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Wbp-regeling financiële administratie (debiteuren-
crediteuren) Ministerie van Justitie 
 
 
Overwegende dat ter uitvoering van artikel 2 van de Algemene Wbp-regeling personeel 
Ministerie van Justitie regelingen dienen te worden vastgesteld voor gehelen van 
verwerkingen waarin gegevens over personen werkzaam binnen het Ministerie van 
Justitie worden verwerkt. 
 
Overwegende dat het wenselijk is regels vast te stellen betreffende het verwerken en 
beschermen van persoonsgegevens van personeel in zogenaamde personeelvolgsystemen. 
 
Gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens en art. 27, eerste lid, onder k en l, van de 
Wet op de Ondernemingsraden. 
 
Gelet op de Algemene Wbp-regeling personeel Ministerie van Justitie. 
 
Gezien de instemming van de Departementale Ondernemingsraad van 12 mei 2004. 
 
Besluit vast te stellen de Wbp-regeling financiële administratie (debiteuren-crediteuren) 
Ministerie van Justitie 
 
Artikel 1: Begripsbepaling en reikwijdte 
In deze regeling wordt verstaan onder ‘het geheel van verwerkingen’: alle 
verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van financiële administratie, zoals 
nader aangegeven in deze regeling en in de bij deze regeling behorende bijlage 
bevattende een opsomming van zowel de privacyscans als de afgeleide verwerkingen 
waar deze regeling op van toepassing is. 
 
Artikel 2: Doel en gebruik 
1. De doeleinden van het geheel van verwerkingen zijn: 

a. het kunnen innen van vorderingen op derden (debiteuren); 
b. het kunnen vastleggen van verplichtingen jegens derden en het kunnen 

verrichten van betalingen aan derden (crediteuren); 
c. informatie te kunnen verstrekken over de begrotingsuitputting; 
d. het, voor zover een goede naleving van de Archiefwet zulks vergt, in goede, 

geordende en toegankelijke staat brengen van de op grond van de onder a 
tot en met c genoemde doeleinden verwerkte gegevens, alsmede het na 
verwijdering uit de verwerking kunnen opnemen van de daarvoor in 
aanmerking komende gegevens in de justitiearchieven ten behoeve van de 
uiteindelijke overbrenging van daarvoor in aanmerking komende gegevens 
naar een rijksarchiefbewaarplaats. 

2. De in het geheel van verwerkingen opgenomen gegevens kunnen gebruikt 
worden ten behoeve van: 
a. het onderzoeken van overtredingen en mogelijke overtredingen van 

gedragsregels; 
b. integriteitsbewaking. 

3. Gebruik van gegevens als bedoeld in het tweede lid, onder a, vindt slechts plaats 
nadat daartoe door het bevoegd gezag opdracht is gegeven. 

4. Verstrekking van gegevens als bedoeld in het tweede lid, onder a, vindt slechts 
plaats aan de daartoe in het derde lid bedoelde opdracht aangewezen personen. 

5. Verstrekking van gegevens als bedoeld in het tweede lid, onder b, vindt slechts 
plaats aan daartoe door het bevoegd gezag aangewezen personen. 

 
Artikel 3: Personen over wie gegevens zijn opgenomen 
In het geheel van verwerkingen worden uitsluitend gegevens opgenomen over  
a. Crediteuren; 
b. Debiteuren.  
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Artikel 4: Opgenomen gegevens 
1. Ten aanzien van de in artikel 3, onder a, bedoelde personen worden in het 

geheel van verwerkingen ten hoogste de volgende soorten van gegevens 
opgenomen: 
a. stamgegevens, zoals crediteurennummer, aanhef, naam, adres (straat en 

huisnummer) en postcode, postbus en postcode, woonplaats, 
telefoonnummers, faxnummer, land, rekeninggroep en 
(post)bankrekeningnummers; 

b. gegevens betreffende betalingen, verplichtingen en contracten. 
2. Ten aanzien van de in artikel 3, onder b, bedoelde personen worden in het 

geheel van verwerkingen ten hoogste de volgende soorten van gegevens 
opgenomen: 
a. stamgegevens, zoals debiteurennummer, aanhef, naam, adres (straat en 

huisnummer) en postcode, postbus en postcode, woonplaats, 
telefoonnummers, faxnummer, land en rekeninggroep; 

b. gegevens betreffende vorderingen. 
 
Artikel 5: Doel van verzamelen 
1. De in artikel 4, eerste lid, bedoelde gegevens worden verzameld voor identificatie 

en om betalingen te kunnen verrichten aan de juiste natuurlijke- of 
rechtspersoon. 

2. De in artikel 4, tweede lid, bedoelde gegevens worden verzameld voor 
identificatie en om vorderingen te kunnen innen van de juiste natuurlijke- of 
rechtspersoon. 

  
Artikel 6: Herkomst van de gegevens 
De gegevens die in het geheel van verwerkingen zijn opgenomen, zijn in hoofdzaak 
afkomstig van: 
a. crediteuren op basis van contract of factuur; 
b. debiteuren op basis van ingestelde vordering n.a.v. levering van goederen of 

diensten of op basis van een onverschuldigde betaling; 
c. de afdeling Safir betreffende vorderingen op personeel. 
 
Artikel 7: Verstrekking van gegevens 
De in artikel 4 vermelde gegevens worden in het bijzonder verstrekt aan: 
a. functionarissen belast met betalingen; 
b. de Departementale Auditdienst; 
c. de Belastingdienst; 
d. Nederlandse en buitenlandse Banken in het kader van betaalopdrachten.  
 
Artikel 8: Geheimhouding 
Een ieder die de beschikking krijgt over persoonsgegevens is verplicht tot 
geheimhouding daarvan, behoudens voorzover een bij of krachtens de Wbp, de 
Algemene Wbp-regeling personeel Ministerie van Justitie en deze Wbp-regeling 
gegeven voorschrift mededelingen toelaat, dan wel de uitvoering van de taak met het 
oog waarop de gegevens zijn verstrekt tot het ter kennis brengen daarvan noodzaakt. 
 
Ondertekening 
Den Haag, 4 april 2005 
De Minister van Justitie,  
Namens deze, 
 
 
 
Mr. J. Demmink,  
Secretaris-Generaal,  
Ministerie van Justitie 
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Bijlage bij Wbp-regeling Financiële administratie Ministerie van Justitie, bevattende 
een opsomming van zowel de privacyscans als de afgeleide verwerkingen. 
 
Privacyscan en dienstonderdeel 
 
• Privacyscan “Financiële administratie” van 22 januari 2002 van de Directie 

Financieel-Economische Zaken betreffende het financiële informatie- en 
registratiesysteem systeem Jurist. 

 
Afgeleide verwerkingen en dienstonderdeel 
 
[na verdere inventarisatie aanvullen] 
 
 
 


