
 

Advies Besluit politiegegevens  
Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is 

bedoeld voor mensen met een functionele beperking, zoals slechtzienden en 

blinden. 

 

2500 EH Den Haag 

 

Datum: 16 december 2020 

 

Inhoud van de brief 

Geachte heer Dekker, 

Bij brief van 13 november 2020, verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de ‘Raad’) 

advies uit te brengen inzake het Besluit politiegegevens (het ‘Besluit’) 

HET BESLUIT 

Dit Besluit betreft een wijziging van het Besluit politiegegevens, strekkende tot het 

mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring 

omtrent gedrag op basis van politiegegevens. Politiegegevens vormen in bepaalde 

gevallen een zelfstandige weigeringsgrond voor de afgifte van een verklaring omtrent het 

gedrag (VOG). 

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt.  

ADVIES 

Het Besluit geeft de Raad geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. 

IT-GEVOLGEN 

Er zijn geen noemenswaardige IT-consequenties voor de Rechtspraak te verwachten. 

WERKLAST 

De Raad verwacht in het kader van dit Besluit geen gevolgen voor de werklast van de 

Rechtspraak. 

TOT SLOT 

Indien na het uitbrengen van dit advies het Besluit op belangrijke onderdelen wordt 

gewijzigd, dan wordt de Raad graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te 

adviseren. Met het oog op de voorbereiding van de gerechten op de invoering van het 

uiteindelijke Besluit, stelt de Raad het op prijs als hij geïnformeerd wordt over de 

plaatsing van de definitieve tekst in het Staatsblad. 

 

De minister voor Rechtsbescherming  

drs. S. Dekker 

Postbus 20301  



 

2. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

mr. H. Rappa-Velt  

Lid Raad voor de rechtspraak 
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