Vertrouwelijkheidsverklaring voor de toegang tot het Centraal Strafregister
(in toepassing van art. 15 van het Koninklijk Besluit van 21 november 2016 betreffende de
modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren)
TOEGANG VAN DE GEMEENTEBESTUREN TOT HET CENTRAAL STRAFREGISTER 1

VERTROUWELIJKHEIDSVERKLARING
Door de ondertekening van dit document verklaart de persoon die deze handeling stelt dat hij of zij
daadwerkelijk toegang heeft tot de applicatie CJCS-CG en door de bevoegde burgemeester gemachtigd is
uittreksels uit het Centraal Strafregister af te leveren conform artikel 595 en 596 van het wetboek van
Strafvordering.
Hij verbindt zich ertoe het vertrouwelijk karakter van deze informatiegegevens te bewaren, conform artikel
601 van het wetboek van Strafvordering. 2
Door dit document te ondertekenen geeft de betrokkene eveneens expliciet toestemming tot verwerking van
zijn/haar persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(GDPR) (EU-Verordening 2016/679).
A.u.b. onmiddellijk invullen in blokletters en toesturen aan de bevoegde informatieveiligheidsconsulent.
Naam

Voornaam

E-mail

Functie

Gemeentebestuur

Handtekening

Datum

De informatieveiligheidsconsulent heeft kennis genomen van de verklaring en gaat ermee akkoord dat de
betrokkene, binnen het raam van de wettelijke machtiging, effectief toegang krijgt tot de bedoelde gegevens
van het Centraal Strafregister.
De informatieveiligheidsconsulent bewaart de originele vertrouwelijkheidsverklaring en stuurt een kopie
conform art. 15, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 november 2016 betreffende de modaliteiten van
1 Zoals voorzien door art. 595 en 596 van het wetboek van Strafvordering, ingevoegd bij de wet van 8 augustus 1997

betreffende het Centraal Strafregister en in werking getreden door de wet van 31 juli 2009 betreffende diverse bepalingen met
betrekking tot het Centraal Strafregister.
2 Art. 601 van het wetboek van Strafvordering bepaalt :

De personen die in de uitoefening van hun ambt meewerken aan het verzamelen, het verwerken of het toezenden van de in
artikel 590 bedoelde gegevens, zijn gebonden door het beroepsgeheim. Artikel 458 van het Strafwetboek is op hen van
toepassing.
Zij moeten alle maatregelen nemen die nodig zijn om de veiligheid van de geregistreerde gegevens te waarborgen, waarbij
zij inzonderheid moeten verhinderen dat zij worden vervalst, beschadigd of meegedeeld aan personen die geen machtiging
hebben om kennis ervan te nemen.
Zij moeten nagaan of de programma's voor de geautomatiseerde verwerking van de gegevens geschikt zijn en rechtmatig
worden toegepast.
Zij moeten ervoor zorgen dat de gegevens op rechtmatige wijze worden overgezonden.
De identiteit van de personen die om raadpleging van het Strafregister verzoeken, wordt geregistreerd in een
controlesysteem. Deze gegevens worden gedurende zes maanden bewaard.

aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren op naar de dienst Centraal Strafregister per
gewone post (FOD Justitie, Dienst Centraal Strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel) of per email naar
cjcs-sec@just.fgov.be. Bijkomend neemt hij de gegevens van de gemachtigde perso(o)nen) (naam,
voornaam, geboortedatum, emailadres, gemeente) over in een lijst en stuurt een kopie van deze lijst naar de
dienst Centraal Strafregister op het bovenvermelde adres (post of e-mail).
De informatieveiligheidsconsulent informeert de betrokkene inzake de rechten en plichten van de gebruiker
en algemene principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – GDPR (EU-Verordening
2016/679) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens (B.S., 5 september 2018). 3
Hij neemt de gegevens van de persoon over in een lijst en stuurt een kopie van de lijst naar de FOD Justitie,
dienst Centraal Strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel ter attentie van de directeur van het Centraal
Strafregister. Elke wijziging inzake de toegang of het statuut van de gebruikers tot de applicatie CJCS-CG dient
door de informatieveiligheidsconsulent onmiddellijk te worden meegedeeld aan de dienst Centraal
Strafregister. Indien geen informatieveiligheidsconsulent voor de gemeente werd aangesteld, bezorgt de
gemeente de verklaring zelf aan de FOD Justitie op het bovenvermeld adres.
De Stafdienst ICT van de FOD Justitie zal de login-gegevens voor toegang tot het Centraal Strafregister
toekennen aan de hand van de ingestuurde kopie van de lijst.
De persoonsgegevens van de gebruikers worden overeenkomstig art. 8, eerste lid, van het koninklijk Besluit
van 21 november 2016 betreffende de modaliteiten van aflevering van uittreksels uit het strafregister aan
particulieren en art. 601, vijfde lid, van het wetboek van Strafvordering gedurende zes maanden bewaard door
de Stafdienst ICT van de FOD Justitie.

3 Meer info via https://www.eugdpr.org/

