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Voorwoord

i -»** S j « , s; « ; • 1 > '•». •>"» !i f

Voor u Iigt de dissertatie 'Politic en de Nieuwe Internationale Informatiemarkt'. l)e titel

duidt erop dat sinds 1996 in de Europese grensrcgio's een nieuwe samenwerkingsmarkt

tussen politiediensten is ontstaan door de automatisering van de inrormatie-uitwisseling

met buitenlandse politiediensten. Er ontstond namelijk een behoefte aan sncllc grcns-

overschrijdendc informatie-uitwisseling voor het dagelijlue operationcle politiewerk 'op

straat', zoals ordehandhaving, verkeerstoezicht en de kleinere criminaliteit. De reden ;

daarvan is de enorme migratie van burgers in een Europa zonder binnengrenzen. Hurgert

uit andere Europese landen veroorzaken in het buitenland een deel van dc dagelijkse

politiezorg, waaronder de zorg voor verkccrsongcvallen, verkeersovertredingen, vecht- /

partijen, diefsullen, handel in drugs et cetera. -

Zoals blijkt uit de ondertitel,

ftif, gaat het in de eerste plaats om politiele gegevensuitwisseling in de grensregio's van

de EU. Meer in het bijzonder betreff het de ontwikkeling van een normatief kader voor

een grensoverschrijdende koppeling van multimediale politiele databases in het belang

van de internationale informatievc politiesamenwerking in de grensregio's. We hebben *

een inventarisatie gemaakt van de bsstaande en wenselijke juridische normering voor de

koppeling van politiele netwerken en het grensoverschrijdend gcbruik van multimediale

databases. In het onderzoek is zowel een technologische als cen juridische component

aanwezig. Voor de technische component geldt dat de beschikbare techniek door een

juridische bril is bekeken en getoetst aan de bestaande en gewenste normering. Voor de

juridische component zijn de bestaande juridische normen getoetst op hun innerlijke

consistentie en compatibiliteit met de huidige praktijk van de internationale politiülc

gegevensuitwisseling. Daarbij ligt de nadruk op het gebruik van allerlei moderne com-

municatietechnieken. , IMJ., -M,; ? ...-.• •

Blijkens de ondertitel gaat het in de tweede plaats om digitale expertise in de grens-

regio's. Dit betreft een aanverwant onderzoeksdomein van grensoverschrijdende ops po-

ring door politiediensten in computernetwerken op basis van internationale regeis die

zijn neergelegd in het Cybercrimeverdrag van de Raad van Europa en de EU-Overeen-

komst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken. De onderzoeludomcincn van

de informatieve politiesamenwerking en de grensregionale digitale expertise, die mij
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beide na aan hei hart liggen, kunnen leren van eikaars oplossingen voor moeilijke inter-

nationaal-rechtelijke vraagstukken.

Op dezc plaacs wil ik allereerst mijn dank uitspreken aan beide promotores, Jaap van den

Herik (hoogleraar informatica en directeur van IKAT aan de Universiteit Maastricht en

bijzonder hoogleraar juridische informatica aan de Universiteit Leiden) en Theo de Roos

(hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden). De multidisciplinaire

samenwerking heeft de onderzoeksas Leiden-Maastricht vcrstevigd. Jaap en Theo zijn

gedurendc dit onderzoek steeds mijn grote inspiratiebronnen geweest, Jaap vanuit het

domein van de (rechts)informatica en Theo vanuit het domein van het (internationale)

straf- en itrafprocesrecht. Jaap, dank je voor je gedrevenheid, je steun en je hulp in de

schrijfkunst. Theo, dank je voor onze samenwerking op het juridische internationaal

strafrechtelijke en privacyrechtelijke vlak. Jouw grote kennis en rustgevende aanwezig-

heid zijn voor mij een lichtbaken geweest in de juridische duisternis die hecrste in het

door ons onderzochte onderzocksdomein. .,• " i - . . - . . ? . • • . • • • • • . • • • • . . • • •
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V. Reilly (/>ro/f<-/ «^frrr bij het Directoraat-Gencraal Informatie van de Europese Com-
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72ArmurA- WW//S/«c/v 7rrAnMr/v //<?<r/»;c/7tt/r (D)

5<-/>K<z^ö/iz î (D)
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1 Opzet van het onderzoek -
•HW!„.Jil' '* . ' " ' • ' '.».'.'*

, ^ - ; « t i n , « > * ' ' ; . | s • ' » / . * * * . - " * - ? • - » • < ; * « , ^ < i . - , . • i ' ; • " > * ' ' > -, c * « > J

J<Vi>*«VilKf fef« .«>'*:>«^ ~̂- HiS« ..' »I« *,>1»i.v--.»»' "' i • - .. ••"

Deze dissertatie beoogt inzicht te verschaffen in de onrwikkeling van de geautomati-

seerde grensoverschrijdende uirwisseling van politie'le gegevens, in het bijzondcr in de

Europese grensregio's van Nederland, Belgie en Duitsland. Het onderzock legt de nadruk

op de vraag hoe koppeling en rechtstrcekse geautomatiseerdc toegang tot nationale data-

bases en netwerken in de praktijk moeten plaatsvinden om ze in juridisch opzicht recht-

matig te doen zijn. Verdcr houdt het onderzock zieh bczig met het ondcrscheid tussen

'harde' en 'zachte' gegevens in Nederland, Belgie en Duitsland. alsmede met hei vcrschil

tussen Europol en de Internationale Rcchtshulp Centra (IRC's). Ten slotte wordt ook

aandacht besteed aan de digitale expertise van de politic en de daarbij behorendc opspo-

ringsbevoegdheden in internationaal verband. Dit onderzoeksdomein vcrtoont raakvlak-

ken met het domein van de informatieve politicsamenwerking. Beide domeinen kunnen

van elkaar leren en worden in dit proefschrift met elkaar geconfronteerd. . • •

De dissertatie vormt een gcactualiseerde uitwerking en aanvulling van eerder onderzoek

op het terrcin van de grensregionale informatieve politicsamenwerking.' Het belichi de

technologische, juridische en organisatorische aspecten ervan.

In dit eerste hoofdstuk verteilen wij eerst iets over de aanleiding tot het onderzoek (sectie

1.1). Vervolgens geven we in sectie 1.2 een uirvoerig overzicht van de historische ontwik-

keling van de geautomatiseerde grensregionale politie'le gegevensuitwisseling. Hoe

belangwekkend ook, het overzicht straalt kortheid en bondigheid uit. De geschetstc ont-

wikkcling roept op tot een duidelijke juridische probleemsteiling: wat zijn de voorwaar-

den waaronder grensregionale informatie-uitwisseling mag plaatsvinden? Sectie 1.3

beschrijft de probleemsteiling aan dc hand van dc hoofdvraag van het onderzock, die

vervolgens wordt geconcretiseerd in twee deelvragen en drie aanvullende onderzock»-

vragen. In sectie 1.4 bakenen wij ons onderzoeksdomein af. Sectie 1.5 geeft het plan van

aanpak. - . . .

2. Verbeek. Van den Herik. Plugge & De Root 1999 (zie voor een betpreking Koen
& Schmidt 2003); Verbeek. CUus, Van den Eihof & Van den Herik 2002; en Ver-
beek. Claus & Van den Herik 2003. Zie ook Van Dorp. Verbeek & Van den Herik
2001 en Donkers, Verbeek. Van den Herik. Van der Krogt. Boert, Spronck &
Wicsman 2001.
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1.1 Aanleidlng tot het onderzoek t*vhft/> tAH nfcu* i f t 5 « 0 1*
Het Europese Unieverdrag van Maastricht,* het Akkoord van Schengen en de Schengen
Uirvoeringsovereenkomst (SUO) hcbben bewerkstelligd dat de Europese binnengrenzen
van de EG (thans EU) in 1992 zijn opengegaan. Sinds die tijd is de zorg voor criminali-
teitsbeheersing en voor handhaving van de Openbare Orde en Veiligheid (OOV) in
Europa gei'ntensiveerd. Dat bleck hard nodig, want er was sprake van een toenemende
internationalisering van de criminaliteit.* De openstelling van de grenzen had natuurlijk
ook haar weerslag op de werkzaamheden van de politiekorpsen van de Europese lidsta-
ten. Om hun taak in cen verenigd Europa naar behoren te vervullcn, ontstond er een I
grote behoefte aan internationale uirwisseling van gegevens binnen de Euregio's. »i'.ir,«

Het concept Euregio is een nieuw concept en voegt als zodanig een dimensie toe aan de
internationale opsporing. Een voorbeeid van een Euregio is de Euregio Maas en Rijn,
met als Eurcgionale grensgebieden Nederlands Limburg, Noordrijn-Westfalen, Belgisch
Limburg en Luik. In een Euregio laat zieh de behoefte aan snelle gegcvensuitwisseling
met het buitenland duidelijk gevoelen. Daar is de relevantic van gegevensuirwisseling ä
vaak nog groter dan de gegcvensuitwisseling met collegae in het eigen land. Immers bij -
opsporing is de geografische verbondenheid van een streck met cen andere streck vecl
belangrijkcr dan een nationale verbondenheid. Kortom, de traditionele politiele comrnu-
nicatie- en uitwisselingsmiddelen waren in het begin van de jaren negentig duidelijk aan
een »/><&fr toc om de strijd tegen de - al dan niet georganiseerde en/of zware - crimina-
liteit het hoofd te bieden.

Een kernvraag daarbij is: welke bevoegdheden hcbben buitenlandse opsporings-
ambtenaren met betrekking tot nationale (politiele) databases, en welke rechten en
plichten hebben de betrokken landen in het kader van de grensregionale infbrmatieve
politicsamenwerking? Uit de onrwikkelingen blijkt dat alle betrokken politiepartners een
grote behoefte hebben aan het kunnen bevragen van multimediale databases via een
internationaal politieel Intranet. Technisch is dit heel goed mogelijk door een directe t
toepassing van diverse Internetconcepten. Het gebruik van deze technische mogelijkhe-
den is echter onderworpen aan de nationale en internationale wet- en regelgeving. Door
de enorme mogelijkheden van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) wor-
den Juristen gedwongen de onduidelijke en vooral ingewikkelde juridische normering

3. Voorargegaan door hei EEG-Verdrag.
4. De Hert cV Vanderborghi 1996, p. 7-8. Zij wijien erop dat in november 1994 een

interministeriele conference aan dit onderwerp werd gewijd: de Ministerie'le
werrldconfercntie over georganiseerde misdaad. Zie verder: Busch 1995 en LEVI
1993, p. 1,3 en S7-77. Verschillende andere auteurs wijzen eveneenj op de relatie
tussen hei wegvallen van persoonscontrolcs, de loename van de internationale
mobiliteit en de toename van de internationale criminaliteit: zie bijvoorbeeid
Bruinima 1998, Bovenkerk & Yesilgoi 1998 en Janssen & Koning 1998.
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expliciet te maken. Hicrbij speelt EMMI een belangrijke rol. EMMI Staat voor Eur

nale MuhiMediale Informatie-uitwisseling. Dc implementatie van de huidige EMMI-

omgeving, die gebruikt wordt voor een geautomatiseerde grensregionale gegevensuitwis-

scling, verdraagt zieh weliswaar met de internationale en nationale wet- en regelgcving,

maar de door de politic gewenste omgeving doet dit nog niet. De wens van dc politic is

een koppeling van nationale politienetwerken aan de EM MI-omgeving, waardoor grens-

overschrijdend raadplegen van politiele databases mogelijk is. Deze wens werpt ingewik-

kelde juridische vragen op. Om EMMI in alle politieregio's längs de Nedcrlandsc grens

op de voorgestelde wijze te laten functioneren, is het noodzakclijk om duidelijke juridi-

sche normen ter zake - voor zover die er nog niet zijn - en heldere formele procedures

op te steilen. Verbetering en verlichting van de politiele taakuitoefening längs de Euro-

pese binnengrenzen zijn afhankelijk van wat juridisch is toegestaan. • • •»

In de praktijk van alle dag vormt multimediale <̂ >MÄAfr j/wrjnj een veelbelovend hulp-

middel voor het opsporen van daders van diverse strafbare feiten. Dit gebcurt dan aan de

hand van daderpronelen en de uitwisseling van allerlei gegevens uit documenten, zoals

paspoorten. rijbewijzcn en kentekenregistraties. Zolang het echter niet duidelijk is waar-

aan politic en justitie zieh in juridisch opzicht hebben te houden, is controlc op het (iiie-

gaal) gebruik van multimediale databases moeilijk.

In de loop van 2001 is in Nederland de administratieve afhandeling van alle inkomende

en uitgaandc internationale rcchtshulpverzoeken, zowcl politieel als justitieel, georgani-

seerd in acht IRCs en e'e'n Landelijk IRC (L.-IRC) als centrale autoritcit. In Nederland is

een IRC op dit moment (januari 2004) een samenwerkingsverband tussen het Openbaar

Ministerie (OM) en de politic; in enkrle gevallcn strekt de samenwerking zieh ook uit

tot dc Koninklijke Marechaussee (KMAR). Deze organisaticstructuur, die politieel ook

in Belgie, Duitsland en Frankrijk bestaat, beoogt te bewerkstelligen dat rechtshulp-

verzoeken sneller worden afgedaan. Voor het buitcnland is via deze organisatie direct

duidelijk wie aanspreekpunt is voor een rechtshulpverzoek. Alle verzocken om rechts-

hulp die op grond van ccn verdrag of overeenkomst rechtstrceks aan een rechterlijke

autoriteit of aan de politic kunnen worden gezonden, dienen aan het betreffende

(L-)IRC te worden gezonden. ^ .-!

Om een goed overzicht te hebben van de stand van zaken met be trekking tot de uitvoe-

ring van een rechtshulpverzoek zijn alle Nedcrlandsc IRC's aangcsloten op ccn landelijk

computersysteem waarin alle rechtshulpvcrzoeken, zowel justitieel als politieel worden

ingevoerd en opgeslagen. Dit computersysteem heet LURIS, hetgecn staat voor Lande-

lijk Uniform Rcgistratiesysteem voor Internationale rechtshulp in Strafzaken. Het is een

registratiesysteem, dat de verantwoordelijke autoriteiten, met name het College van Pro-

cureurs-Generaal, in staat stelt vragen over de stand van zaken met betrekking tot de uit-

voering van rcchtshulpverzoeken rechtstreeks aan het betreffende IRC te stellen. Voor de
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daadwerkelijke verzending naar het buitenland en de ontvangst vanuit het buitenland

van de politieie rechtshulpverzoeken wordt het computernetwerk EMMI gebruikt. Het

bestaat uit twee hoofdonderdelen, te weten PALMA en EMMI Kiosk. Beide onderdelen

hebben een eigen ontstaansgeschiedenis. PALMA Staat voor Politieverbindingen Aachen

Liege MAastricht en is bedoeld voor de uirwisseling van pcrsoonsgegevens met het bui-

tenland. Het is uitgegroeid tot een groot verbindingsnerwerk, met veel meer steden dan

de oorspronkelijke drie. De EMMI Kiosk is bedoeld voor de publicatie van allerlei

andere soorten informatie die bestemd is voor de buitenlandse partners en die gecommu-

niceerd wordt via websites. Het gaat hierbij om de websites die in de internationale

EMMI-omgeving beschikbaar zijn voor de medewerkers van de IRCs. Zo weet men van

elkaar wat er in de grensregio's op het gebied van criminaliteit gaande is. De juridische

en organisatorische aspecten van EMMI vormen de concrete aanleiding van dit onder-

zoek. Ruwweg gesproken gaat het om de juridische vraag: wat mag er wel en wat mag er

niet uitgewisseld worden aan gegevens, en welke voorwaarden speien daarbij een rol? Een

gcdetailleerde opzet van de onderzoeksvragen wordt gegeven in sectie 1.3.

In Nederland is ieder arrondissementsparket van het OM en elke politie-instantie gekop-

peld aan rfrfn van de acht IRCs. Een rechtshulpverzoek dient aan dat IRC te worden ver-

zonden, waarvoor het bestemd is. Meestal is dat duidelijk; soms niet. Indien onbekend is

welk parket of welke politiercgio competent is ten aanzien van het verzoek, dan kan het

rechtshulpverzoek worden gezonden aan het L-IRC, een samenwerkingsverband tussen

het Landelijk Parket en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).

Het EMMI-concept maakt het technisch mogelijk dat de EMMI-omgeving wordt

gekoppeld aan de nationale politienetwerken van de betrokken landen: Nederland, Bel-

gi£ en Duitsland. Tot op heden is dit echter niet gebeurd omdat de koppeling stuit op

politieke en juridische bezwaren in de drie landen. Alleen in Nederland heeft het Minis-

terie van Binnenlandsc Zaken toestemming gegeven voor een uitzonderlijk experiment

met een fysieke koppeling tussen de EMMI-omgeving en het nationale politienerwerk.

* V r r ? • • ; • • " » ' • •" '•.- '• ••• . . • - ' • » ; i * < f * - ' r r * > - f " i - " ' ' « * * » ' • £ > ' - : / - • • " * ' * V . " r ' • - - t r - ' ^ * •• ~ ; • ' > • '

1.2 Historische achtergrond
In deze sectie schetsen wij de historische achtergrond van het computernetwerk EMMI,

dat gebruikt wordt voor de grensregionale politieie gegevensuitwisseling tussen Neder-

land, Belgie. Duitsland en Frankrijk. . ' % v • •» < : • • i -v

In 1992 verzecht de toenmalige korpschef van de politieregio Limburg-Zuid, de heer H.

Mostert, aan de voorzittcr van de capaciteitsgroep Informatica (die haar onderzoek thans

verenigt in het Instituut voor Kennis en Agent Technologie, IKAT) van de Universiteit

Maastricht, Prof. Dr. H.J. van den Herik, de mogelijkhcid te onderzoeken om binnen de

regio een geautomatiseerd systeem van informatievoorziening te realiseren. De voor-
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naamstc doclstclling was op dat moment om te komen tot een dcugdclijke inrormatie-
voorziening tusscn dc districtsburcaus van de politieregio Umburg-Zuid.

DV5 wrt
De capaciteitsgroep Informatica voerde daarop een haalbaarheidsstudie uit voor een " "i
zogcnaamde MultiMcdiale^ Informatie Voorziening (MMIV)." Op basis daarvan werd in
december 1995 een pilotproject DVS (Oigitaal Voorlichting Systeem) binnen het district
Maastricht opgezet. De gcbruikte tech nick voor het DVS was arkomstig van hci wercld-
omspannende computernetwerk Internet.* DVS bleek goed bruikbaar en werd in juli
1996 ingevoerd in de gehele politieregio Limburg-Zuid. Het systeem was uitsluitend
bedoeld voor interne voorlichting - met name via actuele berichtgeving - van de politie
in de regio Limburg-Zuid. Het DVS-systeem was hiermee het eerstc in de praktijk gcim-
plementeerde Intranet.' De term 'Intranet' houdt in dat de Internetfunctionaliteit wordt
toegepast binnen een geslotcn netwerkomgeving, in dit geval het regiokorps. Het com-
puternetwerk is in tegenstelling tot het Internet niet openbaar toegankelijk.

/VLZ
DVS werd in 1997 opgewaardcerd tot cen netwerk dat alle politie-informatie omvatte en
kreeg de naam Politie Intranet Limburg Zuid (PILZ). Deze opwaardering wai niet van
technische aard. Het betrof dus een inhoudelijke verbreding. Via dit Intranet werden
vervolgens ook alle overige informatiebronnen, waaronder multimediale databases maar
bijvoorbeeld ook hand- en wetboeken, ontsloten.

In kringen van de Nedcrlandse, Belgische en Duitse politie ontstond belangstelling voor
dit nieuwe medium. In Nederland leidde dit tot het zogenaamde InterRegioNet-project,
waarmee bij middel van proef binnen een aantai regio's, te wetcn Utrecht, Ciclderland,
Brabant en Zuid-Limburg, ook een Intranet werd gerealiseerd.' Deze Intranetten zijn
allemaal met elkaar verbonden, tenzij er technische maatregelcn waren getroffen die
gegevensverkeer met andere regio's niet mogelijk maakten. In dit proefproject werd de
World Wide Web (WWW)-functionaliteit als mogclijke toepassing binnen de politieor-
ganisatie als interregionaal informatie- en communicatie-instrument nader ondcrzocht.

5. Multimedia houdt een integratie van teksten, video, gduid, foto'». pUxjct,
ingocande documenten enzovooru in.

6. Van den Herik. Bakker & Schoo 1993.
7. Van den Herik. van der Meulcn & Schijf 1994; Deny 1997.
8. De term zelfwerd destijdl gelntroduceerd door I.A. Plugge.
9. Van Moncfon 1997.
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De resultaten van het InterRegioNet-project waren erg positief en deed het Platform

voor de Politiele Informatievoorziening (Ppi) bcsluiten tot de implementatie van een

bovenregionaal Intranet, het zogenaamde Politic IntraNet.'° Hiertoe is het project *i

Implementatie Politie Intranet in het leven geroepen. De projectgroep Politic IntraNet •

heeft de implementatie verzorgd van Politie IntraNet in de politiekorpsen en in aan de

politie gelieerde landelijke organisaties, zoals het Nederlands Politie Instituut (NPI), het

Landelijk Selectie- en Oplcidingsinstituut Politie (LSOP), de Informatie en Communi-

catie Technologie Organuatie ITO en het Politie Advicscentrum In-pacc

In de Euregio Aken-Luik-Maastricht heeft de belangstelling voor DVS geleid tot het

PALMA-project, dat in februari 1995 van start is gegaan. Het PALMA-project is moge-

lijk gemaakt door de inspanmng en financiering van het tocnmalige PTT-Telecom.

PALMA is een samenwerkingsverband tussen:

- de politie in de regio's Limburg-Zuid, Aken en Eupen; . N ; i

- de Universiteit Maastricht; " i ;J; i. .-.,> *'.I

- de /M«nixrA-Ufcf/&/»<-Ar 7^fA««fA* //ocAxf/»«/? (RWTH) ^f/»*»; r •;•, ,: ,: <

- d e t / » * ' f ^ r j » V < / f A t ^ r , ;. » ' • • • • . . • • • i . S - . ' . - : . . . . t . . - . . : > f n ^ = • • . ' • ? • • * . , : • . . - . , - - - , ••

- het Limburgs Universitair Centrum (LUC) te Diepenbeek; en ; ••••=• <.<;.•'

- PTT-Telecom. . ...

Via een onderzoeks- en pilotproject is met PALMA een structured oplossing gevonden

voor een beveiligde communicatie en informatic-uitwisseling tussen de politiekorpsen in

de Euregio Aken-Luik-Maastricht; dit alles geschiedde binnen het raamwerk van het

Akkoord van Schengen en de SUO. In juni 1996 werd het zogenaamde PALMA-systeem

in gebruik genomen, waarmee de Euregionale gegevensuitwisseling in de genoemde

Euregio duidelijk verbeterd werd en beter beveiligd was dan tot dan toe het geval was. -

Binnen PALMA worden op een formuliergebaseerde wijze elektronische politiele rechts-

hulpverzoeken verzonden en onrvangen tussen de betrokken grensregionale IRC's van

Nederland, Belgie, Duitsland en Frankrijk. Hierbij worden persoonsgegevens uitgewis-

seld in overeenstemming met de Europese verdragswetgeving en de nationale wet- en

regelgeving van de betrokken landen. Deze grensregionale politicle rechtshulp wordt ook

geregistreerd op de door de Schcngenwetgeving voorgeschreven wijze.

10. Van Montfbrt 1997.
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Deze eerste fase van PALMA is in maart 1997 gevolgd door een rweede fase." Daarin
werd dc PALMA-software voorzien van nieuwe multimediafaciliteiten voor het versturen
van gedigitaliseerde documenten. Dit betreff bijvoorbeeld ingescande documenten van
vingerafdrukken en pasfoto's. De gebruikers van de toenmalige Informatie en Coordina-
tie Centra (ICC's) in Aken, Mönchengladbach, Eupen, Genk en Maastricht zijn nauw
bij dit project bctrokkcn geweest. Dc systeemuitbreiding was in november 1997 gereed.

