoon, zoveel mogelijk andere ‘lopende’ zaken tegen
die persoon worden meegenomen. Naast het feit dat een verdachte zo in één keer ‘schoon
schip kan maken’, werkt het ook efficiënter. Daarnaast zal men in bepaalde situaties willen
weten of de betreffende persoon in aanraking is geweest met Justitie. Om antwoord te geven
op deze vragen beheert de Justitiële Informatiedienst het Justitieel Documentatie Systeem
(JDS). In dit informatiesysteem staan personen die op enigerlei wijze met Justitie in
aanraking zijn gekomen.
Wetgeving
Het JDS is sinds 1 april 2004 gebaseerd op de ‘Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens’
(Wjsg). Vanwege de vertrouwelijkheid van de gegevens is een kenmerk van de Wjsg het
zogenaamde ‘gesloten’ registratie- en informatieverstrekkingsregime.
In de Wjsg is limitatief vastgelegd:
• welke strafrechtelijke gegevens geregistreerd dienen te worden;
• gedurende welke periode;
• welke persoon/instantie daarvan inhoudelijk kennis mag nemen;
• voor welk doel;
• en welke informatie dat dan betreft.
Registratie
In het ‘Besluit justitiële gegevens’ is uitdrukkelijk geregeld welke justitiële gegevens in de
justitiële documentatie worden geregistreerd.
• misdrijven, waarvan het proces-verbaal door het Openbaar Ministerie of de
procureur-generaal bij de Hoge Raad op grond van artikel 76 van de Wet op
de rechterlijke organisatie in behandeling is genomen,
• een aantal specifiek aangegeven overtredingen, waarvan het proces-verbaal
door het Openbaar Ministerie in behandeling is genomen,
• overtredingen waarin het Openbaar Ministerie een beslissing inzake de
totstandkoming van een transactie van 100 Euro of meer, alsmede de beslissing
tot niet verdere vervolging van de zaak, tenzij er voorwaarden zijn gesteld,
of waar de rechter een al dan niet onherroepelijke beslissing heeft genomen
voorzover een taakstraf of vrijheidsstraf, anders dan vervangende, is opgelegd
of een geldboete van minimaal 100 Euro, alsmede de zaken waarin een
bijkomende straf is opgelegd.
Kortom: In de justitiële documentatie worden alle misdrijven geregistreerd,
alsmede een groot aantal overtredingen, mits aan genoemde voorwaarden wordt voldaan.
Het uittreksel justitiële documentatie, dat een (historisch) overzicht bevat van justitiële
antecedenten, wordt in het maatschappelijk verkeer vaak als ‘strafblad’ aangeduid.
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Bewaartermijnen
De geregistreerde gegevens over misdrijven worden gedurende een termijn van tenminste
dertig jaren in justitiële documentatie opgenomen.
Deze termijn van dertig jaren wordt verlengd met de bij de uitspraak bepaalde duur van de
opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, indien deze de duur van drie jaren te boven gaat,
alsmede met de duur van de plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling of
van de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (oftewel dertig jaren plus de duur van de
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf). Indien het bovendien een misdrijf betreft, waarop naar de
wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld, wordt deze
termijn verlengd met tien jaren (oftewel veertig jaren plus de duur van de onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf). De bewaartermijn vangt aan op de dag volgend op die waarop de betreffende
beslissing/vonnis onherroepelijk is geworden.
In het geval van misdrijven tegen de zeden worden de gegevens twintig jaren na het
overlijden van betrokkene uit de justitiële documentatie verwijderd.
In elk geval worden de gegevens betreffende misdrijven verwijderd indien sedert de
geboortedag van de betrokken persoon tachtig jaren zijn verstreken dan wel twintig jaren
na het overlijden van betrokkene.
Gegevens betreffende overtredingen worden vijf jaren bewaard. Indien echter een
vrijheidsstraf - anders dan vervangende hechtenis - of een taakstraf is opgelegd,
bedraagt de termijn tien jaren.
