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Wbp-regeling Incidentenonderzoek 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 23 februari 2 005. 
 
Besluit vast te stellen de Wbp-regeling Incidentenonderzoek 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 Incidentenonderzoek, zoals 
nader aangegeven in deze regeling en in de bij deze regeling behorende bijlage 
bevattende een opsomming van zowel de verwerkingen als de afgeleide verwerkingen 
waar deze regeling op van toepassing is. 
 
Artikel 2: Doel en gebruik 
De doeleinden van het geheel van verwerkingen zijn het verrichten van onderzoeken 
naar aanleiding van meldingen betreffende mogelijke bewakings- en 
beveiligingsincidenten, mogelijke overtredingen van gedragsregels en mogelijke 
integriteitschendingen. 
 
Artikel 3: Personen over wie gegevens zijn opgenomen 
In het geheel van verwerkingen worden uitsluitend gegevens opgenomen over  
a. personen die meldingen doen; 
b. personen ten aanzien van wie naar aanleiding van een melding een onderzoek 

wordt ingesteld; 
c. personen, anders dan de personen ten aanzien van wie een onderzoek wordt 

ingesteld, die in het kader van onderzoeken informatie verschaffen, dan wel die 
in het kader van het onderzoek benaderd worden; 

d. personen belast met het verrichten van onderzoeken naar aanleiding van 
meldingen. 

 
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. personalia en contactinformatie; 
b. gegevens betreffende de melding/verklaringen. 

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. personalia en contactinformatie; 
b. gegevens betreffende het mogelijke incident; 
c. gegevens betreffende gegeven informatie/verklaringen; 
d. gegevens betreffende het uitgevoerde onderzoeken. 
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3. Ten aanzien van de in artikel 3, onder c, bedoelde personen worden in het 
geheel van verwerkingen ten hoogste de volgende soorten van gegevens 
opgenomen: 
a. personalia en contactinformatie; 
b. gegevens betreffende het mogelijke incident en de reden voor benadering 

van de persoon; 
c. gegevens betreffende gegeven informatie/verklaringen. 

4. Ten aanzien van de in artikel 3, onder d, bedoelde personen worden in het 
geheel van verwerkingen ten hoogste de volgende soorten van gegevens 
opgenomen: 
a. personalia en zakelijke contactgegevens zoals naam, functie; 
b. gegevens betreffende verrichte onderzoekshandelingen. 

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

artikel 2 vermelde doeleind. 
2. De in artikel 4, tweede lid, bedoelde gegevens worden verzameld voor het in 

artikel 2 vermelde doeleind. 
3. De in artikel 4, derde lid, bedoelde gegevens worden verzameld voor het in 

artikel 2 vermelde doeleind. 
4. De in artikel 4, vierde lid, bedoelde gegevens worden verzameld voorvoor het in 

artikel 2 vermelde doeleind. 
 
Artikel 6: Herkomst van de gegevens 
De gegevens die in het geheel van verwerkingen zijn opgenomen, zijn in hoofdzaak 
afkomstig van: 
a. de melder; 
b. personen ten aanzien van wie naar aanleiding van een melding een onderzoek 

wordt ingesteld; 
c. personen, anders dan de personen ten aanzien van wie een onderzoek wordt 

ingesteld, die in het in het kader van onderzoeken informatie verschaffen; 
d. de verwerkingen waaruit in het kader van het onderzoek gegevens verkregen 

worden. 
 
Artikel 7: Verstrekking van gegevens 
De in artikel 4 vermelde gegevens worden in het bijzonder verstrekt aan: 
a. functionarissen belast met de uitvoering van de doeleinden en het gebruik van 

gegevens als vermeld in artikel 2; 
b. de opdrachtgevers van onderzoeken; 
c. politie en/of rijksrecherche ingeval van (strafrechtelijke) aangifte. 
 
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 Incidentenonderzoek Ministerie van Justitie, bevattende 
een opsomming van opgestelde privacyscans voor zowel de verwerkingen als de 
afgeleide verwerkingen. 
 
Verwerkingen en dienstonderdeel 
 
• Privacyscan “Incidentmeldingen incidenteel” van 26 maart 2002 van BSG/BVA. 
 
Afgeleide verwerkingen en dienstonderdeel 
 
[na verdere inventarisatie aanvullen] 
 
 
 