De resultaten van het PALMA-project zijn vervolgens toegepast in het Europcse EMMI-
project." EMMI is de afkorting die gehanteerd wordt voor het op 1 januari 1996
gestarte project EMMI. Het is voor vijftig procent gcfinancierd door de EU in het kader
van het zogenaamde 4/A /•nimr'ii/ont /Vo^wwrnr ( 7r/rm<i/f'ri H/>/>//<7»/»0Wj/br f/>r y4</fftf'iti-
imtft'0>w 5<rf«r). In dit project is een geintcgrcerde gcautomatiseerdc omgeving onrwik-
keld voor de Euregionalc uirwisseling van politie'le gegevcns tusscn Nederland, Belgitf en
Duitsland. Hiertoe zijn in eerste instantie in de Euregio Aken-Luik-Maastricht de
belangrijkstc ICC's van dc politic via een beveiligd /Yiitf/f A/r/î >or/ir met elkaar vcrbon-
den.

Het EMMI-project is verdeeld in twee technische trajecten. Het eerste traject betreft
multimedia communicatic. Het tweede traject bchclst de zogenaamde multimediakiosk.
De doelstellingen van het eerste traject waren het onrwerpen, onrwikkelcn, implcmcnte-
ren, testen en evalueren van een geautomatiseerde omgeving bestaande uit soft- en hard-
ware voor de uirwisseling van informatie via (1) t/u/fo-ron/rrfHr/n^foo/f met de mogclijk-
heid om applicaties te delen, en via (2) formuliergebasecrde, bcvciligde elektronische
post (e-mail).

De doelstellingen van het tweede traject waren het onrwerpen, onrwikkelcn, implemen-
teren, testen en evalueren van een geautomatiseerde omgeving bestaande uit soft- en
hardware voor het ontsluiten ('publiceren') van informatie (gegevens en nieuws). Die
informatie wordt toegankelijk gemaakt via een kiosk, die gebaseerd is op het model van
het WWW. In de EMMI Kiosk wordt alle mogelijk informatie uitgewisseld met de
grensregionale buitcniandse poiitiepartners, met uitzondering van persoonsgegevens. Die
worden via PALMA verzonden.

11. PC-PC Fase II project PALMA & Multimedia; Van den Herilc Plugge. Mathipen,
Donken. van den Botch & Klinkers 1997.

12. Plugge 1997.
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De volgende instancies namen deel in het EMMI-project:

- de Duitse ATm^/uf« A/örcr/vn îW^tfrA-, s*m :•*>>

- de Duitse Ar/Mf0/t'zr« yfar/wt; >-'t *i?tr.y*

- de Belgische Rijkswacht Eupen en Genk/Maaseik;

- de Belgische Algemene Politie Steundienst (APSO);

- de Nederlandse Regiopolitie Limburg-Zuid; 4 f.?*> t > f •,A*»i

- de Nederlandse Regiopolitie Limburg-Noord; '«ü /**rt*>'v»j*-fjV-'*k*«'*d f y ^ s q ?i>'ijtd

- het Nederlandse PTT- Telecom; en -..-.,... -« , • •

- de universitciten van Maastricht, Aken, Luik en Diepenbeek. v - \'- i<\d

De directe doelstelling van het EMMI-project is het vergroten en stimuleren van de

samenwerking tussen de politie in aangrenzende politieregio's van de drie betrokken lan-

den in een Euregionale situatie. De vorder gelegen doelstelling van het EMMI-project is

het op längere termijn stimuleren van de politie in andere Euregio's om een eigen vervolg

aan dit project te geven. Zo is sind« 1999 ook Frankrijk betrokken bij EMMI. . • i

De gebruikers, de leden van de ICC's (thans IRC's), staan in het EMMI-project centraal.

Aan de hand van gebruikerseisen en -wensen zijn de genoemde nieuwe functionaliteiten

ontwikkeld, aangepast en geimplcmenteerd. Het gaat daarbi/ om her rourtnematig uit-

wisselen van multimediale politiele gegevens binnen het kader van het Akkoord van

Schengen en de SUO. De EMMI-omgeving geeft de gebruikers van de betrokken IRC's

toegang tot de bovengenoemde multimediakiosk, de PALMA-software en t//<^o con/rwi-

ri'n£ (die uiteindelijk niet clientgebaseerd per werkpiek ge'implementeerd werd, maar een

algemene mogelijkheid tot videoconferencing tussen de betrokken EMMI-servers moge-

lijk maakt). Vooral de eerste twee onderdelen lenen zieh voor het indirect bevragen van

wedenijdse (multimediale) databases. Op die manier kan een gemeenschappetijke geo-

grafisch gedistribueerde vraagbaak ontstaan voor diverse politierelevante onderwerpen.

De behoefte aan een dergelijke vraagbaak is bij alle betrokken politiepartners erg groot.

Op elk gewenst moment kunnen politiediensten in de Euregio's elkaar dan van informa-

tie voorzien over met name actuele gebeurtenissen. . . . . . _ ., . ... ,...,.

In mei 1998 is het LIEM-project van start gegaan. LIEM Staat voor Landelijke Imple-

mentatie EMmi. Dankzij een subsidieregeling van het Ministerie van Binnenlands«

Zaken van 6 januari 1998, genaamd 'Financiele bijdrage grensoverschrijdende politiele

samenwerking', is het EMMI-concept uitgebreid. Alle twaalf Nederlandse grensregio's,

alsmede de toenmalige divisies Central« Recherche Informatiedienst (dCRI) en Mobili-

teit van het KLPD zijn op het EMMI-netwerk aangesloten.
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(7Wr/i> «i

De Afdeling Internationale Politiesamenwerking van het Ministerie van Binnenland» ••"

Zaken en Koninkrijlurelaties verleende in 2000 ter versterking van de activiteiten van de

AdviesCommissie Open Grenzen (ACOG) een gerichte subsidie om onderzoek te doen

naar de in Belgie en Duitsland bcstaande juridische normcring voor de koppeling van

politiele nerwerken en het grensoverschrijdend gebruik van multimediale databases. IKAT

kreeg opdracht tot de uitvoering van dit onderzoek NORMA*," als vervolg op het door

haar reeds in 1999 uitgevoerde onderzoek NORMA (NORmering Multimediale Aanvra-

gen), gepubliceerd als deel 19 in de Nederlandse ITirR-reeks, onder de titel 'Politic en

Intranet.'" Dit laatstc onderzoek is gepubliceerd in opdracht van het Nederlandse Natio-

naal Prog ram ma voor Informatietechnologie en Recht (ITirR) en vormt de basis voor het

juridische en organisatorische onderzoek betreffende de grensregionale politUfle gegeveni-

uitwisseling. De subsidie werd verleend in het kader van de grensoverschrijdende politie-

samenwerking (GROS). Tijdens de opeenvolgende pro jet. ten NORMA en NORMA* it

onderzoek gedaan naar de juridische normering van netwerkkoppeling en het grensover-

schrijdend gebruik van multimediale databases op een internationaal politieel Intranet,

zoals EMMI, vanuit Nederlands, Belgisch en Duits perspectief. -

In februari 2000 kreeg het IKAT van de Universiteit Maastricht de opdracht van het

Ministerie van Binnenlandse Zaken om een fundamenteel nieuw ontwerp voor het

PALMA-systeem te maken. Een inventarisatie van het huidige PAl.MA-systeem bracht

namelijk aan het licht dat er door het dubbele gebruik van PALMA, te weten als pilot-

project en als groeisysteem, vier problcmen waren ontstaan. Dezc problemen liggen op

het gebied van stabiliteit, capaciteit, furctionaliteit en beheersbaarheid. Het ontwerp,

dat in juni 2001 werd opgeleverd door middel van het rapport /fm^Ar" ('opnicuw

goed'), bevat de nieuwste Intranettechnicken, oplossingen voor nieuwe gebruikerswen-

sen en de mogelijkheid om direct nieuwe (verwachte) (kennis)technologische onrwikke-

l i n g e n o p t e n e m e n . • • ' * . . * ! . • . ' H - ' ' « ' / • i • i - , ' ^ i - . > i > i •-•• «t •-' i , , . .

In mei 2001 heeft IKAT het rapport Euro-Info" opgeleverd aan het Nederlandse Minis-

terie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de regiopolitie Limburg-Zuid.

Dit onderzoek betreft een inventarisatie en een analyse van de huidige en gewenste poli-

tiele informatie-uirwisseling met Belgi? en Duitsland. Het bevat een overzicht van de

13. Verbeek, dam, Vin den Eihof&Vm den Herik 2002.
14. Verbeek. Van den Herik. Plugge & De Rooi 1999.
15. Uonkers, Verbeek. Van den Herik. Van dex Kxogt, Boer». Spronck & Wtesman

2001.
16. Van Dorp. Verbeek & Van den Herik 2001.
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binnenlandse en buitenlandse politiele aanspreekpunten en een inventarisatie van het -'

relevante juridische leader en de daaruit voortvloeiende beperkingen voor de informatie-

uitwisseling met het buitenland. Tevens wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste

Nederlandsc informatiesystemen die worden ingezet voor de informatie-uitwisseling. De

greruovcrtchrijdende problematiek wordt uitvoerig tocgelicht.

n : fr.'! as

Op grond van een richtlijn van het College van Procureurs-Generaal kent Nederland •'

sinds 2001 een landelijk dekkend netwerk van acht bovenrcgionale arrondissementale ;.,

ICC's en een landelijk (L-)ICC, de Dienst Internationale Netwerken (DIN) van het

KLPD. De ICC't, die in 2002 omgedoopt werden tot IRCs, behandelen alle politiele en

justitieie rechtshulpverzoeken. Het zijn samenwerkingsverbanden van regionale politie-

korpsen cn arrondissementen van het OM. Bij het IRC-Noord, het IRC-Zuid-West en

het IRC-Limburg neemt ook de KMAR aan dit samenwerkingsverband deel, vooralsnog

o p i n f o r m e l e b a s i s . !•,• ;.'«.-ijh*-«* ^ . i t v •T»»tn*»t«'.-i'«i4«lv?bf!!!" ~i:i -. » Ü ^ » . f w » *-•«•> <t(vi

De via de IRCs uitgewisselde gegeven» betreffen meestal zogenaamde bulkgegevens ter

ondersteuning van het dagelijkse operationcle werk op straat. Het gaat vooral om gege-

vens over kentekens, rijbewijzen, naamsverificaties, signaleringen, voertuigen, antece-

denten van personen en vreemdelingen. Het aantal gegevensaanvragen variecrc vaii cm'gc

duizenden tot enige tienduizenden per contaetpunt per jaar. Het aantal groeit nog

steeds. De politieregio Limburg-Zuid verwerkt zo'n dertigduizend aanvragen per jaar. De

acht bovenregionale IRCs zijn: het IRC-Noord, het IRC-Amsterdam/Utrecht, het IRC-

Oost, het IRC-Limburg, het IRC-Den Haag, het IRC-Haarlem/Alkmaar, het IRC-Zuid

West en het IRC-Rotterdam/Dordrecht. w.. •,:-::-» :v r-. >i T; • , - • ; . , , . . , , , , -,,:•- -.VM

In de rweede helft van 2002 heeft IKAT het project EMMII Kiosk (EMMI Kiosk 2002)

uitgevoerd. Dit project heeft het onderdeel Kiosk van EMMI aanzienlijk gemoderniseerd

en eenvoudiger in het gebruik gemaakt. Het project is uitgevoerd in samenwerking met

de Regiopolitie Limburg-Zuid, de A"nrw/»o/w/ y4<»rAr« en de Federale politic van Eupen

en Genk. Het project is gefinancierd door de Euregio Maas-Rijn, de Nederlandsc provin-

cie Limburg, de Rcgiopolitie Limburg-Zuid, de A>r«p«//zW /4«»rAf« en de Federale politie

v a n E u p e n e n G e n k . ' > - ^ • i . - • : • • < • i . • . ^ - • • • - , . . « , * • ' < ' - , - : ; • J

De informatie die op cen Kiosk wordt gepubliceerd wordt slechts incidenteel door een

IRC zelf gegenereerd. Meestal is de informatie afkomstig van het regionale of nationale

politi^le Intranet. Dit Intranet is voor de EMMI-partners vanzelfsprekend niet benader-

baar, waardoor het kopieren van informatie nodig is. Daarnaast wordt een deel van de

informatie die door een IRC op een Kiosk is gepubliceerd, om dezclfde reden door IRCs

van andere EMMI-partners gekopieerd en gepubliceerd op hun Intranet.
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In de oorspronkelijke opzet van de Kiosk werden de websites in de EMMl-kiosk opge-

maakt en aangepast met behulp van de tool FrontPage van Microsort. Deze tool vereist

een technisch niveau van de gebruiker dat helaas niet altijd haalbaar is in de IRCs. Ver-

der vroeg het kopieren van informatie van en naar het Intranet te veel handelingen. Er

was dus behoefte aan een eenvoudigcre en snellere manier om informatie op de Kiosk tc

publiceren en om informatie van en naar de Intranetten te kopieren. De Intranetten <

staan niet in verbinding met het EMMI-netwerk. Dit houdt in dat gebruikers van het

Intranet niet automatisch toegang hebben tot het EMMI-netwerk en dus ook geen tot-

gang hebben tot de informatie die zieh op het andere Intranet bevindt.

Om ervoor te zorgen dat de gebruikers van het ene netwerk toch op de hoogte kunnen

worden gesteld van informatie (niet zijnde persoonsgegevens) dat op een ander netwerk

Staat, worden kiosken gebruikt. Een kiosk vormt dan een tussenstation voor een Intranet

en het EMMI-netwerk. De oplossing van EMM1I Kiosk voorziet zowel kioskcn op de

Intranetten (bijvoorbeeld de kiosk op het PILZ) als op het EMMI-netwerk (bijvoorbeeld

de kiosk van het IRC-Limburg). Op de kiosken van het EMMI-netwerk staan berichten

die zijn samengesteld uit informatie van het aangrenzende Intranet. Het betreff alle

informatie die relevant is voor de EM MI-partners. Zo staan er op de kiosk van het IRC

Lim bürg berichten die hun oorsprong hebben in websites die op het I'll./, staan. Een

kiosk op het Intranet bevat daarentegen berichten die afkomstig zijn uit kioiken op het

EMMI-netwerk en die relevant zijn voor de gebruikers van het Intranet. De kiosk op het

PILZ kan berichten bevatten die van een Duitse kiosk op het EMMI-netwerk gekopieerd

zijn en die interessant zijn voor de gebruikers van het PILZ. Derhalvc vindt er op ade-

quate wijze verspreiding van informatie over de grens plaats. Nu kunnen berichten die

hun oorsprong hebben op het Nederlanrise (regionale) Intranet eindigen in een kiosk op

het Duitse Intranet, en andersom. • •

Midden 2002 is EMMI door de Nederlandse Coöperatie Informatiemanagement Politie

(CIP), die de vraag van alle Nederlandse regionale politieregio's coördineert, bestcmpeld

tot landelijk politiesysteem. Op 23 Juni 2003 is door het Ministerie van Binnenlandse

Zaken cn Koninkrijksrelaties (BZK) het formele besluit genomen om de eigendom van

EMMI over te nemen, althans het bcheer ervan. Formed ligt de eigendom van het

EMMI-conccpt bij de oorspronkelijke, hierboven genoemde, EMMI-partners. Het

beheer van EMMI komt door de beslissing van BZK te liggen bij de ITO van de Neder-

landse politie, een agentschap van BZK. De intentie is om nog in 2003 tot een nieuw-

bouw van de EMMI-omgcving tc komen, waarbij de huidige functionaliteit van EMMI

wordt behouden, maar in een nog moderner jasje wordt gestoken. De nieuwste ontwerp-

technieken zullen daarvoor worden toegepast. Ook wordt in dit kader een technische

koppcling gerealiscerd tussen PALMA en het Nederlandse LURIS.
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In het Europesc onderzoek EMMI derdc traject, dat is gcfinancicrd door het Directoraat-

Generaal Informatie van de Europese Commissie en uitgevoerd door IKAT, staat het

zogeheten derde en laatste traject van het EMMI-project centraal. Het onderzoek ziet op

'Further Legal Research on Trans-border Communication Standardization.'''' Het bet reft

vier juridische en organisatorische vraagstukken die nog niet beantwoord zijn in de juri-

dische onderzoeken 'Politic en Intranet' en 'NORMA+': (1) de aJ dan niet wenselijkheid

van verdragswetgeving aangaande de rechtstreekse geautomatiseerde toegang tot (poli-

ticlc) databases op een internationaal Intranet zoals EMMI; (2) de wijze waarop in het

leader van de grensregionale politiele gegevensuitwisseling met zachte gegevens dient te

worden omgegaan; (3) de afgrenzing van de werkzaamheden van Europol ten opzichte

van de wcrkzaamheden van de IRCs; en (4) de samcnwerking en de gegevensuirwisseling

met de veiligheidspartners in grensregionaal verband.

*«£A/A// , r - A f' •;> - - . , . . . - . .

EMMI voorziet in een relatief nieuwe 'samenwerkingsmarkt': de politieie en justitieie

behoefte aan snelle grensoverschrijdende informatie-uitwisseling voor het 'gewone' werk,

zijndc voornamclijk ordehandhaving, verkecrstoezicht en dc zogenoemde kleinere crimi-

naliteit. Het is een aanvulling op de samenwerkingsverbanden Europol, dat vooral op het

gebied van de georganiseerde misdaad werkzaam is, en Interpol, dat een wereldwijd net-

werk is, maar in de grensregionale praktijk niet echt geschikt is gebleken voor de

genoemde 'nieuwe informatiemarkt,''* EMMI wordt thans gebruikt door twintig (grens-

regionale) politiekorpsen in vier landen: Nedcrland, Belgie, Duitsland en Frankrijk. Er

bestaat interesse voor dczc informaticve samenwerkingsvorm in Luxemburg, Denemar-

ken, Polen, Hongarije, Slovcnie en Oostenrijk. Het streven is crop gericht om te komen

tot een internationale beheersorganisatie ondcr auspicien van het Nederlandse Ministerie

van BZK. Alle betrokken landen zullcn crin participeren en de beheers-, ontwikkelings-

en uitbreidingsactiviteiten zullcn centraal aangestuurd worden.

i Hoewcl EMMI primair ontwikkeld is voor een snelle elektronische communicatie en

gegevensuitwisseling tussen politiepartners in het grensgebied, is de omgeving technisch

gesproken perfect tocpasbaar voor alle Europese politiekorpsen en aanverwante organisa-

ties, zoals de partners die instaan voor de ÜOV. De toepassing van EMMI is geen tech-

nisch problcem meer, maar een juridisch en organisatorisch vraagstuk. ; .^. «Li

17. EMMI Technical Annex. October 1999; Verbeek. Qaus & Van den Herik 2003.
18. De Heus 2000 en 2002.
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1.3 Probleemstelllng •« i.w
Hierondcr behandelcn wij de hoofdvnag van het onderzoek in subsectie 1.3.1. Vervol-
gens worden in subsectie 1.3-2 drie aanvullende ondenoeksvragen geformuleerd. De
aanvullende onderzoeksvragen vallen binnen het kader van de hootdvraag. Zij hebben
evenwel bctrekking op heel specifieke deelonderwerpen van de hoofdvraag en worden
daarom afzonderlijk behandeld.

7. J. /
De concrete hoofdvraag die dit onderzoek beoogt tc beantwoorden, is verwoord in de
voigende probleemstclling:

rr fy

Deze hoofdvraag wordt beanrwoord in de hoofdstukken 5 en 6.

Met bctrekking tot de probleemstelling taten zieh twee deelvragen formulcren.

De ccnte dedvraag luidt:

rd'r frnw/z/rnc^M/rJ /)o/>-

Bij de beantwoording van deze vraag in de hoofdstukken 5 en 6 dient een even wicht
gevonden te worden tussen de juridischr mogelijkheden en eisen op hct terrein van de
uirwisseling van politiele gegevens enerzijds, en de technische mogelijkheden en beper-
kingen om te kunnen voldoen aan de juridische normen anderzijds. Voor de beantwoor-
ding van deze vraag dient onderzocht te worden:

1. hoe het EMMI-concept ingepast lean worden binnen de bestaande wet- en regelge-
ving, en

2. op welke gebieden nadere regulering noodzakelijk is, wil het EMMI-concept zonder
wettelijke belemmeringen ge'implementeerd kunnen worden in de Europese grens-
r e g i o ' s . • . . . - u ^ ; • < - . . . • •••:-, . . , < : , . - . ! , « « ' • • ; - • . ' . . ' u - - . . - • . - • ' . - ! ' > • ; ••• • - . . ' : • • '

Een nauwe afstemming tussen de technische randvoorwaarden en de juridische norme-
ring is daarvoor onontbeerlijk. De tweede deelvraag, die beantwoord wordt in hoofd-
stuk 5, luidt derhalve:
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Wij komen hieronder tot ccn formulering van drie aanvullende concrete onderzoeksvra-

De eente aanvullende onderzoeksvraag, die beancwoord wordt in hoofdstuk 5, luidt

a l t v o i g t . - • > . .-.• , : . - - .• - . i w - i ••• . - • - . - , • - . » - • • . • • • • . - . . ...•• •

in

De tweede aanvullende onderzoeksvraag, die beantwoord wordt in hoofdstuk 7, luidt
all volgt.

wr A« i/nM^f»^ v<in

m Art /»VA; f<w

De derde aanvullende onderzoeksvraag, die beantwoord wordt in hoofdstuk 8, luidt

als volgt.

1 . 4 A f b a k e n i n g o n d e r z o e k s d o m e i n --- ••• •• -••»•• •-•-'• - • • • > • - - -

EMMI wenst zieh uitdrukkelijk in het kader van het Verdrag van Amsterdam en het
Akkoord van Schengen en de SUO te manifesteren. Daarom ligt de nadruk in dit onder-
zoek op de juridische implicates van het Schengenregime (dat thans valt onder het Ver-
drag van Amsterdam) voor de geautomatiseerde politiele uitwisscling van gegevens in het
grensgebied.

De SUO regelt de grensoverschrijdende politiele samenwerking op formele wijze. Zij
biedt een wettelijk kadcr voor grensoverschrijdende samenwerking. Tot 1995 bestond
zo'n wettelijk kader eigenlijk niet. Wei waren er diverse ad hoc afspraken en overeen-
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komsten. In dit onderzoek zal uitdrukkelijk aandacht worden besteed aan de SUO self,

alsmede aan de nationale uitvoeringswetgeving van de betrokken landen ter zake. Men

mocr hierbij voor Nederland denken aan Boek IV, Titel X Sv, met name artikel 552« lid

2 Sv betreffende de politiele uirwisscling van inlichtingen zonder de toepassing van

dwangmiddelen. Van grote invloed voor de praktijk is de richtlijn van 23 november •»

1994 van het College van Procurcurs-Genenul inzake de toepassing van artikel 552» Sv.

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de positionering van de politiele rechtshulp

binnen de traditionele internationale kleine rechtshulp in strafzaken. De bepalingen van

de SUO houden namelijk een vernieuwing in van het rechtshulpconcept, in die zin dat

zij voor het eerst een uitdrukkelijkc rcchtsbasis voor politiele rechtshulp bieden. Verdcr

bespreken we de van kracht zijnde bilaterale overeenkomsten tussen Nederland en Belgid

en tussen Nederland en Duitsland ter zake van de grensoverschrijdende politiele uitwi«-

seling van gegevens.

n:,j «up.-- si -jAi.iq: ••. ;*•>•.••*'-::-'s/-"4-'iss".."7 : w <t''»;v,i4 *? t»fö:fä9Wti>i>! :..*:*4'»•$.*•: kis ff. «»•*.*» -.1.?} '

Ook de privacywetgeving ter zake wordt onder de loep genomen. Voor Nederland is dew

wetgeving voornamelijk neergelcgd in de Wet politieregisters (met name artikel 18 lid I

WPoIr), het Besluit politieregisters (met name artikel 13 BPolr) en aanvullend in dc Wet

beschcrming persoonsregistraties (Wbp). -»m *v»-v«s i • -•>: • - • . -• !. * '-

Wij staan ook stil bij internationale teksten die voor de bescherming van persoonsge-

gevens als leidend moeten worden gezien. We noemen in dit verband dc Conventic nr.

108 van 28 januari 1981 van de Raad van Europa (het Databeschermingsverdrag), de

Aanbeveling R (87) 15 van de Raad van Europa over de bescherming van persoonsgege-

vens in de politiele sector, en de EU-privacyrichtlijnen 95/46/EG en 2OO2/58/EG. De

laatste is een nieuwe Europcse richtlijn inzake privacy en elektronische communicatie,

die richtlijn 97/66/EG (de zogenaamde ISDN-richtlijn) vervangt. Verder zijn natuurlijk

de nationale Constituties en artikel 8 van het Europccs Verdrag tot bescherming van de

Rechten van de Mens en de fundamentale vrijheden (EVRM) leidend voor ons onder-

zoek. Ten slotte maken wij ook een kort uitstapje naar (1) het Cybercrimeverdrag van de

Raad van Europa" uit 2001, het eerste internationale verdrag dat betrekking heeft op

strafbare feiten die gepleegd zijn via het Internet of andere computernetwerken, zowel '

publiek als privaat en (2) de EU-Overeenkomst betreffende de wcderzijdse rechtshulp in

strafzaken van 2000. Uit deze verdragswetgeving lichten wij enige relevante regelingen

omtrent digitale politiele expertise in een internationale opsporingsomgeving. Dit

domein is mede leerzaam voor de juridische keuzes die voor de toekomst van de interna-

tionale informatieve politiesamenwerking gemaakt dienen tc worden.