Ook als een rechtspersoon vanwege een overtreding is veroordeeld tot een geldboete
van de derde of een hogere categorie bedraagt de bewaartermijn tien jaren.
In elk geval worden de gegevens betreffende overtredingen verwijderd indien sedert de
geboortedag van de betrokken persoon tachtig jaren zijn verstreken danwel na het
overlijden van betrokkene.
Informatieverstrekking
Naast rechterlijke ambtenaren (waaronder het Openbaar Ministerie) zijn het met name
(publiekrechtelijke) autoriteiten die uit hoofde van hun functie over justitiële informatie
mogen beschikken. Hun bevoegdheid daartoe is limitatief geregeld in het Besluit justitiële
gegevens.
Het Besluit onderkent daarbij de volgende informatiedoelstellingen:
A. Verstrekking van bepaalde gegevens ten behoeve van:
1. het uitoefenen van de taak;
2. advies;
3. het nemen van bestuursbesluiten.
B. Verstrekking van gegevens in algemene zin ten behoeve van:
1. het uitoefenen van de taak;
2. het aannemen en ontslag van personeel;
3. advies, aanbeveling of voordracht van personen.
C. Verstrekkingen aan het buitenland.

Ad. A2 Bepaalde gegevens ten behoeve van advies
Bepaalde gegevens omvatten gegevens betreffende vrij recente strafzaken, waarbij
betrokkene onherroepelijk is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke straf.
De burgemeester kan over ‘bepaalde justitiële gegevens’ beschikken voorzover dit
noodzakelijk is voor de uitoefening van een wettelijke verplichting tot het geven van advies
over een bepaald persoon aan een ander bestuursorgaan.
Ook kan de burgemeester kennisnemen van bepaalde gegevens, als deze gegevens op grond
van een zwaarwegend algemeen belang noodzakelijk zijn voor van het geven van advies aan
een ander bestuursorgaan en het College bescherming persoonsgegevens ontheffing heeft
verleend.
Ad. A3 Bepaalde gegevens ten behoeve van het nemen van bestuursbesluiten
Als in een aangewezen wet, bijvoorbeeld de Drank- en Horecawet of de Flora- en Faunawet,
en de daarop berustende bepalingen met het oog op het nemen van besluiten justitiële
gegevens noodzakelijk zijn, worden aan de personen of colleges, die op grond van die wetten
zijn belast met het nemen van die besluiten, op verzoek justitiële gegevens verstrekt.
Ad. B1 Gegevens in algemene zin ten behoeve van de taak
Gegevens in algemene zin omvat in beginsel alle beschikbare gegevens betreffende
strafzaken op basis van de standaard bewaartermijnen. Uitgezonderd zijn met name
gegevens betreffende historische zedenmisdrijven, waarvoor inmiddels de verlengde
bewaartermijn van toepassing is.
Burgemeesters kunnen, voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van een verzoek
tot verkrijging van het Nederlanderschap op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap,
kennisnemen van justitiële gegevens.
Ook worden justitiële gegevens verstrekt aan autoriteiten, waaronder de burgemeester,
ten behoeve van de uitvoering van de Paspoortwet.
Ad. B3

Gegevens in algemene zin ten behoeve van advies,
aanbeveling of voordracht van personen
Een burgemeester kan ook justitiële gegevens opvragen voor zijn adviserende taak, bedoeld
in het Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau.
Ook voor het geven van advies met betrekking tot de verlening van het predikaat Koninklijk
en de verlening van het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging
‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ alsmede de verlening van de Koninklijke
Erepenning.
De personen, instanties of colleges aan wie justitiële gegevens worden verstrekt, kunnen
onder hen ressorterend personeel machtigen tot het doen van een verzoek om justitiële
gegevens. In dat geval dient de machtiging in het verzoek om inlichtingen te worden
vermeld. Een overzichtsformulier machtigingen kan bij de Justitiële Informatiedienst worden
opgevraagd.