19. Outran«* on C>6mT»W, Gmaa/^i-iwipr. £Wr«pM* 7)M<7 &TM> (TTSA M.
3, 200/.
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De praktijksituatie beschrijven wij aan dc hand van dc op dit moment binnen de IRCs
gehanteerde wijze van uitwisseling van gegevens met het buitenland. Tevens geven we ;*
aan op welke rechtsbasis dit geschiedt. De (juridische) organisatiestruetuur van dc inter-
nationale kleine rechtshulp in strafzaken wordt hierbij ook besproken. Om de praktijk-
situatie goed te kunnen begrijpen, taten we een technisch-functionele beschrijving van t>
het PALMA-concept en van het EMMI-concept aan de juridische verhandeling vooraf-
gaan. . . . , . , , . . . . - - . . . • •• , , * , . ^ . . . . , , , . . . , , , . . . . . • . . , . . . . , . . , • . . - , , - . •

De internationale regelgeving voor de politiele samenwerking verwijst vaak naar de ••?
nationale wetgeving. Daarom wordt evenecns aandacht besteed aan de in Belgie en ••
Duitsland geldende nationale wetgeving ter zake van de uitwisseling van politiele gege- *
vens met het buitenland. Een complicerende factor is dat er verschillende rcgelgevingen
van toepassing zijn in dc dric betrokken landen.

Het is van belang op te merken dat er bij politiele gegcvensuitwisseling sprake is van een
gelaagdheid van de internationale cn nationale wet- en regelgeving. Dit wii zeggen dat er
verschillende lagen van wet- en regelgeving tegelijkertijd van toepassing zijn, tcrwijl er
niet per definitie een onderlinge voorrang tussen de toepasselijke normen bestaat."
Daarom ontkomen wij in dit onderzoek niet aan een brede uiteenzetting van de toepas-
selijke lagen van wet- en regelgeving. De toepasselijke norm is niet altijd eenvoudig te
vinden. Eigenlijk zou de toepasselijke wet- en regelgeving over de lagen heen moeten
worden gclegd om in een specifiek geval de precieze toepasselijke norm te vinden. De
verschillende lagen van wet- en regelgeving moeten al dan niet tegelijkertijd worden toe-
gepast. Deze noodgedwongen gecomplieeerdheid is nu eenmaal eigen aan de onder-
z o c h t e m a t e r i e . - j . ^ , n « ; . . . « M ? . . . » , ' < ^ ' - , * • • * • - " • • = • " " - • ' • • ' • • • ; ' • • • • • * " • • • : . : • - i • • • • < • • > , '

1.5 Plan van aanpak ••

In hoofdstuk 2 contrasteren wij de traditionele wijze en de huidige wijze waarop in de •
grensregionale politiele praktijk gegevens grensoverschrijdend worden uitgcwisscld. Dc
daarbij betrokken organisaties en instellingen worden besproken. In hoofdstuk 3 wordt
het PALMA-concept beschreven en in hoofdstuk 4 het EMMI-concept.

Na de beschrijving van dc praktijksituatie wordt in hoofdstuk 5 de bcantwoording van

de hoofdvraag van het onderzoek aangevat. Het hoofdstuk begint met een uirwerking

van de juridische struetuur van kleine rechtshulp in Nederland. met een onderverdeling

in justitiele en politiele rechtshulp. Op deze laatste vorm van rechtshulp zal vervolgens

20. Er ii dus geen sprakc van gelede normstclltng. Daarbij is namelijk wel pet definitic
een onderlinge voorrang van de toepasselijke normen aanwezig. Bij geledc norm-
stelling lijn de verschillende lagen hierarchisch aflopend.
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nader worden ingegaan. De internationale teksten ter zake van de politie'le uirwisseling

van gegevens alsmedc de verschillende nationale wetgevingcn van Nederland, Belgie en

Duitsland worden besproken. Wij gaan daarbij tevens uitdrukkelijk in op de wijze

waarop in grensregionaal verband dient te worden omgegaan met zachte politiele gege-

vens. Dit ter beanrwoording van de eerste aanvullende onderzoeksvraag (zie in het bij-

zonder subsectie 5-6.3). Zachte gegevens zijn in dit verband gegevens die nog niet zijn

bevestigd en die nog niet mögen worden gebruikt voor de bewijsvoering.

In hoofdstuk 6 gaan wij verder met de beantwoording van de hoofdvraag van het onder-

zoek. Het hoofdstuk beschrijft daartoe de Nederlandse visie op het koppelcn van gege-

vens. Het blijkt dat de wetgever slechts uit is gegaan van het eenvoudig koppelcn van

databases. Moderne tcchnieken geven echter aanleiding tot diverse andere numcrcn om

informatic op het spoor te komen. juridisch gezien zijn hier nog veel obstakcls aanwezig.

Hoofdstuk 7 voert ons in het domein van de digitale expertise van de politie die opspo-

ring verricht over de fysieke landsgrenzen en de grenzen van cyberspace heen. Wij

behandelcn het Cybercrimeverdrag uit 2001 en de EU-Ovcreenkomst betreffende de

wederzijdse rechtshulp in strafzaken uit 2000. Wij proberen ter beantwoording van de

rweedc aanvullende onderzoeksvraag uit dit aangrenzend onderzoeksdomein iets te leren

in verband met de noodzaak (of in ieder geval de wens van bepaalde Europesc politie-

diensten) tot het in het leven roepen van een adequate regeling voor het centrale vraag-

stuk van de directe grensoverschrijdende toegang van buitenlandse politieambtenaren tot

nationale computernetwerken, -bestanden en databases.

Ten slotte onderzoekcn wij in hoofdstuk 8, ter beanrwoording van dc derde aanvullende

onderzoeksvraag de juridische grenzen die bestaan tussen de werkzaamheden van Euro-

pol en de werkzaamheden van de IRCs.

In hoofdstuk 9 geven wij de conclusies van het onderzoek. In onze conclusies formuleren

wij een synthese van de bestaande praktijk en de juridische normering. Uit de concluiie*

komt duidelijk naar voren wat de relevante juridische leaders zijn, wat de daaruit voort-

vloeiende juridische problemen zijn, en wat daarvan de organisatorische implicatiet voor

de betrokken politiediensten zijn. De conclusies beantwoorden in estentie de vraag:

"Wat is zowel juridisch deugdelijk als technisch goed te realiseren?" De juridische

dimensic houdt een zorgvuldige arweging in van het recht op de persoonlijke leventifeer

van de burger ten opzichte van het belang van een geautomatiscerde opsporing in dc

grensgebieden.
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2 Grensregionale politiele . ̂ .y,,, ^

gegevensuitwisseling In de praktijk

4sf:•->*,-01?"

Het verkrijgcn van politiele gegevens uit het buitenland verloopt traditionell op formele

wijze via met name hct kader van Interpol.-' In Ncdcrland tungccrt dc DIN van hct

K.LPD als Nationaal Bureau voor Interpol'* en als nationale cenheid voor Kuropol. De

verdragsrechtelijke kaders voor de zogenaamdc kleine rechtshulp in strafzaken zijn niet

rechtstrccks op dczc gegevensuitwisseling van toepassing. Gcnocmde kaders geven geen

duidelijke regeling voor de grensoverschrijdende gegevensuitwisseling tusscn poliiic-

dienstcn onderling. Zij zien in beginsel slechts op dc justitielc rechtshulp tu.\scn justitiüle

instanties (Ministerics, het OM, et cetera, al naargelang dc invulling die dc betreflendc

verdragsstaat hieraan geeft). ,...:!ici«- •it.^,-jj , >

De op 26 maart 1995 in wcrking getrcden SUO is het cerste tastbare juridische instru-

ment voor de politiele gegevensuitwisseling. Het is dc bclangrijkste verdragsrcchcclijkc

basis voor politiele samenwerking tussen aanvankelijk zcven Europese lidstaten: Ncder-

land, Belgie, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Spanje en Portugal. Op grond van het

Verdrag van Amsterdam met bijbehoread Protocol tot opneming van het Schcngcn-

acquis in het kader van de Europese Unie, behoort de SUO sinds 1 mei 1999 tot het

zogenoemdc 'acquis communautaire' (de communautaire verworvenheden) van de EU.

De SUO geldt sindsdien tussen de volgendc dertien Europese lidstaten: Ncderland, Bel-

gie, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Portugal, Denemarken, Griekenland, Ita-

lic, Oostcnrijk, Finland en Zwedcn. In 2000 zijn ook hct Vcrenigd Koninkrijk en

Noord-Ierland tot hct samenwerkingsverband tocgctrcdcn en in 2002 lerland (zie sectie

5.2). De juridische Schengeneisen ten aanzien van de politiele gegevensuitwisseling bou-

wen voort op het Databcschermingsverdrag van de Raad van Europa uit 1981 alsmede

op Aanbcveling R (87) 15 van de Raad van Europa uit 1987.

21. De Internationale Organisatic van Criminele Politic (/.C./JO. -Interpol).
22. De IRCs handelcn de gegcveiuuirwiueling rechutreeks met de Nationale Bureaul

van Interpol af, met afschrift aan de DIN.
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De verschillende nationale wetgevingen voor de politieregisters en de beschcrming van

persoonsgegevens blijken bij de uirwisseling van heel groot juridisch en praktisch belang

te zijn. Wij komen hierop terug in hoofdstuk 5- Uit de wet- en regelgeving volgt direct

de officiclc procedure. De hoofdregel is dat de politic voor informatie uit het buitenland

contact opneemt met de instantie die de informatie op landelijk niveau (in Duitsland

eventueel op Bondsstaatsniveau) beheert. Deze procedure werkt vertragend, alleen al

omdat er geen vierentwintig-uurs bereikbaarheid bestaat. Voor het geven van informatie

aan het buitenland gelden analoge regeis. Gegevensuitwisseling in de grcnsgebieden is

echter op een tpecifieke andere wijzc geregeld (zie hoofdstuk 5).

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de manier waarop in de politiele praktijk van de

Furopese grcnsregio's gegevens worden uitgewisseld met het buitenland. Daarbij worden

en passant diverse organisaties en instellingen besproken. Wij beginnen met een bespre-

king van de situatie tot 1996 waarin nog geen sprake was van geautomatiseerde gege-

vensuitwisseling. Zo'n traditionele grensregionale gegevensuitwisseling geldt overigens

op dit moment nog voor heel wat grensregio's en Euregio's in Europa (zie sectie 2.1). Als

opmaat voor een uitgebrcide bespreking van het PALMA- en EMMl-concept, beschrij-

ven we rcsultaten van de nieuwe onrwikkelingen kort. Wij leggen vooral de nadruk op de

voordelen die een geautomatiseerde grensregionale communicatic- en informatievoorzie-

ning oplcvert (zie sectie 2.2).

2.1 Traditionele grensregionale gegevensuitwisseling
Gegevensuirwisseling is de meest voorkomende vorm van politiele samenwerking." De

gegevens die de verschillende politiediensten binnen Nederland, Belgie en Duitsland in

verband met grensoverschrijdende samenwerking uitwisselen, hebben van oudsher •• »

hoofdzakelijk betrekking op personen (achtergrondinformatie en vermissingen)" en

voertuigen (tenaamstelling van kentekens). In de grensregio's worden hoofdzakelijk gege-

vens uitgewisseld die in verband staan met het 'gewone politiewerk': ordehandhaving,

verkeerstoezicht en de zogeheten 'kleinere' criminaliteit." Deze informatie-uirwisseling

vond tot 1996 op een niet-adequate en ongestruetureerde wijze plaats. In deze sectie

behandelen wij de traditionele gegevensuitwisseling in de Europese grensregio's zoals die

23. Andere vormen van samenwerking zijn grensoverschrijdende achtervolging en
observatie. Uit vraaggesprekken mci politiedienstcn van de betrokken landen in de
Euregio Maas-Rijn bleck reeds in 1993 dal gegevensuitwisseling het meest voor-
komt. Het ondenoek werd uitgevoerd door het /«»fifxff/ör ÄrjMnrA an /n(rrrv/ra-
n>/ C««^niriaii (IRK ) en het Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal
Rechtswetenschappclijk Ondenoek (METRO) in Duitsland en Nederland. en
door de ('itiwrjir^ CWtAc/if «r ^r /.»»mm-ii-AVKKr (UCL) en de Kaiholickc Uni-
veniteit Leuven (KUL) in Belgie; Hofstede, Twuyver, Kapp, de Vries, Faure, Oaus,
«tvtnderWel 1993. p. 16en22.

24. Hofstede. Twuyver. Kapp, de Vries. Faure. Claus. & van der Wd 1993, p. 15.
25. Van Dorp. Verbcek & Van den Henk 2001.
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plaatsvond tot 1996, het jaar waarin de grensregionale gegcvensuitwisseling geautomati-
seerd wcrd. Tot die tijd vond de grensregionale gegevensuitwisseling hoofdzakelijk plaats
via telefoon en fax. Er vond bijna geen registrant plaats van de informatie-uitwisseling.
Enkel in Maastricht was sinds 1994 een registraticdatabase in gebruik. In subset tic 2.1.1
behandelen wij de informele samenwerking. Subsectie 2.1.2 bespreckt de organisatie-
structuur van de IRCs. Subsectie 2.1.3 gceft de officie'le en officieuze communicatielij-
nen weer die binnen de grensregionale gegevensuitwisseling in Europa bestaan. In sub-
sectie 2.1.4 geven wij enige obstakels aan voor de informatieve politiesamenwerking.
Subsectie 2.1.5 behandelt de traditionelc communicatiemiddelcn voor de grensregionale
politiele gegevensuitwisseling. In subsectie 2.1.6 bespreken wij hoe traditioneel de vast-
legging en de afhandeling van de grensregionale gegevensuitwisseling plaatsvindt. Sub-
sectie 2.1.7 geeft aan dat verschillcn in de Europese politieorganisaties een complite-
rende factor zijn voor een goedc informatieve politiesamenwerking. In subsectie 2.1.8
wijzen wij er ten slotte op dat ook het verschil in automatisering tussen de Kuropese
politieorganisaties de informatieve politiesamenwerking in de grensregio's aanzienlijk
b e m o c i l i j k t ( e ) . • < • , . f - ••• " • • , - < • . . - . • . » , « , s - » r ^ s

2. /. /
De politiele samenwerking vindt in de praktijk over het algemeen nog op een weinig
gestructureerde manier plaats. De gegevensuitwisseling blijkt vooral op de lagere niveaus
binnen de politieorganisaties plaats te vinden." De formelc weg wordt vanwege het geble-
ken tijdrovendc en ondoorzichtige karakter door de politiekorpsen als niet bevredigend
ervaren. Vecl uitwisselingcn vinden als gevolg daarvan plaats via informele persoonlijke
contacten met collegae in het buitenland. Het principe van wederkcrigheid Staat centraal:
als x gegevens verschaft aan y, doet y dat aan x. Vcrdcr geldt het principe dat men nooit icti
'eist' van een buitenlandse collega wat hij of zij redelijkerwijs niet mag doen, omdat hij of
zij bestraft zou kunnen worden. Als gegevens officieel gebruikt gaan worden, vermeldt men
elkaar soms niet als bron. Men weet niet goed wanneer men toestemming nodig hceft van
het OM voor de gegevensuitwisseling. Vaak wordt ook spontaan informatie verstrekt aan
buitenlandse collcga's zondcr dat zij daarom hebben gcvraagd. Het bctrcft dan bijvoorbecld
waarschuwingen dat bepaaldc Individuen de grens dreigen te passeren en de signalering van
verdachte personen. De officie'le weg wordt wel bewandeld in ongewone (zwaardcre) geval-
len en ook achteraf, als gegevens officieel gebruikt gaan worden. Het algemene beeld is dat
er weinig controle plaatsvindt op de gegevensuitwisseling.^'' De informele wijze van infor-

26. Hofaede. Twuyver. Kapp, de Vria. Faure. Claus, & van der Wd 1993, p. 22.
27. Hornede. Twuyver. Kapp, de Vries, Faure. Claus. & van der Wel 1993. p. 23 en 24.

De Parlementairc Enquetecommiuie Van Traa constaieerde in 1996 hetzdfde;
Enquetecommisie opsporingtmeihoden 1996. p. 292-302 en p. 438. In de praJuijk
wordt geen adequate controle uitgeoefend door de nationale gegevensbeicher-
mingtauiorueicen.
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matievergaring heeft, nog los van de vraag of de informele contacten juridisch door de bcu-
gel kunnen, de volgende nadelen.
- De grensoverschrijdende gegevensuitwisseling staat of valt met her kennen of gekend

worden en is daarmce niet structureel. Men is afhankelijk van de aanwezigheid van de
betreffende contactpersoon in het buitenland. Zijn afwezigheid kan een politieel
onderzoek aanzienlijk vertragen.

— De uitwisselingen worden niet als zodanig geregistreerd. Derhalve zijn zij oncontro-
leerbaar en tevcns in strijd met de SUO, zoals zal blijken in hoofdstuk 5. i. '•' .v

Dat de politic zijn toevlucht neemt tot zo'n informeel circuit, geeft aan dat zij onvol-
doende op de hoogte is - of in icder gcval was - van de mogelijkheid van het direct aan
elkaar doorgcven van bcpaalde gegevens. Dit is juridisch namelijk toegestaan op basis
van afspraken tussen vcrschillende nationale politiediensten, zoals zal blijken in hoofd-
stuk 5. De kennis van de regeis voor internationale gegevensuirwisseling is mager." Dit
kan een verklaring zijn voor de vermeende onduidelijkheid van de regeis. De betreffende
politieambtenaren zeggen vaak niet meer te weten dan dat zij de instantie moeten V»i
inschakclen die de gegevens op landelijk niveau beheert: in Belgie is dit het Commissa-
riaat-Gencraal, directie voor het beleid inzake Internationale politiele samenwerking
(CGI) van de Federale Politic te Brüssel, in Duitsland het /fam4rt/frr/m;mi£imr (BKA) te
Wiesbaden of het Ia«^«^r/w/«<jÄJwf (LKA) en in Nederland de DIN te Zoetermeer.
Wellicht dat dc klachten over het gcbrck aan duidelijke regels afnemen als de kennis van
de bestaande regels toeneemt. Het is evenwel zo dat de regelingen omtrent internationale
politiele gegevensuitwisseling erg complex zijn, omdat de nationale en internationale
wetgever een geheel sluitend systeem heeft willen maken waarin de privacy van de burger
op adequate wijze wordt beschermd.

Om aan de regist rat ic-eis van de SUO te voldoen, zijn in Nederland, Belgie en Duitsland
voorzicningen getroffen om de Euregionale - en in de nabije toekomst ook van de Euro-
pesc - politiele gegevensuitwisseling vast te leggen. Dit gebeurt met behulp van de daar-
voor opgezette (grensregionale) IRC's: het IRC in Nederland, het Operationeel Invals-
Punt in Grensgebieden (OIPG) in Belgie en de &gi°0iuf/r Wr£fW«njx57W/r (RVST) in
Duitsland. Dc uitwisseling tussen dcze IRC's is formed van aard en vindt plaats binnen
het officiate wettelijke kader. Tussen de IRC's strömen gegevens heen en weer. Er zijn

28. Hofetede, Twuyver, Kapp, de Vriei, Faure. Clius. & ran der Wei 1993, p. 25.
Exemplarisch is in dit verband ook de opmerking van een medewerker van het
Nederlandse Ministerie van Justine tijdens dit onderzoek. dat "men weleens in het
Duitse wetboek van strafrecht kijkt". maar verder alleen contact heeft met de
.SMJtttfnuM/r (StA). Men heeft blijkbaar niet echt een idee hoe de wctgeving er aan
de andere kant van de greni uiriiet.
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twee soorten van gegevensaanvragcn te onderscheiden, namelijk (I) binnenlandse aan-"

vragen van buitenlandse gegevens en (2) buitenlandse aanvragen van binnenlandse gege-

vens. Belangrijk hierbij is dat, in overeenstemming met de regelgeving, siechts vragen die

uit het grensgebied komen in behandeling worden genomen. ... . . ..-

.,.< v'u.-»;-. «»ill'i vi>

D e I R C s hebben van oudsher vier functies: . « i «;BtL»«,.vi-> »r»»i»«\»rwiKi-* ?- o i i !
1. een helpdesk-functie; -v*i >I»m;» »»'brigtTivttwt-'btiwIsip ••"« -••w
2. de coördinatie van operarionele samenwerkingsacties; ,
3. de coördinatie van (grensoverschrijdendc) ople id ingen;" '
4. management-ondersteuning. ••;,»*•»

De IRCs hebben met elkaar afgesproken dat het verstrekkende IRC de controle op de

juistheid en de rcchtmatigheid van de verstrekking verricht. Het ontvangende IRC

behoeft geen rechtmatigheidscontrole meer uit te voeren. Het buitenland meldt niet '

waarvoor de verstrekte gegevens gebruikt zijn en wat het resultaai van het gcbruik it

geweest. Wettelijk gezicn zou dit wel dienen te gebeuren (zie hoofdstuk 5). - • <

Bij de regionale politiele informatievooniening in Nederland zijn behalve de IRC« ook

nog andere instanties betrokken:

- de Regionale Criminele Inlichtingeneenheid (RCIE); . • * >

- het Recherche Informatiebureau (RIB); het RIB vale onder de divisie Regionale

Recherche en is gevcstigd bij de DIN; het vervangt de oude ARI's, de Afdelingen

Recherche Informant;

- de Regionale Informatiedesks; deze zijn vaak ondergebracht bij de afdelingen georga-

niseerde criminaliteit van de recherche en ondersteunen de bestrijding van de georga-

niseerde criminaliteit. - i? > . * ;

Tussen het IRC, de RCIE en het RIB komt een fiinctionele integrate tot stand. Men wil

komen tot l l n regionale infodesk die als aanspreekpunt fungeert. Op districtsniveau ii

d i t a l g e r c a l i s e e r d . •• ^ - * ' t ? , S ; • . r u * •. - , M I -,•- . .• •;,.••• •.•-.-.

Op grond van een richtlijn van dc Procureurs-Gencraal, kent Nederland linds 2001 een

landclijk dekkend nctwerk van acht bovenregionale arrondisscmeniale IRC's en l ln lan-

delijk L-IRC, de DIN. De IRC's behandelen alle politiele en justitielc rechtshulpvcrzoe-

ken. Het zijn samenwerkingsverbanden van regionale politiekorpsen en arrondissemen-

tcn van het OM. Bij het IRC-Noord, het IRC-Zuid-West en het IRC-Limburg necmt

ook de KMAR aan dit samenwerkingsverband deel, vooralsnog op informelc basis.

29. Hierbij is bet Politie OpkidingKentram (POO betrokken.
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Doordat de Nederlandse IRCs nog in ontwikkeling zijn en regionaal zijn opgebouwd »
bestaan er verschillen in taken en taakinvulling tassen de IRCs. Door het College van '
Procureurs-Generaal en de Raad van Hoofdcommissarissen zijn initiatieven genomen
om de IRCs uniform te laten functioneren. De IRC-structuur zal worden aangepast aan
de organisatie van de nieuwe Nederlandse landelijke en (boven)regionale recherche. Het
L-IRC en de IRCs zullen gezamenlijk functioneren als nationaal loket voor internatio- •
rule rechtshulpverzoeken. De geherdefinieerde taken van de huidige regionale IRCs zijn:

- registratie van rechtshulpverzoeken in LURIS, het landelijk uniform registratie-
lystccm voor inkomendc rechtshulpverzoeken; '• •"

- coordinate (en voortgangsbewaking) op de uitvoering van rechtshulpverzoeken; en
- toezicht op dc kwaliteit van de afdoening van rechtshulpverzoeken.

Tijden» het PALMA-project (zic subsectie 2.2.1) is een kleinschalige inventarisatie ver-
richt van de officie'le en officieuze communicatielijnen die reeds bestonden tussen de
diveric bij het project betrokken IRCs. Tevens zijn toen enkele knelpunten bij de Eure-
gionale gegcvensuitwisseling in kaart gebracht. De officieuze communicatielijnen ont-
trckken zieh verder aan registratie en (dus) aan controle achteraf.

De IRCs speien een rol bij de volgende officiele communicatielijnen.

- Een individuele politieambtenaar doet een gegevensaanvraag aan het eigen IRC over
nationaal beschikbare informatie.

- Een individuele politieambtenaar doet een gegevensaanvraag aan het eigen IRC over
in het buitenland (hoofdzakelijk Belgie en Duitsland) beschikbare informatie.

- Een buitenlands IRC doet een gegevensaanvraag aan een Nederlands IRC.

- Een Nederlands IRC doet een gegevensaanvraag aan een buitenlands IRC.

I— Dc IRCs maken gebruik van officiele informatiebronnen. •••-* .w ,ftV

De bestaande officitfle communicatielijnen waarmee de IRCs te maken hebben zijn aan-

schouwelijk weergegeven in Figuur 1. De figuur wordt rechts afgegrensd door ; dit
geeft de Europese buitengrenzen aan. De informatie-uirwisseling met niet-Europese
grensregio's geschiedt via de Interpoikanalen. In de figuur zien we de nationale Europese
grenzen aangegeven met _ . _ . _ . Alleen de IRCs communiceren met elkaar over de
grenzen heen. De hoofdeommunicatie en -gegevensuitwisseling (aangegeven met dikke
zware pijien) verloopt van de aanvrager in een politiekorps via twee IRCs naar de beant-
woorder en terug. De IRCs beschikken over diverse informatiebronnen waaruit zij kun-
nen putten voor de beantwoording van een informatieaanvraag uit het buitenland (de lij-
ncn daar naartoe zijn aangegeven met _ .. _ .._. Het betreft nationale databanken, onder
welke het Nationaal Schengen Informatiesysteem (NSIS), evenals persoonlijke informa-
tiebronnen en externe organisaties. De internationale gegevensuitwisseling wordt gere- . .
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gistreerd in een handmatig of geautomatiseerd gevoerd archief of in een zogeheten regis-
tratiedatabase. Een IRC is verplicht zonodig andere autoriteiten, onder welke het OM of
bepaalde gerechtelijke autoriteiten, om autorisatie te verzocken voor bepaalde gegevens-
verstrekkingen aan het buitenland. Deze relatic is aangegeven met dünne zwarte pijlen.

Het gebruik van deze officiele communicaticlijnen kent de volgendc regeis. • • .«
- Wanneer de aangevraagde gegevens vallen onder een speciaal wettelijk regime, wordt

er autorisatie gevraagd aan de betreffende bevoegde instantie. ...,.

- De contacten met Interpol verlopen via de DIN.

- Bevraging van het NS1S en diverse nationale databanken bchoort tot de mogelijkhe-
den. - • * -.-• i f t e ü ä j . •• M > * ? - • » • • t J M n . p f i . . - , ^ V - ( < - > ^ . J * » - I M ->r ?> . - .» :, o i ^ « i< .
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Verder zijn de volgende officieuze communicatieiijnen aangetroffen. '-.fei uj

- Informatieverschaffing uit officieuze informatiebronnen. >» -3>i;*s>.̂ —>*»Hr*i:U*ff»o

- Informatieverschaffing door raadpleging van externe organisaties. w

- Ecn aanvrager wendt zieh nice tot het IRC van het eigen land, maar seek de vtaag

direct aan een IRC of een coüega in het buitcnland. ; • ••- • >••. • •

' f o ' - f . , I K ; I ^ 1 1 i v ^ i * ' " ^ f . , . ? •;•' . . . . . . . . . , . - . - : ' i , , - . - T - , , . ' : . ; : ' w . i ( ' , v r V 4 i 1 - K ! r ' * # •••

De officieuze communicatieiijnen zijn in Figuur 2 in becld gebracht. In de praktijk werd

vöör de automatisering van de IRCs vaak rechtstrcelu, dus zonder tussenkomst van het

eigen IRC, contact opgenomen door de aanvrager aan de ene zijde van de grens met (I)

een buitenlandse persoonlijke informatiebron, bijvoorbeeld een collega aan de andere

zijde van de grens of met (2) een buitenlands IRC. De beanrwoorder van de informatie-

vraag gaf het antwoord dan vaak rechtstreeks aan de buitenlandse informatiebron of aan

het buitenlandse IRC (afhankelijk van waar de vraag vandaan kwam), zonder tussen-

komst van het eigen IRC. Nationale controle op de grcnsrcgionalc politiele gegevensuit-

wisscling is in die omstandigheid niet mogelijk. Registratie van de officieuze gegevensuit-

wisseling vindt niet plaats of allem in het buitenlandse IRC bij de beantwoording van

het informatieverzoek.

De officieuze persoonlijke contacten zijn voor de dagelijkse samenwerking van groot

belang. Zij onttrekken zieh echter aan het zieht en daarmee ook aan controle achteraf.

De politiepartners zijn het er over eens dat de huidige informele communicatieiijnen in

de nabijc tockomst vermeden moeten worden. Waarschijnlijk zullen de informele con-

tacten echter niet helemaal verdwijnen vanwege het grote belang voor de praktijk. Hoe-

wel de informele contacten dus beperkt moeten blijven, zou er in voorkomende uitzon-

derlijke gevallen toch een beroep op gedaan moeten kunnen worden. Er zou van die

contacten dan wel een deugdelijke registratie gevoerd moeten worden. Voor zo'n registra-

tie zullen organisatorische en technische maatregelen moeten worden getroffen.
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. « • . • • " . ' ! ' < : • : - • , " . • ) ' '

Bij grensoverschrijdendc samenwerking zijn er ten minste drie klassen van mogelijke

obstakels. In de eerstc plaats is er sprake van een verschil in />o////>^ «i wrt^rt//«^ in de

betrokken staten. Men weet dientcngevolge niet precies (1) welke gegevens wel of niet

mögen worden gevraagd en verstrekt, (2) aan wie men wel of niet gegevens mag verstrek-

ken en (3) hoe de verkregen informatic mag worden gcbruikt. Deze obstakels worden

uitvoerig beschreven in hoofdstuk 5- In de tweede plaats zijn er obstakels die voortko-

men uit fcw/- «i f«/r««r^rr/>r«. Uit interviews met IRC-medewerkers blijkt echter dat

het taalprobleem niet zo sterk wordt gevoeld. De medewerkers blijkcn elkaars taal in vol-

doende mate te beheersen, met name binnen het domein van hun werk (zie subsectie
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2.1.5). In de derde plaats is er sprake van organisatorische verschillen, zowel in
f;«/r«<7««r als in <»Kf0ra4»/w»n£j£77M</ (zie subsecties 2.1.7 en 2.1.8). ,,

2./. 5
Vöör de rcalisatie van PALMA en EMMI (zie sectie 2.2) fungcerden de telefoon en de fax
als communicatiemiddelen tussen de IRCs onderling. De communicatie per fax verliep het
meest formed, namelijk met behulp van een voorgedrukt formulier. Als communicatie-
middel tussen een IRC en een informatiebron worden de telefoon en de fax nog steeds
gehanteerd, maar steeds vaker maakt de politie ook gebruik van een Computerterminal. Er
wordt echter nog maar betrckkelijk zelden gebruik gemaakt van interne e-mailfaciliteiten.
De agent op de werkvlocr beschikt nog niet altijd over e-mail en dus ook niet altijd over
een rechtstreekse verbinding met het IRC. Er is op dit gebied echter in de afgelopen twee
jaar wel een aardige inhaalslag gemaakt door de betrolcken politiediensten.

Ter illustratie geven wij een voorbeeld. Een politieagent uit de politieregio Limburg-
Zuid heeft informatie nodig over een auto met een Belgisch kenteken, die vermoedelijk
gestolen is. De agent belt het IRC van de politie in Maastricht en noemt het kenteken.
De IRC-mcdcwerkcr belt daarop bijvoorbceld in het Duits met zijn Belgische collega in
Hupen. Dezc logt in op het Belgische registratiesysteem voor gestolen auto's en zoekt het
nummer op. De Belgische IRC-medewerker bcoordeelt, indien er gcgevens beschikbaar
zijn, of de gegevens geschikt zijn om aan Nederland door te geven. Zijn anrwoord wordt
vervolgens door de Nederlandse IRC-medewerkcr aan de aanvragende politieagent door-
gegeven. Als er grote haast is, wordt alles direct telefonisch afgehandcld, anders wordt er
v a n f a x o f p o s t g e b r u i k g e m a a k t . , . ' • . • ? •-*;•• •• : • • ' • ' > ; . ' •*;- • • • ' • " ; « •*•.-•" *•'•'. ' ' . ^

De via de IRCs uitgewisselde gegevens betrefFen meestal zogenaamde bulkgegevens ter
ondersteuning van het dagelijkse operationele werk op straat. Het gaat vooral om gege-
vens over kentekens, rijbewijzen, naamsverificaties, signaleringen, voertuigen, antece-
denten van personen en vreemdelingen. Het aantal gegevensaanvragen varieert van enige
duizenden tot enige tienduizenden per contactpunt per jaar. Het aantal groeit nog
steeds. Het IRC-Limburg te Maastricht verwerkt zo'n dertigduizend aanvragen per jaar.

2./.<J
Elke gegevensuirwisseling wordt in principe gearchivcerd. In Duitsland gebeurt dat deels
nog met behulp van een papieren archief, maar in Belgie en Nederland wordt reeds met
een elektronisch databestand gewerkt. ^

Tenzij reeds bekend is waar een gegeven zieh bevindt, wordt bij de afhandeling van een
gcgevcnsaanvraag standaard de volgende zoekvolgordc toegepast. -••••. •
1. Er wordt nagegaan of de gegevens al eerder zijn opgevraagd door het registratiearchicf

te raadplegen.
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2. Als de gegevens niet in hct registratiearchief aanwezig zijn, worden de nationale data-

b a n k e n g e r a a d p l e e g d . •. •*:•.•*•. - , M • • • : T - . , .,•• - * - t . , . • « * < « i & & ,••:•.• s ? . > , : , - , » > J M > • . . j » - » » ! . » *;-. -«*>

3. Als de gegevens niet in het registmiearchief en in de nationale databanken te vinden

zijn, worden externe brennen geraadpleegd, bijvoorbedd de Kamer van Koophandd

en Fabriekcn. .• -••, -..« •„•*. • . ,?*•> <.<-•• .-. •• •,_••:• , • . r ,.

2. / .7 V4r»rA»/ rii

Een complicerende factor voor ecn goede samenwerking bij de internationale politiele

gegevensuitwisseling is het verschil in de manier waarop de politie in de betrokken Ian-

den georganisecrd is.*" Dc organisatie- en bevoegdhedenstructuren zijn uitermate vtr« ••••••

schillend en vormen nogal eens een obstakel voor cen goede communicatie. Men weet

niet goed wie men aan de overzijde van dc grens kan, moet en mag aanspreken. Hct .

bestaan van verschillende instanties in e<fn land maakt hct niet ccnvoudig om ecu ade-

quate gcgevcnsaanvraag te doen. Ook is het lang niet altijd zeker dat een antwoord wordt

verkregen. Wij geven hicronder cen kort ovcrzicht van de verschillende organisatie- en

bevoegdhedenstructuren van achtereenvolgens Nederland, Belgie en Duitsland. • •,.. .

De Nederlandse politieorganisatie bestaat uit 25 relatief autonome politieregio's en het

KLPD. De politieregio's zijn opgedeeld in de Algcmcne Politiedienst (APD) en dc

recherche. Dc rcgiopolitic heeft vollcdigc politiebevoegdheid binnen de eigen regio en

(ondcr beperkingen) ook landelijke bevocgdhcid. Het dagelijks gezag en bchecr bcrust

bij de korpschef. Daarnaast bcrust het centralc bchecr bij dc korpsbehcerder die onder

toezicht staat van een regionaal college. Inzake OOV berust het gezag bij de burgemeei-

ter en op het gebied van dc strafrechtelijke handhaving bij de (Hoofd)OvJ. Het opperbe-

heer berust wat de OOV betreft bij het Ministerie van BZK en wat strafvordcrlijkc taken

betreff bij het Ministerie van Justitie.

Belgie kent sinds 2002 een lokale en federate politie, met een vrij grote mate van centrale

Iciding. Op het lokale poiitieniveau worden de basisfuneties vervuld. Dit zijn niet alleen

de Uniformdiensten" maar ook de relatief eenvoudigc rechcrchconderzocken. Daarnaast

dient de lokale politie in een aantal gevallcn ook ondersteuning te verlenen aan opdrach-

ten van federate aard. Belgie is opgedeeld in 196 politiezones. De provincic Limburg

bestaat uit 12 zones." Een voorbeeld is dc zone HaZoDi. Dit staat voor Hasselt-Zon-

hoven-Diest. In vergelijking met de Nederlandse politieregio's zijn deze zones klcinscha-

30. Bevers & Joubert. 1994, p. 39-58 en 84-94.
31. Wai in Nederland ondcr de APD zou vallen. !-• , > .
32. Zie Set KB van 27 december 2000, houdende de indeting vin hei gnmdgebted van dc

provinoe Umburg in poliuezooo. A-^urA 5 U A > ^ U ( A 5 . ) 2)1, 30 december 2000.
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liger. Die komt het contact met de bevolking ten goede. Overigens is reeds vanuit meer-
dere hocken aangevoerd dat dcze kleinschaligheid relaticf duur is. Het ligt dan ook in de
lijn der verwachting dat een aantaJ van deze zones vroeg of laat zullen worden samenge-
voegd." .„„.__.. . „^ . , : . . , .

Op het federate niveau neemt de politic de specialistische onderzoeken en bepaaldc spe-
cifiekc ondcrwerpen zoals computercriminaliteit, financicle, cconomischc en georgani-
tcerde criminaliteit voor haar rekcning. Verder zorgt de federate politic ook voor het
inzetten van bijzondcrc opsporingsmcthoden (zoals pscudokoop), het beheer van Infor-
manten en opcrationcle misdrijfanalyse. Dc opdrachten van dc zogehcten bestuurlijke
politie (zie hierna) vallen ook onder de taken van dc federate politic, cvenwel niet exclu-
lief. Zoals de lokale politie in bepaalde zaken de federale politie ondcrsteunt, dient ook
het landclijke apparaat de lokale politie tc hclpen indien dit nodig is. Hierbij gaat het
dan met name om bijzondcre onderzoeken.

Om te voorkomen dat dc politiedicnstcn op de twee niveaus uit elkaar groeien, wordt er
een zogehcten 'performance functionele band' geschapen. Ondanks hun uitecnlopende
takenpakkci behouden dc diensten een aantal gemeenschappclijke instellingen, zoals
gezamenlijkc selcctie en opleiding en hct behcer van informatic en informatica. Het is
duidclijk dat de architecten van dc rcorganisatie een splitsing zoals voorheen-" wilden
voorkomen. De band blijkt ook uit de onderlinge afhankelijkheid tussen de niveaus. Zo
dient de lokale politie in bepaalde gevallen bijstand tc verlenen aan de federale politie en
vice versa.

Naast de verschillende niveaus van politic kan ook een indeling worden gemaakt naar
politietaken. De Belgische Wet op het Politieambt (WPA)" maakt een onderscheid naar
gerechtelijkc en bestuurlijke politie. Het cerste artikel van dc wet maakt dit al duidc-
lijk."' Een nadcrc toelichting is te vinden in artikel 14 WPA, dat uitlegt dat de bestuur-
lijke politie toeziet op 'de handhaving van de openbare orde, met inbegrip van de nale-
ving van dc politiewetten en -verordeningen'. Ook de bijstand aan personen in gevaar
valt onder de taken van de bestuurlijke politie. De bestuurlijke taken hebben dus eerder

33. ZieFijiuut, De Ruyver & Goossens 1999. p. 40. *,-•-. • . .\ X\»
54. Toen werden bijvoorbeeld de Rijkswachtoflficieren op de Koninklijke Militaire .

School opgeleid. terwijl het kader van de andere diensten op "gewone" politicscho-
len werd opgeleid. Tot in de jaren negentig viel de Rijkswacht trouwens niet onder
Binnenlandse Zjkcn, maar onder Derensie.

35. Wet van S augustus l')')2 op het Politieambt. 5.5., 22 december 1992, zoals in
wcrking getreden op 1 januari 200.V

36. Het artikel maakt het vcrschil expliciet door het volgende te stellen: "Bij het vcrvul-
len van hun opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke politie, waken de politie-
diensten over de naleving en dragen lij bij tot bescherming van de individuele rech-
ten en vrijheden. evenals tot de demoeratische onrwikkeling van de maatschappij."

SO
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bctrckking op de openbare veiligheid en de preventie van misdnjvcn. Dc burgemeester

van een gemeente heeft namelijk ook de (aak van bestuurlijkc politic, omdat hi) of zij ?*

veranrwoordelijk is voor de openbare rust, veiligheid en gezondhcid in de gemeente. In

het leader hiervan dienen de lokale politiechefs en andere relevante ambtenaren dc bürge-

meester alle noodzakelijke inlichtingen tc verschaffen.'* De taken van dc gcrechtelijke

politic zijn opgesomd in artikel 15 WPA: opsporing en bewijsverzameling van misdrij-

ven, opsporing van gezochte personen en goederen en verslaglegging van opdrachten en

inlichtingen alvorens deze informatie door tc geven aan dc bevocgde overheden.

Duitsland kent als federale Staat politic die ondcr veranrwoordclijkheid valt van de

<£•; 5bt<ff - in het leader van de gegevensuirwisscling met name het BKA" en de

(JrraewA«/« (BGS)" - en een politic die onder verantwoordelijkhcid valt van dc afzon-

dcrlijke Ljf/u&r (dcelstaten).*° In de praktijk blijkt dat zowel de lender-politic als de

BGS zieh bezighouden met Eurcgionalc gegevensuitwisscling. Vanwege Duitse compe-

tentieperikelen tussen de RVST en de BGS nam de BGS aanvankelijk echter niet deel

aan het EMMI-project. Er is evenwcl sprake van een toenemende intereste voor EMMI

bij de BGS.

Artikel 30 (7r«n^«fte (GG) stelt: "D/>j4t«»v£Kwp*iVr«<Mf//rAMi

i j^ o^r zn/af/SV." De politiezorg berust dus primair op het niveau van de res-

pectieve deelstaten, waarbij dit grondwetsartikel tevens bepaalt dat ecn afwijking hiervan

37. Zie artikel 5/2 lid 2 WPA.
38. Het BKA verleem ondersteuning van de tiraivorderingstaak vin de

/trim/na/!am/fr en heeft een executieve tuk bij misdrijven op bondsniveau. Organi-
tatie. beheer en taakuitvoering ttaan onder direct toezicht van de Minister van Bin-
nenlands« Zaken.

39. De BGS heeft als hoofdtaken grembewaking en pupoortcontrole. Het dagelijlu
geug en beheer berusten bij de Inspecteur der BGS. Het opperbeheer beruft bij
het Ministerie van Binnenland« Zaken.

40. Op deelstaatniveau bevindt zieh de Ko/ZtK£j/>oWi ('executieve politic'), die door-
gaans is opgesplitst in de 5fAuft/>o//r î (Schupo), A"nm;<ia/̂ o//«/ (Kripo) cn ArrrfV-
(rA«/i>/>â ur>. Deze 'executieve politic' heeft volledige politiebevoegdheid, in prin-
eipe slechti binnen de deelsuat van de aarutelling. Het dagelijlu gezag en beheer
berusten achtereenvolgens bij de £W*rr <4rr SrAŵ a en de /vi/rr <&r A'n/x; onder toe-
zicht van de /V/<x^>/rjju^nr alt /fmj^«/i«»^rA«r^r. Deze itaan onder toezicht van
dc Äffi<TK»i£i/>r<iii<&-nr als Lan^;/w//«-i^Aor<if Die valt op zijn beurt direct onder
de Minister van Binnenlandse Zaken, bij wiens ministerie ook het opperbeheer
benut. Verder heeft elkc deelitaat een LKA met ondenteunende en executieve
taken op bovenlokaal niveau, vergelijkbaar met het BKA. Het LKA is in principe
slechts bevoegd binnen de eigen deelstaat. Het dageli|lu gezag en beheer beruften
bij de directeur van het LKA, onder toezicht van de Ärf«rtK«^r<J»«/o»/. H«
opperbeheer berust bij het Minittene ran Binnenland»« Zaken.
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ilechts bij of krach tens de grondwet is toegelaten. Een dergelijke afwijkende regeling is te

vinden in $ 7 3

Ingevolge de voormelde grondwetsartikelen heeft de Bondsstaat geen eigen wetgevende

bevocgdhcid op het gebicd van het politierecht. Een uitzondering hierop vormen de

bcvoegdheden die voorrvloeien uit § 7 3 G G . O p basis hiervan heeft de Bondsstaat

namelijk wetgevende bevoegdheid ten aanzicn van politicdiensten die bevoegd zijn met

betrekking tot: ._, .•

- douane en grensbewaking ($ 7 3 sub 5 G G ) ; • , •

- luchtverkeer ($ 7 3 «ub 6 G G ) ; *n.*s • , . . f - * i r * ^ ' s » . : ^ i '.«»<'.

- ipoorwegen (§ 7 3 sub 6a G G ) ; » fet«> -..jjj »*»;•>«>• -j^i; -..;..;/,,.•;»:.;, .,-«,; «>*Mi*th,<i

- lamenwerking op het gebied van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde

($ 7 3 sub 10, onder a G G ) de bescherming van het staatsbestel (§ 7 3 sub 10, onder b

G G ) , bescherming tcgen activitciten die de belangen van de Bondsstaat in gevaar

brengen (§ 7 3 sub 10, onder c G G ) ; ->r>- ti.-i'iuw-"»» ° *«•< nu^-v *-«!•. ) i; . • ;!»)»•{

- de Bundeskriminalpolizei ($ 7 3 sub 10 G G jo. § 87 lid 1 G G ) ; en «•.-.•>•*.':̂ »ifw>r

- de internationale misdaadbestrijding (§ 7 3 sub 10, onder a-c, G G ) / ' *••'•• '• ».-iiu.»

O p basil van % 7 3 sub 10 G G is het BKA opgcricht. D e kerntaak van het BKA is de

ondersteuning van de politiediensten in de respectieve deelstaten en de hicrvoor opge-

somde politiediensten op bondsniveau. Deze ondersteuning betreft de voorkoming en

vervolging van strafbare feiten die een deelstaatovcrstijgend karaktcr hebben. Hiervan is

sprake als het betreffende misdrijf van zodanig ernstige aard is dat meerdere deelstaten

getroffen worden, o f als aan het betreffende misdrijf een grensoverschrijdend aspect

klceft.

D e Bondsrepubliek Duitsland kent een uitgebrcide politieorganisatie. D e variaties in

taakstelling hebben hun gevolgen voor de variaties binnen de organisatie en voor de ver-

schillende bcvoegdheden. Slechts op deelstaatniveau wordt qua taakstelling onderscheid

gemaakt tussen preventie en repressie. Daarmee wordt tevens binnen de politieorganisa-

tie een organisatorische splitsing aangebracht. Het maken van een onderscheid op basis

van taken heeft gevolgen voor de bevoegdheden die de vcrschillcndc delcn van dc poli-

tieorganisatie ter beschikking staan.

In Duitsland is de politietaak de laatste tijd aan verandering onderhevig geweest, evenals

in Bclgie en Nederland. Het betreft hier met name een uitbreiding op het niveau van de

preventie, in Nederland ook wel betiteld als het proactieve optreden. Ondanks de nieuwe

41. Voor een meer uitgebrcide beschrijving, lie: Knemeyer 2000. hoofidstuk 2.

82
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Nederlandse tcrminologie blijfit de politietaak in feite tc verdelen naar preventie en <ft

r e p r e s s i e . T»-.^*--;- -?•»•>-*!••";'<<4«»V *; ^..•-.''-•*w**i.i •••»vAfj':.i*i«-»jf»-tfeiHnft>-<M«frr* <*'}

Ten aanzien van preventie als generaal begrip heeft de politic in beginsel een secundaira
taak: de politic is bevocgd, voorzover geen andere dienst bevocgd is. Als geen andere ••••
dienst is aangewezen als bevocgd, dan treed t de politic op het betreffende t er rein op. Wtt
de politic zelf betreft, is dc primaire taak van preventieve aard. Dit politieoptreden wordt
gekenschetst door de term 'C#«^iAwu»£iwAr\ De invulling van dc rcikwijdte van dit
begrip is van belang voor he t concreuscxen van dc taaltsfrllipg van de politic. Die invul-
ling kent twee Varianten: ..-.••:'.•'.• . - ' /Ü- * s - •(.:•.••;•'.»••• ; -0>- .'• •-»»•

1 . d e e n g e u i t l e g e n ••.'-! ••;• v . ^ > i * » U ? - , - . - i . ' i •< • :• f v . v ; .• •-• >-, . -• • > - .*

2 . d e b r e d c u i t l e g . ^ " ' t - » - . ' , : ; . :.?>• . - • * ' - • • • ' > ' * ^ ' f ^ v - • - « « ^ i ;

Degenen die de enge uitleg hantcren zijn de mening tocgedaan dat pas sprake is van
Gf̂ fArrHtfAitrAr op het moment dat een concreet gevaar aanwijsbaar is. Van een concreet
gevaar is sprake als een naar tijd en plaats beperkte situatie met voldoende waarschijn-
lijkheid een beschadiging zal oplevcren van de rechtsgocderen openbare orde en open-
bare vciligheid, mits dc gebeurtcnissen niet zuilcn worden onderbroken. Een gevolg hicr-
van is dat bijvoorbecld het surveillcren, het enkele 'aanwezig zijn' of het verstrekken van
publieksvoorlichting geen deel uitmaakt van de politietaak zoals die omschreven is in de
politiewctten. Dc vervulling van de politietaak kent met deze interpretatie slechts reac-
tief optreden.

Bij tocpassing van de brede uitleg wordt in een veel vroeger stadium aangenomen dat
sprake is van Gr/»/>r, met als gevolg dat de politiewet veel eerder van toepassing is. De
brede uitleg omvat zowel het concrete gevaar zoals hiervoor omschreven, alsook het
abstracte gevaar en het algemene gevaar. Bij het laatste soon gevaar behoeft zelfs nict
cens het vcrmoeden van een concreet gevaar tc bestaan, omdat het een feit van algemene
bekendhcid is dat bij een bcpaalde levenswijze een zeker gevaar kan ontstaan. Bij deze
invulling van het begrip (J^rAww^MvAr, vallcn het surveilleren, het enkele 'aanwezig
zijn' of het verstrekken van publieksvoorlichting wel degelijk onder de taakstelling van
dc politic zoals die geformuleerd is in de rcspccticvc politiewctten. Dc vervulling van de
politietaak kent met deze interpretatie zowel het reactief optreden, alsook het preventief
en pro-actief optreden. ' " —> ^ " *

De invulling van het begrip Gif̂ iAnmrffoivAr is van besiissend befang om te bepalen of de
tocgekende bevoegdheden wcl of niet mögen worden gebruikt. De grens van de toepas-
singsmogclijkhcdcn van politiele bevoegdheden wordt immers gevormd door de taakstel-
ling. Aangezicn de taakstelling van de Duitse politic primair (7<r̂ iA>r;id£u/fAr is, bepaalt
de invulling van het begrip (7<r̂ Aww£«4rAr vanaf welk moment de politiele bevoegdhe-
den, dus ook de bevoegdheden met betrekking tot dc informatiehuishouding, toegepast
mögen worden.
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De algemene politietaak wordt in beginsel slechts uitgevoerd door de Sr^fz/W/z« ' * - "
(SchuPo), de geiiniformeerde dienst. Deze taakstelling is vrij algcmeen geformuleerd in
de rcspectieve politicwctten. Een specifieke wettelijke grondslag wordt pas geeist, op het
moment dat het preventieve handelen binnen de rechtssfeer van het individu treedt. Een
simpel 'pas op, anders val je', valt wel onder preventief optreden, maar behoefr geen wet-
telijke gronddag. • •>

Bij de uirvoering van de Duitse politietaak geldt het positief legaliteitsbeginsel. Dit •
beginsel houdt in dat er altijd een wettelijke plicht tot optreden bestaat. Het principe is
evenwcl niet al te stringent. De politie treedt slechts op, indien de autoriteit die eigenlijk
bevoegd is niet tijdig kan ingrijpen. Dit betekent dat de politie regelmatig een arweging
moet maken met betrekking tot de vraag of er wel of niet wordt ingegrepen. Indien de
situatic de politie dwingt tot direct optreden op een terrein dat eigenlijk onder de com-
petentie van een CW/iK«£jArA<J>r<tV valt, dan moet die On/Mungr^rAdn/r daarovcr wel ten
spoedigste ingelicht worden/' Met betrekking tot de (7^£rAr?nd6fwÄr die met uitsluiting
van andere diensten binnen de taakstelling van de politie valt, is het de taak van de poli-
tie om op te treden. De hier relevante politiewetten spreken dus niet van 'de plicht' tot
optreden. Ten aanzicn van de Gf/lr/'rrfltf^u'fAr gcldt dan ook het opportuniteitsbegin-

Het preventieve politiele optreden is het uitgangspunt. Alle bevoegdheden die de politie
in de politiewet van de betreffende deelstaat krijgt tocbedeeld, zijn slechts toe te passen
ten bchoevc van dat preventieve optreden. De omschrijving van de politietaak met de
bijbehorende bevoegdheden zoals die te vinden zijn in de respectieve politiewetten, is
restrictief bedoeld. Overige taken van de politie waarbij binnen de rechtssfeer van de
burger wordt getreden, behoeven een specifieke wettelijke grondslag. De overgang van de
politiewet naar een andere specifieke wet, is gebaseerd op een zogenaamde 'brugbepa-
ling'. De basistekst van de politiewetten in zowel Noordrijn-Westfalen als Nedersaksen is
te vinden in het A/itf/wrHtttfHr/"««« A>/tz«g««z« (MEPolG).** Dezc modelwet geeft als

42. Zie 5 I lid 1 AWf*riii-u*j«/äl/u<-A« Ai l ia i jnn (PolGNRW) van 24 februari
1990, CVWÄWp. 70. zoals laatstelijk gewijzigd door het Gesetz van 9 mei 2000,
GVTVWp. 452. Zie ook % 1 lid I AWrrailrAmrA« <rf/&Awiw*u*A>yr«« (NdsGe-
fAG); Wet van 17 novembet 1981. A/46. GKfi/, p. 347, laatstelijk gewijzigd bij wet ,,-, >;
van 25 oktober 2001, AU>. GVÄ/, p. 664. Bij vergelijking van de hier toepasselijke
politiewetten is overigens wel een nuanceverschil te zien. In Nedersaksen wordt r;. •>

* meer nadruk gelegd op een samenwerking tussen politie en overige publieke autori- •-•„' , •• - :
leiten die met name tot uitdrukking komt in een voortdurend wederzijds inrbrme-
ren. In Noordrijn-Westfalen ligt de nadruk meer op de scheiding der bevoegdhe-
den en daardoor op het pas infbrmeren indien een concrete situatie daarom vraagt.

43. Knemeyer 2000. p. 36. •
44. Dit modelontwerp is van bondswege vastgesteld en vormt voor alle deelstaten een

leidrud. De venchillende bepalingen worden veelal woordelijk overgenomen. '
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tekst:
/rn AArrrra r̂n M W . * " Zonder een dergelijke brugbepaling zou de politic qua bevoegd-M

heidstoepassing niet buiten de politiewet kunnen treden.

De ontdekking van een gepleegd strafbaar feit heeft een aantal gevolgen. Allereerst een '

organisatorisch gevolg: de SchuPo schakelt de A'nm;n*//>o/i.t<7 (KriPo) in. Ten tweede is

er een juridisch gevolg. De rechtsgrond die de politiewet van de betreffende deelstaat BV

biedt, is niet meer toereikend. De betreffende politiewet betreft immers slechts het pre-

ventieve optreden. De juridische basis voor politieel handelen is nu te vinden in hct

Duiue Wetboek van Strafvordering (iVra/̂ noayfofK/iiwn ,̂''* StPO).** * !*>•*•,« i«*!.:-••«.<.* .tj

Teneinde buiten de politiewet te kunnen treden en op basis van een andere wet te kun-

nen handelen, maakt de politic gebruik van de hicrvoor vermelde brugbepaling. In gcval

van repressicf optreden, leidt deze brugbepaling naar § 163 StPO. Daadwerkelijk rcpret-

sief optreden en daarmee een toepassen van de bevoegdheden zoals vermeld in de StPO

kan eerst plaatsvinden als, conform § 152 lid 2 StPO, sprake is van een j4n/SifffjwrttWA/,

een redelijk vermoeden van schuld. Pas op dat moment wordt de toegang tot stratvorder-

lijke bevoegdheden geopend, zoals bedoeld in $ 163 StPO.

Echter, met het overschakelen naar de StPO wordt de politiewet vertaten. Dit hecft

uiteraard gevolg voor de ter beschikking staande bevoegdheden. Indien gehandeld wordt

op basis van de politiewet, staan de daarin vermelde bevoegdheden ter beschikking. Met

het vertaten van de politiewet als juridische grondslag van het handelen verlaat de politic

ook de betreffende bevoegdheden en staan slechts die bevoegdheden ter beschikking die

zijn vermeld in de bijzondere wet op basis waarvan de politic dan optreedt. Zie voor de

Duitse politiele organisatiestructuur nader Appendix A. .„

Er is zoals gczegd ook sprake van een uiteenlopende graad van automatisering in de ver-

schillende landen. Wij lichten dit verschil in automatisering hieronder nader toe voor •

respcctievclijk Belgie en Duitsland.

45. Dcze brugbepaling is voor Noordrijn-wnrfalen le vinden in $ I lid 4 PolGNRW
en voor Nedenalucn in § 1 lid 5 NdsGefAG. Beide weiten volgen hct MEPolG
woordelijk.

46. wet van 12 September 1950; 5G5/ 1950, 455. 512. 629; laautelijk gewijiigd bij
wet van 25 juni 2001, ÄG5/2001. 1206.

47. De brugbepaling, zoals geformuleerd in de respectieve politiewetten, leidt niet
alleen naar % 163 StPO waarop de bevoegdheid tot repressief optreden it geba-
seerd, maar naar elke lex specialis waarin de politic genoemd IIUI als de tot optre-
den bevoegde dienst. Dus ook naar die wetten waarin de politic genoemd Staat als
bevoegd tot preventief optreden of als ondersteunende dien« voor andere handha-
vingsautoriteuen.
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Met de invoering van een eenheidspolitic werden in Belgie ook de databases van de drie

grote politiediensten samengevoegd.*' Aan dit aspect is bij de politiehervorming grote •<<

aandacht besteed. Uiteindelijk is besloten om alle politie-informatie onder te brengen bij

de federale politic.'*'' Om de lokale politic niet al te afhankelijk te maken van de federate

politic, is besloten om de dienst die deze gegevensbank beheert onder het gezag te stellen

van zowel cen federate als een lokale politieambtenaar. »r. uU .'jl>- *>? ,•*.„ ftij,F< ?v» w

In Duitsland wordt de archivering van de uitgewisseldc gegevens nog veeial met de hand

gedaan. . • • , ,/* , * , , .

Her huidige r?»»<&fArrWfttf£imif»?r;e'* (BKAG) geeft een formele regeling aangaande het

voeren van een persoonsregistratic in § 7 tot en met § 13 BKAG. In de zogenoemde Zf»-

mt/f/W/r registreert het BKA: - " -* •-«i

- de kenmerken van diegenen die, terecht of onterecht, als verdachte in een strafprocc-

dure betrokken zijn geweest; - - >; <

— de modus operandi die gehanteerd is bij geplcegde strafbare feiten met een koppeling

naar de daarbij behorende personen;

- de gegevens van vermiste personen en zaken; en .••,-•: • *,: v ,, • *>i

— voor zover het de grote steden betreft, de geografische gegevens van gepleegde straf- .-

bare feiten ten behoeve van het herkennen van risicogebieden. . , , . .-.*. ••

De gegevens die worden geregistreerd spruiten voort uit eigen onderzoek door het BKA

of worden op verzoek verstrekt door de politiediensten van de respectieve deelstaten. De

gegevens die de verschillende politieorganisaties hebben verzameld in het kader van ;

strafrechtelijke onderzoeken zijn voor de politie beschikbaar via het INPOL-systeem."

Enige tijd is het de bedoeling geweest om alle INPOL-systemcn centraal op te slaan bij

het BKA," maar dit is uiteindelijk niet doorgegaan. Een belangrijke belemmering was de

verscheidenheid aan Systemen en de onwil van de politiediensten van de deelstaten om

hun eigen (dure) systeem op te geven. Zic voor enkele voorhanden zijnde (politie)regis-

ters in Duttsland Appendix B.

48. Zic arcikcl 44/4 WPA. Er wordt hier gesproken over een "algemene nationale gege-
vensbank".

49. Dit hangt vermoedelijk samen met de "ondersteunende funetie" van de federale
politie, waartoe ook het bcheer van de informatie wordi gerekend.

50. Ci«rt» ti4rr<4u £«n^rotni*i>M£i»tr »-u/<&r ZuMmmrrur^rir <̂ rj j u i i n nnW r̂r
!ita/iT IM *n»;M<«>»/<«-(VifAcir /1>tjff/rirrn/id»r(i. SGä/1 1997. 1650; Uatstelijk -- ••
gewijugd bij artikcl 2 Wet van 11 december 2001 I 3510.

51. IN POL Staat voor: /ii/iniM(M)un«(mt /Wuri. 'r . .
52. Zie hierover de bijdrage van Herold aan Bailmler 1999, p. 333.
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In geen van de bij EMMI betrokken landen verloopt de registratie van de vragen en «nt-
woorden bij politiele gegevensuitwisseling hclemaal automatisch. In alle landen worden
de gegevens handmatig ingevoerd. De communicatie tussen de politiekorpsen aan weers-
zijden van de grens verliep tot 1996 alleen via meldkamers of 'krakkemikkige' verbindin-
gen die door de korpsen zelf tot stand waren gebracht. Soms werden over en weer mobi-
lofoons uitgewisseld. Het möge duidelijk zijn dat de technische middelen in het begin
van de jaren negentig aan een u/><4W toe waren.

2.2 Naar een geautomatiseerde grensreglonale communicatie
Aangezien de traditionele grensrcgionale gegevensuitwisseling te siecht voorzag in een
efFectieve, snelle en gestructureerde informatie-uirwisseling voor de nieuwe informatieve
samenwcrkingsmarkt voor het gewone politiewerk, werd de behoefte gcvocld aan een
automatisering van deze informatie-uirwisseling. Dit gebeurde in door PALMA (subsec-
tie 2.2.1) en EMMI (subsectie 2.2.2). In subsectie 2.2.3 bespreken wij de verworvenhe-
den van PALMA en EMMI en in subsectie 2.2.4 de nieuwe mogelijkheden van deze
technologische infrastruetuur. • ••»•w-«: ?• - .-;*. •» ••?-T ••

! • / - , : . ' ' ' - . f v " ' A - h * ; ^ j f f , . . « • . - , , • • • > • . - . . ; • > • f

2.2.7 /MZJM4

In februari 1995 besloten de korpschef van de politieregio Limburg-Zuid, Mosten, en
de voorzitter van de capaciteitsgroep Informatica van de Universitcit Maastricht, Van
den Herik, het PALMA-project te ontwikkelen. Het ambitieuze project was mogelijk
geworden door inspanning en financiering van PTT-Telecom (thans KPN Telecom).
PALMA moest zieh ontwikkelen tot een hecht samenwerkingsverband tussen de verschil-
lende universiteiten en politiepartners in de Furegio Maas-Rijn en het toenmalige P'l'l-
Telecom. Door onderzoek en een pilotstudie is metterdaad een structurele oplossing
gevonden voor een beveiligde gegevensuirwisseling tussen de politiekorpsen in de Eure-
gio Aken-Luik-Maastricht. In maart 1997 kreeg het project een vervolg met het PC-PC
Fase II project getiteld PALMA & Multimedia. In dit project werden multimediafacili-
teiten onrwikkeld voor het versturen van gedigitaliseerde documenten. Wij komen in
h o o f d s t u k 3 u i t g e b r e i d o p d e z e p r o j e e t e n t e r u g . •.•-/. • • « . * » ! . ! • _ • • > > .•-• .• • • - - - • J • • » '

2.2.2
Op 1 januari 1996 ging met financiele steun van de EU het EMMI-project van »tart. Tij-
dens dit project is een beveiligd TYiPdif A/̂ ru/or/fr gecreeerd voor de uitwisteling van poli-
tiele gegevens tussen de IRCs in de Euregio Maas-Rijn. Het EMMI-project heeft de
resultatcn van PALMA geimplementeerd en verder uitgewerkt. Aldus zijn twee manieren
van geautomatiseerde communicatie onrwikkeld. In de eerste plaats worden persoons- en
voertuiggegevens (dit zijn ook persoonsgegevens) uitgewisseld via gestandaardiseerde
elektronische formulieren. In de tweede plaats wordt alle mogelijke (andere) niet per-
soonsgebonden informatie uitgewisseld via elektronische publicatie op een website. We
komen in hoofdstuk 4 uitgebreid op het EMMI-project terug.
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'* 2.2.3 VSrrK>ort;«iA«&» v«n /V1IAM «i £ A / J W ijlms-w» IMM'J IM! •*}•> m~> .iv.™ «t

De belangrijlute verworvenheden van het PALMA- en het EM MI-project zijn als volgt

te typeren. ,

— PALMA heeft een tot dan toe onbestaand organisatiemodel voor Euregionale samen-

•i werking tussen politieorganisaties, universiteiten en het bedrijfsleven gerealiseerd.

Aldus i» een platform voor Euregionale samenwerking ontstaan. Tevens is inzicht ver-

kregen in nieuwe telematicamogelijkheden op verschillende niveaus binnen de poli-

tieorganisaties.

— Er is een trend gezet voor cen verdere onrwikkeling van telematics binnen dc Euro-

pese politieorganisaties, waarbij de te gebruiken infrastruetuur op clkaar kan worden

; afgestemd. Dit gaat gepaard met een uitstralingscffect naar andere organisaties, zoals

brandweer, G G D , " gemeenten, provincies, Ministerie van Justitie en Ministerie van

-• Binnenlandse Zaken (en Koninkrijksrelaties). Verdcr is er een uitstraling binnen de

politieorganisaties zelf om het PALMA- en EMMI-conccpt ook intern toe te passen.

— Er is afstemming bereikt tussen de politieorganisaties omtrent de met het buitcnland

uit te wisselen gegevens. , •*,• •*•.; i •••• ,-.-:̂  ,»,.>r, • •

— Uitbreiding van PALMA en EMMI is gemakkelijk realiseerbaar omdat aan de invoe-

ring van dc nieuwe technicken en middelen een groeimodel ten grondslag ligt.

Op juridisch en sociaal vlak zijn de politieorganisaties door het organisatiemodel van het

PALMA-projcct en de te implementeren nieuwe technieken in Staat meer kennis te ver-

gären over clkaars beperkingen, bcslisproccdurcs, verantwoordelijkheden, wetgeving et

c e t e r a . •• - • ' ' • • > ••:••• ' •••• .••,*• . -*•- . . • . - ; . * > ; ? « i , » - . . . - . . • • . - « • • • i -

De in de projeeten PALMA en EMMI ontwikkelde software heeft de IRCs een informa-

tietechnologisch Instrumentarium gegeven dat in Staat is om de genoemde complexe fac-

toren bij de politiele gegevensuitwisseling het hoofd te bieden. Omdat alle betrokken

politieorganisaties gebruik maakten van de IRCs kon de focus op 'communicatisering'

bij de IRCs worden gelegd. Zo wil de EMMI-omgeving bewerkstelligen dat de gebrui-

kers vanaf de eigen werkpiek een aanvraag kunnen sturen aan het eigen IRC of een vraag

direct kunnen doorsturen naar het betreffende buitcnlandse IRC. Met behulp van dc

PALMA-softwarc kan in alle betrokken landen de registratie van de gegevensverstrekking

volledig worden geautomatiseerd. Het bestaan van verschillende instanties is voor het

EMMI-netwerk geen probleem. Zij kunnen overal worden gcprcsentccrd als een een-

heid.

53. Thans wordt in dc Eurcgio Aken-Luik-Maastricht ook in hei ziekenhuiswezen aan
grrnsoverschrijdrndr samenwerking gewerkt, waarbij tevens via contracten' de
wetgevingen van de verschillende landen op elkaar worden afgestemd. •
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Het automatiseringsniveau is door hct EMMI-projcct in de verschillende landen naar .il
elkaar toegegroeid en zelfs op elkaar afgestemd. De EMMI-omgeving leidt daarenboven
tot vereenvoudiging en vermindering van het aantal handelingen da( in hct leader van dc
SUO vereist is (zie hoofdstuk 5). Er is sprake van een beterc toegangsbeveiliging door
het gebruik van wachrwoorden en geautomatiseerde autorisaties. De beantwoording van
de aanvragen kan beter worden gepland door het aangeven van de mate van urgentie. •"
Doordat dc telefoon en de fax niet langer doorlopend zijn bezet, is dc bcreikbaarheid van
de IRCs verbeterd. Ook het generexen van managementinformatie is aanzicnlijk ccnvou-
diger geworden. *:•<!*.;>

Een belangrijke ontwikkeling die voortspruit uit een pilot bij het oorspronkelijke IRC <*••
Limburg-Zuid is de Vooruitgeschoven post' van het OM. Bij het IRC' l.imburg-Zuid "
werden vanaf 1998 medewerkers van het OM gedetacheerd die bij binncngekomen :.
rechtshulpverzoeken direct kunnen beoordelcn of het vcrzock door het OM dient te
worden afgchandeld dan wel zelfstandig door de politic kan worden afgehandeld. Deze
mensen van het parket zijn door de Officier van Justitie (OvJ) gemandatcerd om docu-
menten met bewijskracht te verstrekken aan het buitcnland. Alle justitie'le rechtshulpver-
zoeken en de anrwoorden daarop worden nog per traditionele post naar het buitenland
verzonden. De buitenlandse justitie'le rechtshulpverzoeken gaan voortaan als volgt: Ovj
per ad res IRC Limburg. De snelheid en de kwaliteit van de afdoening is aldus enorm ver-
beterd. De afdoening is teruggebracht van drie maanden naar drie weken. De mensen
van het parket die gedetacheerd zijn bij het IRC behandelet! jaarlijks zo'n 5500 justitie'le
rechtshulpverzoeken. Daarvan levert het merendeel feitelijk werk op voor de politic.**

Wij merken verder op dat de in sectie 2.1 ?angehaalde individuele contacten toch via
de EMMI-omgeving in stand gehouden kunnen worden. Bij EMMI is men namelijk ver-
zekerd van rcgistratie en van controle achtcraf.

In mei 1998 ging in Nederland de Landclijkc Implementatie EMmi van start. Dankzij
een subsidieregeling van het toenmalige Ministerie van Binnenlandse Zakcn van 6
januari 1998" werden tussen die datum en mei 2000 alle twaalf Ncderlandse grens- t '
regio's, alsmede de toenmalige dCRI (thans DIN) op het EMMI-netwerk aangesloten.
Ook enkele Belgische, Duitse en zelfs Franse partners zijn bij het project betrokken om
EMMI ook in het buitenland te verspreiden. ». *• ,J*»'*S «J -; < ,;. .' ,••..*»• . •

54. Het gaai voornamelijk om verfceenovenredingen die Nederlanden in het buiten-
land hebben gepleegd. Alleen al voor Belgi« behebt dit ion 3500 aanvragen pet
jaar. De betrokken Nederlanders moeten voor die overtredingen in Nederland wor-
den verhoord door de regiopolitie.

55. 'Financiele bijdrage greruoverschri)dende poliuelc samenweriung' genaamd.
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In februari 2000 kreeg het IKAT van dc Universiteit Maastricht de opdracht van het -H

Ministerie van BZK om een fundamenteel nieuw ontwerp voor het PALMA-systeem te

maken. Een inventarisatie van het huidige PALMA-systeem bracht namelijk aan het licht

dat er door het dubbele gebruik van PALMA, te weten als pilotproject en als groeisys-

teem, vier problemen waren ontstaan. Deze problemen liggen op het gebied van stabili-

teit, capaciteit, functionaliteit en beheersbaarheid. Het ontwerp, dat in juni 2001 werd

opgelcverd, bevat de nieuwste Intranettechnieken, oplossingen voor nieuwe gebruikers-

wensen en de mogelijkheid om direct nieuwe (verwachte) (kennis)technologische ont-

wikkelingen op te ncmen.** Ook dient een koppeling van de nieuwe PALMA-sofrwarc

met LUR1S gcrealisecrd te worden. Vooralsnog worden door de ITO evenwel gcen

nieuwe functionaliteiten voor EMMI ontwikkeld. Er wordt wel gewerkt aan een heront-

wikkeling van de softwareomgeving, gebasecrd op dezelfde functionaliteit, maar in een

date of the art technologisch jasje.^
( *̂_.

EMMI voorziet aldus in een nieuwe 'samenwerkingsmarkt': de markt van de behoefte -

aan snclle grensoverschrijdende informatie-uitwisseling voor het 'gewone' politicwcrk,

dat is voornamelijk ordchandhaving, verkeerstoezicht en de zogenoemde kleinere crimi-

naliteit. Met is een aanvulling op dc samenwerkingsverbanden Europol, dat vooral op het

gebied van de georganiseerde misdaad werkzaam is, en Interpol, dat een wereldwijd net-

werk is, maar in de grensregionale praktijk niet echt geschikt is gebleken voor de - :

genoemde 'nieuwe internationale informatiemarkt.'™ EMMI wordt op dit moment

(januari 2004) gebruikt door rwintig (grensregionale) politiekorpsen in vier landen:

Ncdcrland, Belgier, Duitsland en Frankrijk. Er bestaat interesse voor deze informaticve

samenwerkingsvorm in Luxemburg, Denemarken, Polen, Hongarije, Slovenie en Oos-

tenrijk. Er dient een internationale beheersorganisatie voor EMMI te worden opgericht

onder auspicien van het Nederlandse Ministerie van BZK, waarin de betrokken landen

zullen participeren en waarin de beheers-, ontwikkclings- en uitbreidingsactiviteiten cen-

traal aangestuurd zullen worden (zie hoofdstuk 10).

Hoewel EMMI primair ontwikkeld is voor een snelle elektronische communicatie en gege-

vensuitwisseling tussen politicpartners in het grensgebied, is de omgeving technisch

gesproken perfect toepasbaar voor alle Europese politiekorpsen en aanverwante organisaties

in de OOV-kcten." De toepassing van EMMI is geen technisch probleem meer, maar een

juridisch en organisatorisch vraagstuk, dat het hoofdonderwerp vormt van deze dissertatie.

56. Donkcrs, Verbeek, Van den Hcrik, Van der Krogt, Boers. Spronck & Wiesman
2001.

57. Aangeiien de preciexe details van deze nieuwe EM MI-omgeving nog niet bekend
xijn. laten wij deze onrwikkeling hier verder buiten beschouwing. Er verändert, . -
zoals gezegd, niets aan de runctionaliteit. <

58. De Heus 2000 en 2002. - . / , *
59. Verbeek. Claus & Van den Herik 2003, hooMituk 5. p. 131-150. .-. •«>-w .
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3 Het PALMA-concept

»4

In dit hoofdstuk beschrijven wij hct PALMA-concept. Dit concept rieht zieh op drie

doelstellingen, tc weten: (1) het onrwikkelen van een hecht samenwerkingsverband tus-

sen politic universiteiten en bedrijfsleven in de diverse grensregio's; (2) het bereiken van

doelstelling (1) via hct model van groeikernen zowel organisatorisch gezien als met het

oog op de software; en (3) het onrwikkelen van een beveiligde communicatieomgeving

waarbinnen de politic snel relevante gegevens kan uitwisselen voor hct handhaven van de

rechtsorde en de OOV. De nadruk valt op dc beschrijving van de PALMA-software, dat

is de in het PALMA-project onrwikkelde omgeving voor een beveiligde gegcvtnsuirwis-

scling tussen de politickorpsen in de Euregio Aken-Luik-Maastricht. De in het PC-PC

Fase II project PALMA & Multimedia onrwikkelde multimediafaciliteiten voor het ver-

sturen van gedigitalisecrde documenten in dc PALMA-omgeving komen ook aan bod.

Het belangrijkste resultaat van het PALMA-project is de PALMA-omgeving. Dczc omge-

ving is als basis gebruikt voor hct EMMI-project. PALMA is aanleiding geweest voor het

onrwikkelen van twee wijzen van geautomatiseerde communicatie: ten eerste het uitwii-

selen van persoonsgegevens (met als prominert onderdeel voertuiggegevens) en ten

tweede het uirwisselen van alle mogelijke andere informatie. Beide commumcatiemoge-

lijkheden zijn gei'neorporeerd in ^ n EMMI-omgeving (zie nader hoofdttuk 4 ) ."

• > • • • • - • » v * . ; t - , - i - • ; : . : * • ' . • ; • . • ; « « «• • * . * ^ n ^ ' 7 s v • » . - i ' i . ' r t - - » - ' : a * W r ^ - •'; i V ! l i * : ' W i « i , , . ' ' / . « ' •

De PALMA-software wordt gebruikt voor hct uitwisselen van persoonsgegevem via

gestandaardiseerde elektronische formulieren. Het uitwisselen van andere informatie

gebeurt via elektronische publicatie en vindt plaats in de EMMI-omgcving. Wij maken

in sectie 3.1 onderscheid tussen twee soorten communicatie en in sectie 3.2 beschrijven

w i j d e P A L M A - s o f t w a r e . : . . * . • ; * t > . : ; > f j < : s - r > . « ! . • , : • • • . • - • . - , . / - . / ! • ! : • • - . , • - • * f c - r , - - - ^ ' - ; / . . ' . . ; • • !

60. Voor de goedc orde zij hier vermeld dar de in de hoofdilukken 3 en 4 besproken
software PALMA en EMMI niet als onderdeel van dii promoneonderzoek is gepro-
dueeerd. maar dat hei product een van de onderwerpen van dit onderzoek is. Voor
nadere details over PALMA cn EMMI en hun historische achtergronden zie Don-
ken. Vcrbeek, Van den Herik. Van der KC/ogt. Boers. Spronck & Wiarrun 2001.
Het onrwerp van PALMA en EMMI is (voor het overwrote ded) van de hand van
Jeroen Donkers, in nauwe samenwerking met Leo Plugge.
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3.1 Twee soorten communlcatle f
Wij onderscheiden rwec soorten communicatie. ,. r r ? -̂ ••/ j/-
1. Multimediacommunicatie • »•

Multimediacommunicatie vindt plaats tussen twee of meer personen of instancies.
: Wij beschrijven in sectie 3.2 de software en hardware die nodig is voor de uitwisseling

van gegevens via een formuliergebaseerde, beveiligde e-mailfunctie. Tevens wordt de
mogelijkheid tot PU&O ron^rrttfjn^ als communicatiemiddel aangeboden. - • -

2. Multimediakiosk
De multimediakiosk wordt gekenmerkt door 'publicatic' van informatie met behulp
van de WWW-technologie ten behoeve van de IRCs. Dit publiceren houdt in het • •?£>
beschikbaar stellen van gegevens op een server, alsmede het elektronisch 'ophalcn' van
deze gegevens via een £r<ww door de gebruiker. ...»—, -,,,,,-,. •„,. „,-..» .

De multimediakiosk is te vergelijken met het publiceren van informatie in een intern -
magazine. Er wordt informatie ontsloten door en voor de IRC-medewerkers, aan weers-
zijden van de grens. Degene die de informatie beschikbaar stelt, weet wel aan welke •
groep de informatie beschikbaar gesteld wordt, maar weet niet wie welke informatie
ophaalt en op welk tijdstip. De kiosk staat tegenover dc formuliergebaseerde e-mail van
de multimediacommunicatie. Daar zijn genoemde eei^evens wei bekend. Via de multi-
mediakiosk wordt alle mogelijke informatie verspreid: van de tijden waarop men bereik-
baar is tot dagjournaals en bepaalde operationele informatie, zoals een lijstje van • . •
gezochte criminclcn. - s<•;•

3.2 D e P A L M A - S O f t w a r e . » * « * ;«.-»;«.T>i;: i ;t*« •j?n-ä-ä>-:.i:vr<;;..<•«•*.-•: . » v ;-•»;:

In deze sectie behandelen wij cerst het PALMA-Intranet (subsectie 3.2.1) en de PALMA-
omgeving (subsectie 3.2.2). Daarna bespreken wij de informatie-uitwisseling via
PALMA (subsecties 3.2.3 en 3.2.4). Vervolgens verschaffen wij inzicht in het oorspron-
kclijke PALMA-ontwerp (subsectie 3.2.5), de oorspronkelijke PALMA Protocol Server
(subsectie 3.2.6) en het PALMA Protocol (subsectie 3.2.7). In subsectie 3.2.8 bespreken
wij dc PALMA-formulieren. Subsectie 3.2.9 behandelt de registratic van de gegevensuit-
wisseling. In subsectie 3.2.10 gaat het om de wijze waarop bepaalde onderdelen van de
PAl.MA-formulicren vcrtaald worden voor de verzending naar het buitenland. Wij
ondcrzockcn in subsectie 3.2.11 vervolgens de vraag of gcgevcns in de EMMI-omgeving
technisch gekoppcld kunnen en mögen worden. In subsectie 3.2.12 behandelen wij
enkele multimediale uitbreidingen van dc PALMA-software. Subsectie 3.2.13 geeft een
samenvatting van hoc door middel van een IRC een informatic-aanvraag aan een buitcn-
landse politiedienst plaatsvindt in de grensregio's tussen Nederland, Belgie en Duitsland.
Wij maken in deze subsectie ook enkele afrondende opmerkingen omtrent dc bij
PALMA gebruiktc Intcrnet-technieken. • <••-
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3 . 2 / //rr
In het kader van het PALMA-project is in 1996 een structured oplossing gevonden voor
een beveiligde communicatie tussen de politiekorpsen in de Euregio Aken-Luik-Maas-
tricht. Het PALMA-systeem hcefic de Euregionale gegevensuirwisseling in dezc regio aan-
zienlijk verbetcrd. Vervolgens hceft er integratie plaatsgevonden van dc PALMA-software
in het Europese EMMI-project. Die integratie stond van tevoren al vast. Niet alleen de
software, maar de gehele infrastructuur wcrd op elkaar afgestemd, waarbij er in dc confi-
guratie van de hardware rekening mee werd gehouden dat de groep gebruikers in het
EMMI-project driemaal zo groot zou zijn als in het PALMA-project. De ontwikkclde
PALMA-sofrware vormt nu een autonoom onderdcel van de EMMI-omgcving en is in
zekere zin het belangrijkste bestanddeel. Immers, hiermee worden gevoelige (per-
soons)gegevens uitgewisseld. De PALMA-sofrware functioneert binnen een besloten
computernetwerk, het PALMA-Intranct. De term 'Intranet' staat voor een bcsloten nct-
werkomgeving waarbinnen de Internetfunctionalitcit wordt toegepast. Het computer-
netwerk is besloten omdat het in tegenstelling tot het Internet niet openbaar toeganke-
lijk is. Het is slechts toegankelijk voor IRC-medewerkers.

32.2 £
De specificatic van de PALMA-om^cvin^ wordt vooral bepaald door het doel van
PALMA, namelijk het uitwisselcn van gevoelige gegevens. Derhalve worden er eisen
gesteld aan de gebruikers, die dan ook als zodanig gedefinieerd dienen te worden. De
PALMA-omgeving zelf wordt bepaald door dc infrastructuur en door dc computerconfi-
guratics die met elkaar vcrbonden zijn (zie Figuur 3). Wij merken nog op dat dc huidige
PALMA-omgeving onder het EMMI-netwerk valt. *

ALMA-Intranet informatie op tc vragen in het buitenland via het IRC.
Hieronder noemen wij vier artow» die bij het opvragen van informatie een rol spelen.

Informatiecentra of Centra waartussen informatie wordt uitgewisscld. ledere politicregio
contactpunten: dient zieh tc wenden tot een dergclijk IRC, oorspronkelijk ICC

genoemd. De centra zijn bedoeld voor uirwisseling tussen landen,
nict £/'«««» een land.

IRC-medcwerkers: Een medewerkcr van een Ncderlands IRC die bevoegd is contact op
tc ncmen met buitenlandsc centra om informatie op tc vragen over
personcn, voertuigen en dcrgclijkc binnen het kader van het Verdrag
van Amsterdam en de SUO.

Buitenlandse partner: Een medewerkcr, zoals de IRC-medewcrkcr, maar nu aangestcld bij
een informatiecentrum van een buitenlandsc politieorganisatie.

Gcbruiker: Een medewcrker van de politic die bevoegd is informatie op te vragen
via het IRC bij buitenlandse partners.



rOLITIE EN DE NIEUWE I N T E »N ATI O N A L E I N PO « M AT I E M A (K T

German
National
Police

Network

Dutch
National
Police

Network

Police
Information

Systems PALMA VEILIG
COMMUNICATIE

KANAAL

Police
Information

Systems

Belgiu
National
Police

Network

Police
Information

SystemsGENK

mV

Het </o^/van de applicatie is: de politiele gebruiker op de werkvioer de mogelijkheid bie-

dcn om door middel van het PALMA-lntranet informatic op tc vragen in het buitcnland

via hct IRC.

Hierondcr nocmcn wij vier tfrtoirn die bij het opvragen van informatie een rol spelen.

Informatiecentra of

contactpunten:

Centra waartussen informatie wordt uitgewisseld. ledere politieregio

dient zieh tc wenden tot een dergelijk IRC, oorspronkelijk ICC

genoemd. De centra zijn bedoeld voor uitwisseling tussen landen,

een land. _» ,•niet

IRC-medewerkers: Een medewerker van een Nederlands IRC die bevoegd is contact op

te nemen met buitenlandse centra om informatie op te vragen over

personen, voertuigen en dergelijke binnen het leader van het Verdrag

van Amsterdam en de SUO. , , , . . •,..... ^,

Buitenlandse partner: Een medewerker, zoals de IRC-medewerker, maar nu aangcsteld bij

een informatiecentrum van een buitenlandse politieorganisatic.

Gebruikcr: Een medewerker van de politic die bevoegd is informatie op te vragen

via het IRC bij buitenlandse partners.
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Hieronder noemen wij de zeven belangrijkste elementen uit de infrastructuur die voor de

uirwisseling van de gevoelige informatie van belang is.

EMMI-netwerlc Een Intranetwerk gebasecrd op Internetprotocollen, bestaande uit 20

locatics, verspreid over 3 landen, gebruikmakend van een besloten

ISDN-netwerk. tf- <

EMMI-server. Een computer waarop programma's draaien die gebruikt worden bin-

nen hct EMMI-netwerk. Nederland beschikt over een crntrale

EMMI-server bij de ITO in Driebergen. De buitcnlandsc politicre-

gio's hebben thans nog eigen EMMI-servers.

PALMA: Ee"n van de programma's die draaien op de EMMI-servers. PALMA is

een serverapplicatie die zorg draagt voor dc verzending, ontvangst en

omzetting van berichten tussen Informatiecentra.

PALMA-formulieren: Een PALMA-fbrmulier is een elektronisch HTML-document

(HTML Staat voor //>/xr7m A/jntw/> Lin^iMgr) met daarin informa-

tievelden en coderingen die de informatievelden identificeren voor

PALMA.

PALMA-aanvraag De inhoudelijke veiden en de meta-informatic van de aanvraag zoaU

'doel' en een deel voor het verloop van een bericht (bron/bestem-

ming, positic in het protocol). De laatstgenoemde veiden zijn te

beschouwen als de 'header' van een bericht. Een aanvraag omvat het

hele traject van invullen van een formulier, opsturen, beanrwoorden

en het lezen van een aanvraag. In dit traject van een aanvraag worden

op verschillcndc momcnren berichten (zie hierna) tussen twee servers

gestuurd (of eigenlijk tussen twee Estof-programma's; zie subsectie

3-2.6). Het versturen van die berichten gaat buiten de gebruikcr om

(dat lean bijvoorbeeld door de server meerdere keren gebeuren als de

communicatie niet helemaal goed vcrloopt). De gebruikcr doet een

aanvraag en wacht op antwoord.

PALMA-bericht: Een PALMA-bericht is gestructurcerd als een Microsoft Windows .ini

bestand. Dat wil zeggen dat de informatie is verdeeld in sec ties en dat

er per sectie een aantal regels zijn met de vorm 'vcldnaam-vcld-

inhoud'.

Van de veiden in een bericht is een deel voorbestemd voor de

PALMA-aanvraag.

Een modernere aanpak van de berichten zou zijn om de XMI^stan-

daard te gebruiken in plaats van de .ini standaard. XML Staat voor
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PODACS-nctwerk: Het interne landelijke computernetwerk van de politic, thans Politie-

* : Net geheten. PODACS stond voor POlitie DAtaCommunicatie Sys-

teem

<'-if Ai/.jPolitie Intranet Limburg Zuid.

De configuratic van het oorspronkelijke EMMI-computernerwerk en de daarmee ver-

bonden EMMI-omgeving is gegeven in Figuur 4. >v,,t.;,":-i; • ' -v-neHM-m,Mi

Politie
Intranet
Limburg
Zuid

In Figuur 4 zien we dc oorspronkelijkc configuratic van hct EMMI-netwerk ten opzichte

van het PODACS-nctwerk (thans PolitieNet) en PILZ. Het ICC (thans IRC) vormt

daarin de waterscheiding tussen het binnenlandse en buitenlandse nerwerk. IRC-mede-

werkers hebben toegang tot beide netwerken, tcrwijl de gebruikers van PolitieNet niet

naar hct EMMI-ncrwerk kunncn en vice versa.
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IRC-medewerkcrs kunnen berichten lczen en vemuren via het EMMI-netwerk, maar zij
kunnen ook berichten lezen en versturcn op het PolitieNet. De configuratie van r-iguur 4
biedt de mogclijlcheid dat gebruikers op het PolitieNet een informatieaanvraagformulier
van het EMMl-netwerk opvragen via de PILZ-server, het formulier invullen en terugstu-
ren naar de PILZ-server. Het wordt dan gedeponeerd in cen postbus voor de IRC-medc-
werkcrs. Het informatieaanvraagformulier bevat naast de gebruikelijkc gegevens het
e-mailadres van de atzender (de aanvrager/gebruiker).

Een IRC-medewerker kan het informatieaanvraagformulier opencn en bcoordelen op
geschiktheid om te versturen naar het buitenland. Indien geschikt bevonden, wordt het
bericht op de reguliere manier gepost op de EMMI-server in een postbus. Als het beruht
ongeschikt wordt bevonden, gaat het anrwoord per e-mail naar de atzender retour, even-
tueel voorzien van de reden van afwijzing.

Een anrwoord op een aanvraag komt op de reguliere manier binnen bij de IRC-mede-
werkers. Als het antwoord akkoord wordt bevonden, stuurt de IRC-medewcrker het per
e-mail naar de gebruiker (de atzender die de oorspronkelijke aanvraag had ingediend).
Deze procedure betekent dat het e-mailadres van de gebruiker (de originele aanvrager) •
gedurende de hele PALMA-aanvraag-antwoord-procedure meegestuurd moet worden, If
om er voor te zorgen dat het antwoord uiteindelijk weer op de juistc pick terug komt. '

Om de gedachten nader te bepalen, geven wij hieronder in 19 stappen aan hoc de infor-
matie-uirwisseling tussen een gebruiker die aangesloten is op PILZ en een gebruiker in
het buitenland kan plaatsvinden. De stappen zijn gegeven in de vorm van een algoritme
dat door politiemedewerkers gehanteerd wordt. Daarom is het niet geschreven in de
vorm van een programma met twee procedures 'afwijien' en 'toewijzen'. We merken
verder nog op dat 'de gebruiker op de werkvloer' op dit moment (januari 2004) mecstal
nog niet de beschikking heeft over een e-mailverbinding met het eigen IRC. De (tappen
die betrekking hebben op de verbinding van de gebruiker met het eigen IRC vinden
momenteel (januari 2004) nog vaak telefonisch en per fax plaats. Hetzelfdc geldt voor
het geven van een antwoord door een I RC-mede wcrkcr aan een gebruiker. De tc onder-
scheiden stappen zijn als volgt." . .',.... ;a ••.> •..• •*.;*..:' s f- »v. :.: n-,?., ;' - : •• • ; i -" ' '

1. De gebruiker vraagt via PILZ de pagina op waarop hij of zij aangeeft informatie in het
buitenland aan te willen vragen.

2. De gebruiker geeft op die pagina tevens aan aan welk land en aan welke instantie hij
of zij informatie vraagt, en welke informatie hij of zij wenst te onrvangen (via het kie-
zen van informaticvclden). : ;.-••-.• •- , ' ; ;- >• ;.-.••-. ;

61. Vobeek. Van den Herik, Plugge & De Roos 1999, p. 34-35.
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3. De gebruiker krijgc een pagina voor zieh waarin alle bekende gegevens staan ingevuld

en waarin lege velden bestemd zijn voor de gewenste informatie (dit kan ook het con-

troleren van de informatie inhouden).

4. Na invulling van nog ontbrekende bekende informatie klikt de gebruiker op de knop

Vcrsturen.

5. Het bericht gaat terug naar de PILZ-server, waar het wordt opgeslagen in een postbus

voor de lRC-medewerkers. > • - - v

6. De IRC-mcdewerkers zien in hun £r»iw«"of er interne aanvragen zijn binnengeko-

men.

7. All dat zo is, dan openen ze zo'n bericht en beoordelen zc de inhoud. Die bcoordcling

leidt tot « n van de volgende twee mogelijkheden: ••-.-,: • - *•

a. Afwijzen (ga verder met «tap 8) ; ••.•.•>:.;* , . . . .... - : î .

b . Toewijzen (ga verder met stop 12). K , . < - „ • - • • • • * > ; . . - . • . . . • • . . . . M Ü I

8 . Het bericht wordt afgewezen.
9. De IRC-medewerker drukt op de knop Afwijzen. Het bericht verdwijnt en de IRC-

medewerker krijgt de gelegenheid om een reden op te geven. . ; ;••

10.De IRC-medewerker drukt daarna op de knop Verzenden.
1 l.Het bericht wordt per e-mail naar de afzender (de gebruiker) geretourneerd. STOP
12.Het bericht wordt toegewexen.
13.De IRC-medewerker bepaalt waar het bericht naar toe moet in het land waar de aan-

vraag naar toe gestuurd moet worden.

14.De IRC-medewerker drukt op de knop Verzenden. •> '

15.Het bericht komt op de reguliere manier in de PALMA postbus.

16.Het antwoord komt op de reguliere manier aan in de PALMA-postbus (zie subsectic
3 . 2 . 6 ) . . . . ; - . : • • •.-•• . . v • „ , . , • • - . • : . . - . .

17. De IRC-medewerkers zien in hun £rtmw of er externe berichten (antwoorden of

aanvragen) zijn binnengekomen.

18.De IRC-mcdcwerkcr opent het (antwoord-)bericht en stuurt het door naar de gebrui-

ker (de originele aanvrager) door op de knop Verzenden te klikken.

19.Het bericht wordt nu verder per e-mail verzonden naar de gebruiker. STOP • .•:

De stappen 1 tot en met 12 zijn in de meeste gevallen nog niet geautomatiseerd. Zij vcr-

lopen zelfs in 2004 nog telefonisch en per fax. De stappen 13 tot en met 17 en het eerste

deel van stap 18 geven de huidige werking weer van het gei'mplementeerde PALMA-

Intranet. We merken op dat het laatste deel van stap 18, namelijk het doorsturen van het

antwoord door een IRC-medewerker aan de gebruiker, thans ook nog meestal telefonisch

of per fax verloopt. Stap 19 is veelal ook nog niet geautomatiseerd.
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Het PALMA-systeem maakt gcbruik van een reeks definitiebesranden witrin de precieze

werking van het systeem vastligt. Het systeem is generiek. De definiticbcstanden zijn na

een korte instructie door de gebruikers, met name de systeembeheerders, zelf aan te pas-

sen. " • S 2 f l i ' iAJia», ' . '^<^lv*«-rU<Ai(A »•.p'j ' { ' ; ^ ^ f j J i ' . n i ' j • •'-%• •..;••--) r • V » U ; i . * f L ; S j ' ' & * ' # ' * W ->( S

De ontwerpers hebben er rekening mee gehouden dat de registratie van de uitgewisseldc

gegevens conform dc - in hoofdstuk 5 tc behandelen - Schengen-eisen dient te geschie-

den. Het PALMA-systeem maakt het mogelijk om ook officieuze gegevensuitwisselingen

via het vervaardigde computernetwerk te laten verlopen, zodat registratie en daardoor

controle achteraf voor alle gegevensuitwisselingen verzekerd zijn. Daamaast gebruiken

de politiepartners de registratie voor managementdoeleinden om de kwaliteit en kwanti-

teit van de gcgevcnsuitwisscling te beoordelcn.

Verder is door alle politiepartners geeist dat er een fysieke scheiding blijft bestaan tussen

het EMMI-netwerk en de nationale politienerwerken en politiedatabanken. Die eis

berust op wettelijke en politieke gronden die, zoals zal blijken in hoofdstuk 5, onder- >

linge verbindingen in beginsel verbieden. Dit brengt belangrijke bepcrkingen met zieh -*

mee voor de internationale gegevensuitwisseling. • i." i v •)"' •• - •>. . • •:!(•*•;• *

3.2.5

Het ontwerp van het PALMA-systeem is onder meer gebasecrd op de Internet-standaard

HTTP, //)^r7«r/ 7w«j^r TVotofo/. Die biedt de gebruikcr en de IRC-medewerker - hierna

voor het gemak gezamenlijk aangeduid als gebruiker - de mogelijkheid om op eenvoudige

wijze teles ten, afbeeldingen, geluid, videobeeldcn en dergelijke door te geven. Het PALMA-

systeem lean dankzij de gehantecrde technologie ook gcmakkelijk geintegreerd worden met

andere bestaande en toekomstige informatie- en communicatiesystemen.

- . . .- . ' • - . : - . ^ . v , , . » o , n ' . , , - , , s ' , : : ; • , . r - i , - , . . - . -, ., . . . - .

De verbinding met het buitenland wordt gerealiseerd door een router. De router is ver-

bonden met de EM MI-server, de computer waarin de PALMA-gegevens zijn opgeslagen.

Tevens is de router verbonden met de werkstations van de IRC-medewerkcrs (voor fi^ro

o»i/fwir»>i£) en met een ISDN-lijn naar het buitenland. Er is een aantal ISDN-lijnen

tussen de IRCs aangelegd. Zij vormen samen het EMMI-netwerk. Ieder buitenland«

deelnemend IRC heeft een eigen EMMI-server met als bestanddeel de PALMA Protocol

Server (zie subsectie 3-2.6). ledere PPS registreert alle internationale communicatie die

via de EMMI-scrver verloopt in een registratie- of logbestand, de PALMA-iogdatabase.

62. Voor een conceptual technuche bochrijving zie Van den Herik, Pluggc. Donken
& Beifhmam 1996 en in het bijzonder Donkert, Verbeek, Van den Herik, Van der
Krogt, Boers, Spronck & Wicsman 2001.
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We merken op dat alleen de communicatie die via de PALMA-software verloopt, wordt

geregistreerd. De via de multimediakiosk beschikbaar gestelde gegevens worden niet £<

geregistreerd in de lokale PALMA-logdatabase. . . . . . -•;*

De WWW-technologie berust oorspronkelijk op het r/z>»r-*mw-model. Enerzijds

draaien er programma's op computers die *«*•/«• worden genoemd: een WWW-server kan

gegevens opslaan en verstrckken. Anderzijds draaien er programma's op de computer van

de gebruiker, die r//>nf wordt genoemd. De tcrmcn 'server' en 'client' staan hier dus voor

de met elkaar communiccrcnde computers. We merken echter op dat de programma's die

de communicatie tussen de client-computer en de server-computer mogelijk maken ook

'client' respectievelijk 'server' worden genoemd. «««.'J-J-sv >. ^'c »<*>* a,<3i!?'is- I . 'MH;.»

Een WWW-clicnt verleent de gebruiker toegang tot de gegevens die bij cen WWW-ser-

ver zijn opgeslagen, nadat contact is gemaakt met de WWW-server via het betreffende

netwerk (zie Figuur 5). De WWW-client wordt ook wcl 'browser' of'viewer' genoemd.

We hebben het dan over het programma dat op de client-computer draait en de gebrui-

ker toegang verlcent tot de gegevens die bij een WWW-server zijn opgeslagen. De

WWW-client presenteert de gegevens aan de gebruiker en vormt de eigenlijke gebrui- •

kersomgeving. De WWW-server start op vraag van de WWW-client een bepaald pro-

gramma op, verzamelt de resultaten van dat programma en stuurt die resultaten terug

naar de dient. De presentatie gebeurt in de vorm van pagina's die bij de PALMA-soft-

ware de vorm hebben van een invulformulier. Een gebruiker vult de velden in dit formu-

lier in en drukt op de verzendknop. Het formulier wordt vervolgens naar de plaatselijke

server gezonden, vanwaaruit het naar de bestemmingsserver eiders kan worden doorge-

z o n d e n . - i ;̂  ••* *•.--. -;. -• - • { » • • r - i - . - . : i J , > • » % • ; ! • * . - - s ü i * . » . t i l r j > :. • j - : ! , i v u n . K ! • ; > • ! ' /

Bij de bovenstaande beschrijving past een relativerende opmerking. In de moderne infor-

maticaterminologie is de combinatie van een HTTP-server/browser geen goed voorbeeld

voor een client-serversysteem, hoewcl dat met het woord 'server' wel zo lijkt te zijn. Het

wordt in ieder geval niet meer zo genoemd. Een zogenoemd three-tier client-serversys-

teem kan wcliswaar van een HTTP-server gebruik maken. De echte server Staat achter de

web-server, in ons geval de PPS-scrver en/of de SQL-server. Deze laatste verzorgt

momenteel de dataopslag (SQL Staat voor 5/rHrfam/ Qi<fry Z.<j«£w<j£f). De term 'client-

server aanpak' heeft eigenlijk meer te maken met intensieve taken zoals cen database.

Daarbij is er een centrale machine die de database bevat en alle queries op de database

uitvoert. De dient stuurt alleen een kleine aanvraag en krijgt alleen het antwoord van de

server terug. Afhankelijk van het feit of er tussen de dient en server nog en webserver zit

wordt gesproken over two-tier of three-tier architectuur. Bij PALMA hebben we een

three-tier architectuur met de volgende rollen:

- gebruikers-PC:'client' ^ '^

— webserver: 'portal'*' ? • • . ,
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— PPS (lie subscctie 3.2.6):'business logic'(dc'workflow') vr

— SQL-server: 'storage' (de gegevcnsopslag in de logdatabase)

— Estof (zie subsectie 3-2.6): 'communication' (de communicatie)

De PALMA Protocol Server (PPS) maakt de Euregionale en grensregionale communica-

tie mogelijk. De term 'server' Staat hier niet voor een computer, maar voor een compu-

terprogramma. Het programma PPS is speciaal voor PALMA geschreven. Hct wordt

door een WWW-server (ook een programma) geactivecrd op veriock van een WWW- .

client (zie Figuur 5, die evenwel de verouderde oorspronkelijke situatie weergeeft, zie ?

nader hoofdstuk 4 voor de huidige werking). De PPS vormt het centrale onderdeel van

de PALMA-software. Het programma voorziet de WWW-scrver desgewenst van gegc-

vens die de server vervolgcns kan doorsturen naar ccn client.

Gebrulker

63. In het algcmcen worden de volgende eigenschappen loegochreven aan een
Het betreft een startpagina, in de vorm van een unieke URL ((/ni/ferm /^jourrf
£w«ior) voor elke gebruiker binnen een organiuiie, waarin kunnen zijn opgeno-
men (1) linlu naar interne of externe WWW-tites (ilia die iniormatic aanbieden)
en (2) links naar bestünde ipplicaties (traniactieverwerkende lynemen) De met
en applicaties zijn met ttn muisklik oproepbaar. De gebruiker behoeft maar ê n
keer in te loggen. Hij of nj kan zijn of haar startpagina naar eigen tmaak innchten
(items toevoegen of verwijderen), echter wd binnen de in het portaaJ vattgelegde
cocganguegels (autoruatie).



P O L I T I t EN D t N I E U W E I N T C B N A T I O N A L E I N F O * M A T I E M A • KT

Het verzenden van berichten via de PPS gebeurde in het oorspronkelijk ontwerp door de

volgende acht punten af te werken: sO9»*t*SfeÄ s t p i

1. een verzender stuurt een bericht van de client (£r<?ttfttr) naar de eigen servermachine

en specifiek naar de daarvan onderdeel uitmakende PPS;

2. de PPS plaatst het te verzenden bericht in een zogeheten S/><W ̂ i>*rwry (Spooldir);

3. het programma Estof,** dat speciaal voor PALMA is ontwikkeld, controleert iedere tien

•econden of er een bericht in de Spooldir Staat; als er &n of meer berichten in de Spool-

dir staan, dan wordt het bericht geopend en wordt gekeken naar het adres van de

geadresseerde, naar het adres van de afzender en naar het onderwerp van het bericht;

4. het programma Estof van dc verzender verstuurt het bericht naar het programma

Estof van de ontvangerj * .-ffu?-f -!-\4 i?Kr-.%j»;.^,>-. ..jiij-j.i „-ij s . w •• <us:itLi.»•>-! T:;!JUI

5. Estof ontvangt het bericht en schrijft het weg in een <//V r̂Mrv waarin alle ingekomen

berichten worden geplaatst;

6. Estof controleert iedere tien seconden of er een nieuw bericht in de <//7rf/ary Staat; als er

&n of meer berichten in de «ftmwry staan, dan worden deze daaruit gelezen en in het

rbrmaat van de PPS weggeschreven in de elektronische postbus van de geadresseerde;

7. de PPS attendeert de geadresseerde op de aanwezigheid van nieuwe post; ,

8. dc geadresseerde leest de post. ,,,

Er zijn derhalve twee soorten opslagplaatsen voor berichten: (1) de elektronische 'post-

bus' van een PALMA-organisatie waarin binnengekomen berichten worden opgeslagen

en (2) de Spooldir waarin uitgaande berichten tijdelijk worden opgeslagen totdat

ESTOF ze kan versturcn. Deze directory wordt ook voor andere doeleinden gebruikt.

3.2.7
Het PAI.MA-systecm werkt met een vast patroon van informatieaanvraag en informatie-

verstrekking. Dit patroon wordt protocol genoemd. Ieder protocol is een reeks van for-

mulieren. Als gegevens moeten worden aangevraagd, kiest de IRC-medcwerker het juiste

aanvraagformulier en daarmee het juiste protocol, namelijk de juiste reeks formulieren.

De verschillende (geautomatiseerde) handelingen die worden verricht tijdens het proces

van de informatieaanvraag en de informatieverstrekking worden aangeduid met de term

y'oA. Een job begint op het moment dat een IRC-mcdewerker een aanvraagformulier

invult en eindigt op het moment dat het antwoord wordt geaeeepteerd. De drie tussen-

liggende stappen zijn:

1. het ontvangen van een zogeheten reactiefbrmulier door het buitenlandse IRC,

2. het invullcn ervan, en ,><

3. het versturen van het ingevulde formulier naar het vragende IRC. ' «• • >

64. Estof Staat voor £mmr/r na^ir inw/rr </^rs. Estof gebruikt als netwerkprotoeol
TCP/IP (7r*Kn«tu<«n Co
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Het buitenlandse IRC werkt dus niet met het oorspronkelijke aanvraagformulier, maar

met een reactieformulier dat in de eigen landstaal is opgesteld. Zowel het aanvraagfor-

mulier als het reactieformulier bevatten invulvelden. Het anrwoordformulier presenteert

de gegevens. zoals aangeleverd door de beantwoorder. Het bevat geen invulvelden meer.

ledere job krijgt een unieke identificatiecode, waardoor achteraf nagegaan kan worden

wat er precies met een bepaaldc aanvraag is gebeurd. -wr-^Wtf-J-T'""'-•; *

De overeengekomen standaard voor de afhandeling van berichten, als het ware de 'work-

flow', via PALMA-servers is het zogeheten PALMA Protocol. Door dit PALMA Protocol

worden berichten gemaakt en gelezen met behulp van een interface waarmee ook infor-

matiebronnen kunnen worden geraadpleegd, namelijk via browsersoftwarc.^ Alle post •

wordt geadresseerd aan het betreffende IRC en niet aan een persoon. Op deze manier ;

wordt voorkomen dat berichten onbeantwoord blijven, omdat een bepaaldc persoon

afwezig is. De PPS biedt dan ook geen mogelijkheid voor privl-post.

, . < 0 - t « ; v - r t t « i » » / ^ ^ » 3 i - A - i r - . - v - t . * * . " • » ' . ' *•'- '•

De beveiliging van het gegevensverkeer is verzekerd door een versleuteling (encryptie) '

van de uit te wisselen berichten. De betreffende sleutel is berichtafhankelijk. Versleute-

ling van de berichten vindt plaats vöör de plaatsing in de Spooldir. Ontsleuteling

(decryptic) vindt plaats vindt plaats direct bij onrvangst door Estof. Tot op heden werd

voor zover bekend door geen van de politiepartners encryptie toegepast op hun nationale

politienetwerken. De gebruikte ISDN-lijnen voorzien in een extra beveiliging door zoge-

heten nummeridentificatie. Alleen de nummers die voorgeprogrammeerd zijn om een

verbinding mee tot stand tc brengen, worden toegelaten. Contact met andere nummers

is daardoor uitgesloten. Verder zijn de ISDN-routers ook nog voorzien van wachtwoor-

den. Aldus worden alleen verbindingen met geautoriseerde IRC's geaccepteerd. Het

communicatiekanaal is ook alleen maar toegankelijk voor de EM MI-software.

3.2.« D

Een PALMA-aanvraag is per definitie gestructurecrd in de vorm van formulieren. Het

PALMA Protocol maakt gebruik van drie soorten formulieren: een aanvraagformulier,

een reactieformulier en een anrwoordformulier /'»f. Nieuwe formulieren kunnen op ccn-

voudige wijze worden toegevoegd. Dit is in het hierna te beschijven PALMA II-project

reeds gebeurd. Daarbij is een zogeheten mcdedelingenformulier aan de PALMA-software

toegevoegd, met dc mogelijkheid om bestanden te versturen. De gcbruikersomgeving

van het PALMA-systeem is gemakkelijk aan te passen aan de speeifieke eisen van de

Ab browser wordt Microsoft Explorer gebruikt omdai Microsoft de gelunen soft-
ware-standurd is. Als bestunngssyneem voor EMMI wordi Windows gebruiki. Dk
bcsturinguyKcem bicdi een goede subiliieii en gocde beveiltgiagHnogeJi)khcden.
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gcbruikcrs. Naast de tekst in de gestrucureerde velden (vcrgclijk Appendix G) kan ook

vrije eckst worden verttuurd.

De formulieren worden in HTML gespeeifieeerd in zogeheten formulierscripts. Bij het

schrijven van de formulierscripts door de onrwikkelaars van de PALMA-software werden

op de juiste plekken verwijzingen naar de in te vullen gegevens opgenomen, zodat de

PPS op die plekken een invulveld of ecn presentatieveld van het juiste type voor bepaalde

gegevens kan neerzetten. De formulierscripts zijn preciezer geformuleerd opgesteld in f i

een speciaal ontworpen uitbreiding op HTML. In de toekomst kan de XML-standaard

hiervoor worden gebruikt. De PPS maakt van deze scripts en de informatie uit een

bericht pas een HTML-pagina. De op dit moment onrwikkelde en geaecordeerde formu-

lieren betreffen in hoofdzaak voertuig- en persoonsgegevens. Zij zijn opgesteld aan de '

hand van bestaande papieren formulieren. ^r i - ;.; ;. ;•>;(,-,-'i s«.& UÜ- ^ _ ->;of.

Het is belangrijk dat alle gegevensuitwisselingen worden gearchiveerd. In een geautoma-

tiseerd archief wordt bijgehouden wanneer het betreffende bericht is verstuurd en ont-

vangen, van welke instantic het afkomstig is en door wie het bericht behandeld is.

Bovendicn wordt de complete inhoud van het bericht opgeslagen." . >t

Terwille van de archieffunetie wordt op de EMMI-server een logging bijgehouden. Dit

gebeurdc oorspronkelijk in een Microsoft Access-database, maar thans op ecn Microsoft

SQL-scrvcr. Microsoft Access is het softwarepakket dat nog wel voor de lokale PALMA-

registratiedatabase wordt gebruikt. De ccntrale database wordt PALMA-logdatabase

genoemd. Alleen de gcgevensuitwisseling die via de PALMA-software verloopt, wordt in

de PALMA-logdatabase geregistreerd. De informatie die wordt gepubliceerd in de

EMMI-omgeving wordt niet in de PALMA-logdatabase geregistreerd. Voor de PALMA-

logdatabase van de EMMI-server is geen gebruikersinterfacc ontworpen om de loggege-

vens in leesbarc vorm te presenteren of om ze te wissen. Wel kunnen bepaalde velden

door de IRC-medewerkers door een druk op de knop worden overgebracht naar een -V;

zogeheten registratiedatabase. De registratiedatabase maakt onderdeel uit van het lokale

V W

Het bericht lelf wordl daarnaast ook als bestand bewaard op de harde schijf van de
EMMI-server. totdat het wordt gewist. Dit wissen van hei eigcnlijke bericht
gebeurt standaard nadat het bericht is geleten. • »

74
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politienerwerk; in Maastricht is dat PILZ.*' Alicen voor die registratiedatabase is een <

gebruikersinterface ontworpen die het mogclijk maakt de inhoud crvan toegankelijk te •'

maken voor degenen die er toegang toe hebben, met name de IRC-medewerkers en de ;

RCIE. In de registratiedatabase worden door de lRC-medewerkers verder met de hand *

ook alle gegevens ingevoerd over gegevensuirwisselingen via de fax en de teleroon. De |

IRC-medewerkers kunnen met behulp van het softwareprogramma Microsoft Access '

vanuit de registratiedatabase bepaalde statistische gegevens bijhouden. Er is een aantal •

standaardbevragingen of -(/MOT'« gemaakt voor specifieke vragen die steeds terugkomen.

Zo lean over een bepaalde periode bijgehouden worden hoeveel berichten vcrstuurd zijn

en wanneer zij verstuurd zijn, of bepaalde berichten al eerder verstuurd zijn, en hoeveel

aanvragen er vanuit een land zijn binncngekomen. Aldus functioncert de logging ook als

een controlc- en waarschuwingssysteem. Vanuit managementsperspectief is op dezc

manier kwaliteitsbcwaking mogclijk van het proces van de internationale politie'le gege-

vensuitwisseling. Hieraan was, zoals is gebleken in hoofdstuk 2, een grotc behocfte ont-

staan. «•' *• J , . •.-.•.-»*<_•• ; i v , i M - * i i v

3.2.70 //c-f verfa/rn MM

Het systeem is verder op verzoek van de politiepartners in zekere zin meertalig van opzet;

de toevoeging 'in zekere zin' geeft aan dat een vertaling van vrije tekst vooralsnog nict tot

de mogelijkheden behoort. Een bericht wordt, omdat er met sjablonen of /«n^/</f«

gewerkt wordt, in de vorm van een bestand verzonden. Alleen de inhoud van het formu-

lier wordt verzonden, niet de formulieren zelf. Zodoende zijn de formulieren taalonaf-

hankelijk te houden. Elk land gebruikt zijn eigen sjablonen in de eigen taal. Daarnaast

' • • < . * . - • * : r ! . ' . c i v - , • • > . , , i • - . . ; • ' , . . » - ; - . . n f j i f ü r t v : . > • , • # • , - . • » • . .. j e . ' : - ' - i ' • • • , . - . . - ••

67. De PALMA-logdatabase van de EMMI-ierver bevti in een logubel de volgende
gegevens: he( nummer van het bericht, de datum, het tijdstip van de logging, en
(als voornaamste onderdeel) de inhoud van het hele bericht in de vorm van een
Access memoveld. Het bericht in het memoveld ii verdeeld in vclden, zoali naam, . . .
telefoonnummer en paspoortnummer. In deze vorm zijn de gegevens echter niet
goed te interpreteren door de gebruikers. Deze velden kunnen worden overge-
bracht naar de registratiedatabase. Dit gebeurt na een opdracht daartoe door een •. .• • . . f'
IRC-medewerker om bijvoorbeeld alle vandaag binnengekomen rfiordi (bestanden
met alle gegevens omtrent een bepaalde gegevensuitwisseling) te kopieren naar de
registratiedatabase. Aan de registratiedatabase wordt verder nog inrbrmatie toege- ' -
voegd over bijvoorbeeld de plaats waar de informatie is gevonden en wie een ver- - , ,
zock om informatie heeft afgehandeld. In dc PAI.MA-logdatabases van de beide bij
de verzendingen ontvangst van een bericht betrokJcen EMMI-servers worden op de " ' '••--•'.'•''-
volgendc mom*nten aantekemngen gemaakt: ten cente nadai de verzendcr op dc . .! . ; , , , . •
verzendknop hceft gedrukt om het ingevulde aanvraagformulier te venenden; ten
tweedc nadat degene die het bericht wil beantwoorden het'aanvraagbericht'in zijn '
mailbox heeft geopend; ten derde op het moment waarop de beantwoorder zijn
reactieformulier terugzendt naar de aanvrager; ten vierde op het moment waarop
de aanvrager het 'antwoordbericht' opent; ten slotte op het moment waarop de
aanvrager het bericht wi«. Deze momenten worden ook aangegeven in de PAI.MA-
logdatabase. De eerne, vierde en vi}fde aantekemng worden gemaakt door de
EMMI-server aan de zijde van de aanvrager. De tweede en derde aantekemng wor-
den gemaakt door de EMMI-server aan de zijde van de beanrwoorder.
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worden veel voorkomcnde begrippen uit de inhoudsvelden, zoals hct doel van de aan- «|
vraag en de urgentie ervan, door middel van ubellen automatisch vertaald in de lands-**
taal, met Engels als intermediaire taal. Op die manicr is voor elke PPS slcchts e'e'n ver- n
taaltabel noodzakelijk, die steeds als brontaal hct Engels heeft en als doeltaal de
plaatselijke taal. De PPS zockt, voordat het betreffende formulier wordt getoond, de bij-
behorende vertaling in de tabel op en vult die in op het formulier. Vrije tekst kan echter
nog niet geautomatiseerd vertaald worden. Gcautomatiseerd vertaten wordt door IRC-.v
medewerkers ook niet als een esscntiele voorwaarde naar voren gebracht, omdat zij, zoals
gczcgd in hct vorige hoofdstuk, de verschillende talen afdoendc bcheersen om hun werk
te doen. Wei zou in de toekomst, bij een mogelijke toename van het aantal deelnemende
landen aan EMMI en daarmee dus van het aantal mogelijke talen, een vorm van semi- ,
automatische vertaling noodzakelijk kunnen zijn. Volledig automatisch vertalen, zal •:
- naar men op dit moment moet aannemen - niet mogelijk zijn, omdat dit tot (ernstige)
fouten zou kunnen leiden, die incorrecte handelingen tot gevolg kunnen hebben en dat
ii in dc wereld van politic en justitie absoluut onwcnsclijk.

3.2. /
Op grond van hct voorgaande zal duidelijk zijn dat dc gegevens die bij dc gegevensuit--

wisscling worden gebruikt, in drie groepen onderverdeeld kunnen worden, namelijk: •*•

1. gegevens die de aanvrager invult in het aanvraagformulier; < ..J; •; •••;?*-.?-; <.-:H.v'ir -:i

2. gegevens die de beantwoorder invult of aanpast** in het reactieformulier; ... w n . n . '

3. gegevens die hct PALMA-systeem automatisch gencrcert. ,•• -:•««•* ••.«I

Onder de laatste groep vallen de gegevens die niet over de inhoud van het bericht maar

over het bericht zelf gaan: het gebruikte protocol, de identificatiecode van de job, de

naam van de aanvrager en dc beantwoorder, hun organisatie, het tijdstip van de aanvraag

en van de beantwoording, et cetera. Een deel van deze gegevens worden gepresenteerd in

de verschillende formulieren.

; • > . • : . . . • • . - . - • • • ,-. .. • " . • - i s : - . ' . - • •• ' . . • • • • . . ? « . - ' : , ' < : : . . " f e s - : - ;

Wat de koppcling van hct EMMI-nctwcrk aan dc verschillende nationale politiele nct-
werken betreff, geldt dat, in verband met de eisen van de SUO en de nationale wetgevin-
gen daaromtrem, geen dircctc koppeling is gcrealiscerd in Belgie en Duitsland. Een kop-
peling werd politick en juridisch op voorhand door dcze politiepartners niet haalbaar
geacht in verband met privacyaspecten, die in in hoofdstuk 5 besproken worden. Neder-
land heeft in 1996 met toestemming van het toenmalige Ministerie van Binnenlandse
Zakcn gekozen voor een indirecte koppeling. Dit houdt in dat, hoewel er wel degelijk

68. In htt mctiefbrmulier worden de gegevens uit groep 1 namelijtc gepresenteerd aan
de buitenlandse IRC-medcwrrkcr Deze gegevens kunnen daarna gewijtigd of aan-
gevuM worden door de beantwoorder.
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een fysicke koppeling tusscn beide nerwerkcn bestaat, er gecn geautomatuecrde routing

van gegevcns van het cne naar het andere ncrwerk plaatsvindt. • ••• i.. 4

In Nederland beschikt elk Werkstation in het IRC*' over twee ncrwerkkaartcn: e"e"n voor

de verbinding met de EMMI-server en öe"n voor de verbinding met het regionet PILZ. In

Bclgie en Duitsland is er geen directe verbinding met het regionet. In Duitsland wordt

alles nog handmatig gearchiveerd en 's avonds in kästen opgeslagen. De Belgische en

Duitse politiediensten gebruikten EMMI in de beginperiode dan ook bijna allcen voor

foto's, rijbewijzen en vingerafdrukken (weliswaar niet goed genoeg voor identificatic.

maar wel goed genoeg om eventueel een daadwerkelijke aanvraag te versturen).

Wat er doorgegeven wordt aan de gebruiker op de werkvloer wordt bepaald door de H

mens, namelijk door de IRC-medewerkers. Er is dus sprakc van een door mensen gecon-

troleerdeyfn«A'tf//(informariefilter). Anderen dan IRC-medcwerkers kunnen niet 'over de

muur kijken' van het EMMI-netwerk. Zij hebben geen rechtstreekse toegang tot de •'*••

EMMI-omgeving. Slechts via de IRC-medewcrkers kunnen zij aan informatie uit de

EMMI-omgeving komen. De lokale netwerken in de aan het EMMI-project deelne-

mende politiebureaus zijn op een of andere manier ook wcer vcrbonden met de nationale

politiele netwerken, in Nederland met het PolitieNct. In die nationale netwerken zijn

centrale politiele informatiesystemen aanwezig, zoals het kentekenregistratiesysteem en

het hcrkenningsdienstsysteem (HKS) voor de herkenning van verdachten. Dcze

informatiesystemen zijn niet vrij toegankelijk voor buitenlandse politieorganisaties. Het

merendeel van de internationaal uitgewisselde gegevens is echter wel afkomstig uit dcze

Systemen. Om gegevens vanuit de nationale politiele databanken via de daarvoor

bestaande formulieren in de EMMI-server tc brengen, moet er door de IRC-medewer-

kers met behulp van het Microsoft Windows-besturingssysteem elektronisch geknipt en

gcplakt worden. Er is geen mogelijkheid gecreeerd om rechtstreeks op gcautomatiseerde

wijze gegevens uit een nationale databank in de PALMA-formulieren in te vullen. Het

toenmalige Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken is met deze proefopstelling

van EMMI akkoord gegaan. Er is derhalve geen directe koppeling tussen het nationale,

politienetwerk en het EMMI-netwerk voor andere dan de IRC-medewcrkcrs. De IRC-

medewerkers bepalen wcikc gegevens van de EMMI-omgeving naar het nationale politie-

netwerk gekopieerd worden voor voeding van de registratiedatabase en voor beantwoor-

ding van de vragen van en aan de medewerkers op de werkvloer. Omgckecrd bepalen de

IRC-medewerkers ook welke gegevens van de nationale politiele databanken gekopieerd

worden naar de EMMI-server en dus welke gegevens het buitenland vanuit die nationale

69. In het IRC Limburg zijn er op die moment (januari 2004) vier w«nbMh«n( opera-
tioncd.
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databanken verkrijgt. Een IRC-medewerker draagt in dezen dus ccn grotc verantwoorde-
l i j k h e i d . . • • , ? u r - . - : > • • - • • - . l i n w - «fc«:»*.K>i*.fJijy,**r

De RCIE heeft geen rechtstreekse roegang tot de EMMI-omgeving. Zij beschikt name-
lijk niet over een Werkstation binnen de EMMI-omgeving. Wel beschikt zij over een
Werkstation op het regionet PILZ. Via het Werkstation op PILZ heeft de RCIE toegang
tot de registratiedatabase. Het OM heeft feitelijk op dit moment nog geen rechtstreekse
geautomatiscerdc toegang tot de EMMI-omgeving, maar zou dat in de tockomst wel wil-
len. Technisch kan dit heel eenvoudig gerealiseerd worden, op dezelfde manier als dit
voor de RCIE is gebeurd. De registratiedatabase moet niet verward worden met de
PALMA-Iogdatabase van het EMMI-nctwerk. Tot de PALMA-Iogdatabase hebben de
RCIE en het OM geen toegang. et»*' As,-: V.JH** vsfta J"».-t. i ,•;*<!;»»< [ » • « : ; ^ U K I ) .. *-/

Het is van belang dat tot op dit moment slechts een deel van de gegevensuitwisseling vol-
Icdig geautomatiseerd is, namelijk allcen de communicatie die plaatsvindt tussen de ver-
ichillende IRCs. De communicatie tussen een politie'le medewerker op de werkvloer en
het IRC it nog niet volledig geautomatiseerd. In de toekomst zal elke agent op de werk-
vloer via reguliere e-mail ccn gegevensaanvraag kunnen versturen naar het IRC. Het IRC
zal dan ook via e-mail een antwoord kunnen geven (voor de beoogde werking, zie sub-
sectie 3.2.3). . r

3.2. /
In februari 1997 krecg de onderzoeksafdeling van MATRIKS-informatica™ van de Uni-
versiteit Maastricht de opdracht van de Regiopolitie Limburg-Zuid om PALMA uit te
breiden met multimediafaciliteiten, dat wil zeggen de mogelijkheid tot het versturen van
gedigitalisecrdc documenten. In het daartoe opgestarte project PALMA & Multimedia"
is de PALMA-software uitgebreid met de mogelijkheid om allerlei digitale bestanden te
versturen. Gedigitaliseerde documenten van bijvoorbeeld vingerafdrukken, voertuig-
bewijzen en foto's kunnen dankzij deze uitbreiding samen met berichten via het • — •
PALMA-Intranet worden verzonden. Naast gescande documenten kunnen ook tckst-
documenten en spreadsheetbestanden worden verstuurd. Deze uitbreiding heeft een -..•.<
multimediale functionaliteit aan PALMA tocgevoegd. nc»

Voor de uitbreiding is er tevens onderzoek verricht naar de benodigde hardware, de ;•;.••••
mogelijke bestandsformaten en de geschikte software. Voorts zijn de speeifieke kenmer-
ken van de te versturen documenten onderzocht alsmede hoe en met welke hardware

70. MATRIKS snat voor MAutridiis Technologisch Research Instituut voor Kennis
en Systemen.

71. Van den Henk. Plugge. Mathijsen, Donken, van den Bosch & Klinkers 1997.
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deze het beste gescand kunnen worden, met inachtneming van de eisen van reproductie.

Vender is aandacht besteed aan de wijze waarop dc te verzenden multimediale bestanden

het beste (tijdelijk) opgeslagen kunnen worden. Het opslaan van de bestanden gebeurt

op een zo compact mogelijke wijze met behoud van de vereiste kwaliteit. Op basis van

het onderzoek zijn ten slotte specificaties opgesteld van de manier waarop de vcrschil- ;!i

lende documenten het beste gescand en opgeslagen kunnen worden. * i-** >;>v • '«•*

Her vcrsturen van de bestanden gebeurt als volgt. De W vmturen documenten worden

door de IRC-medewerkers in een data-directory geplaatst. Daarna 'pakt' de IRC-mede-

werker een elektronisch PALMA-mededelingenformulier dat speciaal voor dit doel ont-

wikkeld is. Op dat moment wordt gekeken welke bestanden er in dc data-directory *

staan. • Dcze bestanden worden in een overzicht onderaan het mcdedelingenformulier

geplaatst. De IRC-mcdcwcrker kan dan 'aankruisen' welke bestanden hij ofzij wil ver-

zenden/* De te verzenden bestanden kunnen worden voorzicn van een omschrijving ter

verduidelijking van de ontvanger. Daarna wordt het formulier verzonden. Na het verzen-

den worden de bestanden in de data-directory automatisch gewist. Dit is gedaan om te

voorkomen dat er een steeds grotere lijst met bestanden ter verzending gepresenteerd

wordt.

De ontvangen bestanden van een ander IRC zijn ook weer gekoppeld aan een medede-

lingenbericht. De IRC-medewerker kan de bestanden bekijken door op de bestandsnaam

te klikken. Door het klikken wordt de bijbehorende applicatie opgestart.

In de PALMA-Iogdatabase en uiteindelijk in de registratiedatabase is de naam van het

verzonden bestand terug te vinden, samen met andere kenmerken van de gegevensuitwii-

seling, zoals de afzender, de ontvanger, het tijdstip van verzending en de gedane medede-

ling.

Technisch gesproken zijn er bij PALMA twec manieren om documenten klaar te zetten

om mec te sturen: een via een zogeheten HTTP-upload en een via een locale-netwerk ..

link (datadirectory). De upload-manier is dc modernere en wordt in Nedcrland tocge-

past (zie nader subsectie 4.6.1).

72. Dii gebeult door het in subsectie 3.2.6 besproken programme Estof dat tpeciaal
hiervoor werd ontwikkeld door de capaciteitsgruep Informatica van de Universiteil
Maaitricht. Estof zorgt daarnaast ook, zoals we gezien hebben, voor bet verzenden
en ontvangen van de PALMA-berichten zelf.

73. Standaard worden alle bestanden icr verzending geselecteerd. Bestanden die niet
verzonden moeten worden, dienen dui als zodanig te worden gekenmerki.
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3.2.73
Op dit moment ziet de gcgevensuitwisseling via PALMA in de EMMI-omgeving er in

het in hoofdstuk 2 aangehaalde voorbeeld als volgt uit. De politieagent belt het IRC in

Maastricht en noemt het kenteken van een aangetrorTen Belgische auto. De betreffende

IRC-medewerker start via dc PALMA-software een nieuwe gegevensaanvraag door het

opvragen van een aanvraagformulier. In dit Nederlandstalige aanvraagformuiier vult hi)

of zij het kenteken in en verstuurt het formulier al dan niet met een urgenticvermelding

naar een collega in Eupen. In het OIPG in Eupen wordt het bericht onrvangen. De Bel-

gische IRC-medewerkcr leest het Duitstalige formulier, vult de ontbrekendc informatie

in en stuurt het terug naar het IRC in Maastricht. De IRC-medewerker in Maastricht

onrvangt een bericht van antwoord, opent dit bericht door middel van het daartoe ••?> >

bestemde anrwoordformulier en verteil via telefoon of fax - op dit moment meestal nog

niet via e-mail of Computerterminal - aan de aanvragende agent wat er op het Neder-

landstalige formulier Staat. Ondertussen heeft de PALMA-software op de beschreven

wijze rowel in Eupen als in Maastricht de aanvraag en beantwoording van de gegevens-

aanvraag al gercgistreerd. • ' •-• • •••• - ••-•>>••.:<,• • • • ' » • • V - i A « » / ' ! i-,;•!--, -••••,

Rij het ontwerp van PALMA is vooral aansluiting gezocht bij beproefde Intcrnct-tech-

nieken. Dit is ook gebeurd bij de voorafgaande politieprojecten zoals DVS. In 1995 en

1996 was dat allerminst vanzelfsprekend voor de politic. Enkele redenen hiervoor waren:

- veel software was gratis;

- de software was open, alle standaarden waren bekend en broncodes waren beschik-

baar;

- de software werd veel gebruikt en er was dus veel ervaring mee; *'. > r. >

- er waren veel hulpmiddelen te vinden; 'V5;3t • >**?. • -;;ji>i«»,"i;- ;v:-.-.»» i,i.,'fjs ,;=-,t=r . -

- er vonden veel ontwikkelingen plaats; u. *, i•'?.

- dc HTML-standaard van dat moment bood veel flexibiliteit om de gebrui- s

kersomgeving te maken zonder dat lokaal veel software nodig was.

De Internct-techniekcn die bij aanvang van PALMA werden gebruikt waren: • •: >

- het TCP/IP protocol voor netwerkcommunicatie (zonder Domtf/w A »̂»î  Server

(DNS) weliswaar); :

- het HTTP-protocol voor communicant tussen webbrowsers en webservers; en

- het CGI-protocol (CGI Staat voor Cowwo« Gar«*'*/)' /nr^r^r«) voor communicatie

tussen de PPS en de webserver.

Bij het ontwerpen van de gebruikersomgeving is gebruik gemaakt van HTML, maar wel

op een uitgebreide manicr. In PALMA worden zogehetcn 'templates' gebruikt die door

de PALMA-server met behulp van dc berichtinhoud in HTML worden omgezet. Een

vergelijkbare, maar modernere manicr hiervoor is het gebruik van XML/XSL (XSL Staat

voor
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4 Het EMMI-concept

• •« •«•;>i,--u-.i

( ! - i i i ; • . ' . ( • > ! . ! . v , » , - h j s i • •• *>*.- . . . . • ,

In dit hoofdstuk behandelen wij het EMMI-concept. Analoog aan het PALMA-concept

heeft EMMI tot docl: (1) het onrwikkelen van een hecht samcnwerkingsvcrband tusscn

politie, universiteiten en telecommunicatiebedrijven, in dit verband is het blikvcld .<>

gericht op gehcel Europa; (2) het bereiken van doelstelling (1) via groeikerncn, zowel -,>-

organisatorisch, als politieel, alsook softwarematig gezien; en (3) het ontwikkelen van '

een beveiligde communicatieomgeving, waarbinnen de politie zowel gebruik kan maken

van gewone informaticdiensten als van kioskdiensten. Kortom, EMMI is een omgeving

waarin meerdere diensten zijn ondergebracht. Voorbeelden hiervan zijn het verzenden

van multimediale bestanden (/i7f mtm/rr) en de in hoofdstuk 3 beschreven PALMA-soit-

ware. Andere voorbeelden zijn de multimediakiosk en pu/ro coft/rnrnc/n^. Daarnaast is er

nog de mogelijkheid van het koppelcn van databases. Figuur 6 geeft een visueel becld

van hoe de EMMI-omgeving er uitziet. M: .- , , - > . .=

De volgende politieorganisaties beschikken over EMMI (stand van zaken januari 2004):

het IRC-Noord tc Assen, het IRC-Oost te Enschcde, het IRC-Limburg te Maastricht,

het IRC-Zuid-West te Breda, het IRC-Rotterdam-Dordrecht van de politicrcgio Rotter-

dam-Rijnmond, het IRC-Haaglanden te Rotterdam, het IRC-Haarlem-Alkmaar tc Haar-

lem, het IRC-Airsterdam-Utrecht te Amsterdam, het L-IRC te Zoetermeer, het OIPG

Genk, het OIPG Antwerpen, de RVST Eupen, de CGI te Brüssel, de RVST Aachen

(Noordrijn-Westfalen), de RVST Mönchengladbach (Noordrijn-Westfalen), de RVST

Lingen (Nedersaksen), de RVST Münster (Noordrijn-Westfalen), de Gendarmerie Lille

(/.;&• S^no-it/ /*«£//<-), de Nederlandse vestiging van het L-IRC te Lille en ten slotte de

Nederiandse ambassade tc Parijs (Politic-attache).
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In dir hoofdstuk worden aanvullingcn belicht op de in hoofdstuk 3 reeds besproken •-&
mogelijkhedcn van PALMA. Daarnaasc beschrijven wij een aantal andere mogelijkheden
van de EMMI-omgeving, te we ten: de multimediakiosk (in sectie 4.1), het uirwisselen
van informatie (in sectie 4.2), hct koppelcn van databases (in sectie 4.3), de toekomst
van EMMI (in sectie 4.4), vier niveaus van grensoverschrijdende bevraging (in sectie
4.5), en de actuele stand van zaken EMMI (in sectie 4.6). De hoofdstukken 3 en 4 vor-
men tezamen de opmaat voor de juridische hoofdstukken 5 en 6. •. _ .• :>• •; <-;.: r . s ...

4 .1 Multimediakiosk " - " ' " • ••!
De multimediakiosk is een elektronisch publicatiemiddel voor het 'publiccren' van infor-
matie ten behoeve van dc IRC s. Publiccren houdt het beschikbaar stellen van informatie
op de EMMI-server in, alsmede het elektronisch 'ophalen' van de informatie via een
£rouwr door de gcbruiker. Het begrip kiosk is ontleend aan het dagelijks spraakgebruik
waar kiosk ook gezien wordt als een doorgeefluik van informatie. Wij zien bij de vcrgelij-
king af van de bctalingsaspecten. < - - •

De multimediakiosk is een vervoigontwikkeling van het regionale digitale voorlichtings-
systccm DVS van de politieregio Limburg-Zuid. ledere politiepartner in het EMMI-pro-
jeet voorziet de eigen multimediakiosk van informatie. De multimediakiosk heeft een
aantal standaardrubrieken. Dit zijn onder andere 'hot news' (operationele gegevens),
gezochte en vermiste personen, procedurcs/voorschriften, dagrapporten, organogram-
men en personen die dienst hebben. Soms wordt dus operationele informatie verspreid
via dc kiosk. Belangrijke informatie, inclusicf foto's, geluid en videobeeiden, is met een
Aroiww in een handomdraai beschikbaar te maken voor alle aangesloten politiepartners.
In de toekomst zouden technisch gesproken op die manier de nationale databanken van
de verschallende landen, met de £rowwr van de multimediakiosk als interface beschikbaar
gcstcld kunnen worden aan de IRC-medewerkers en/of aan gebruikers 'op de werkvloer'.

4.2 Het ultwlsselen van Informatie - "* ?''
Wij weten nu dat het uitwissclcn van informatie via de EMMI-omgeving uit twee com-
ponenten bestaat. Allereerst is er de mogelijkheid om via de PALMA-formulieren per-
soonsgegevens waaronder voertuiggegevens uit te wisselen. De tweede component betreff,
het publiceren van alle mogclijke soorten informatie via de multimediakiosk. Van de uit-
wisseling via dc PALMA-formulieren wordt een volledig geautomatiseerde registratie
gcvoerd. Bij de uitwisseling via de multimediakiosk is dat op het eerste gezicht niet
nodig, omdat dcze informatie binnen het EMMI-Intranet vrij opvraagbaar is en dus ''"
meesial ook achteraf te controleren is. ' "''

Vooruitlopend op het juridische hoofdstuk 5 stellen wij nu reeds vast dat via de multi-
mediakiosk gecn persoonsgegevens mögen worden verspreid. Een direct gevolg van deze
vaststelling is een hclder onderscheid tussen dc twee componentcn voor de uitwisseling
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van informatie via dc EMMl-omgcving. Veel uitwisselingen van persoonsgegevens, die ^
juridisch sterk beschcrmd zijn, moeten (voorlopig) voorbehouden blijven aan de ^UKJJ
PALMA-formulieren. Registratic en dus ook controle achterar zijn hicrdoor te alien tijde
verzekerd. Voor de uirwisseling van alle niet-persoonsgebonden informatie kan de niulti-
mcdiakiosk gocdc diensten bcwijzcn.

4.3 Het koppelen van databases ,•-,*.; :.H,U ._ ' . m

Het koppelen van databases en tomputersystcmen is een fenomeen waarvoor zowel bin-

nen als buiten de overheid de belangstclling groeit, ook bij de politie. De informatita

biedt zeer goede mogelijkhcdcn voor hct leggen van verbanden die een mens anders niet

legt. Buiten de overheid worden via koppeling van databases bijvoorbeeld analyses uitge-

voerd op gegevcns en worden er profielen van mensen gemaakt voor markctingdoelein-

den. Binnen de overheid probecrt men onder andere fraude op tc sporen via het koppe-

len van bijvoorbeeld bclastingregistraties en sociale zekerhcidsregistraties. «

Hoe het koppelen van bestanden technisch in zijn werk gaat, wordt beschreven in hoofd-
stuk 6, waarin de koppelingsproblematiek in juridische zin wordt bchandeld. De essentic
van koppelen is het systematisch vergelijken van verschillcnde vcrzameiingen van per-
soonsgegevens. Om dit mogelijk tc maken is feitelijk vaak een koppeling zowel van Syste-
men als van programmatuur vereist. Het begrip 'koppeling' ziet juridisch op het treffen
van technische en organisatorische voorzieningen, waardoor vcrzameiingen van per-
soonsgegevens systematisch met elkaar kunnen worden vergelcken. Zo kan nicuwe infor-
matie worden gegenereerd over een vooraf onbepaalde groep van personen.

Het juridische koppelingsbegrip is dus iets geheel anders dan de zogeheten directe toe*
gang tot Systemen cn bestanden. Hierover worden overigens in juridische zin ook
belangrijke constatcringen gcdaan en wel in de hoofdstukken 5 en 7. Zo is het nict van-
zelfsprekend dat aan buitenlandsc politteambtenaren directe tocgang verleend mag wor-
den tot de Nederlandse Systemen en bestanden. Zoals in hoofdstuk 5 zal blijken, zijn
buitenlandse politteambtenaren in beginscl niet bevoegd tot een dcrgclijke rechtstreekie
geautomatiseerde toegang. Evenmin is hct vanzelfsprekend dat het OM directe toegang
tot de politiegegevens heeft. De mogelijkheid cn bevoegdhcid tot directe (on line) toc-
gang tot gegevens en Systemen is overigens vereist alvorens men over kan gaan tot koppe-
ling van Systemen en bestanden, n»; >^ •;;<.; - ... :

Bij de IRCs van de politie is echter een duidelijke behoefte ontstaan aan mogelijicheden
voor directe tocgang tot gegevensbestanden voor buitenlandse politieambtenaren. De
mogelijkheid van koppeling van bestanden, in de juridische zin van het woord, is wel-
licht ook wenselijk in de toekomst. Deze twee zaken zijn esscntieel als hct gaat over
grensovcrschrijdende politicle informatie-uirwisseling.
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De bchoefte van de IRCs aan directe toegang van buitenlandse politieambtenarcn tot

databases wordt ingegeven door de toegenomen werkdruk van de IRCs sinds de effec-

tuering van de politieie informatieve samenwerking in de grensgebieden. Een aanzienlijk

deel van de informatieverzoeken betreft bulkinformatie, zoals kentekenbevragingen.

Voor de doorgifte van dit soort informatie zou rechtstreekse bevraging van dergelijke

bestanden door buitenlandse politieambtenaren heel welkom zijn. In de praktijk is er

met dit doel bijvoorbceld al een rechtstreekse verbinding gerealiseerd tussen het Neder-

landsc CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) en de Duitse Rijksdienst voor het weg-

vcrkeer voor strafbare feiten die via administratieve weg worden afgehandcld, de zoge-

naatndc Mulderfciten. Oergelijke informatiestromen behoeven dan niet meer via de

Nederlandse en Duitse politiediensten te verlopen. Zulke rechtstreekse verbindingen

Icvcrcn een vermindering van de wcrklast op. Het voorbceld betreft verificatievragen uit

een openbaar register. De IRCs willen duidelijkheid omtrent de vraag of ook voor

andere registraties een soortgelijke rechtstreekse verbinding tot de mogelijkheden -.-•—.

behoort. Hierop zal in de hoofdstukken 5 cn 6 een antwoord worden geformuleerd.

In het verlcdcn is een voorstel van de Nederlandse noordelijkc politiegrensregio's om

Duitse politieambtenaren rechtstreeks toegang tot het Nederlandse HKS te verschaffen

op juridische gründen afgewezen (zie sectie 7.6). Dit is een duidelijk voorbeeld van het

feit dat de huidige stand van de techniek een verdergaande informatie-uitwisseling (••• •>

mogelijk maakt dan momenteel juridisch is toegestaan (zie verder hoofdstukken 5, 6 en

7 ) . • - . • . - . . . . . . - . -

4 . 4 De toekomst van E M M I ' ........ „,*,.......•,-.,— „<.. ,. . >>

In deze sectie behandelen wij enkele aspecten die in de toekomst technologisch gereali-

seerd zouden kunnen worden binnen de EMMI-omgeving, maar die vooralsnog op juri-

dische obstakels stuiten. Het gaat om de volgende aspecten: de integratie met nationale

politienetwerken (subsectie 4.4.1), geautomatiscerde toegang tot nationale politienet-

werken (subsectie 4.4.2), rechtstreekse toegang van de gebruiker (subsectie 4.4.3), het

gebruik van zogeheten protocolgegevens (subsectie 4.4.4), een EMMI-blauwdruk (sub-

sectie 4.4.5), de constatering dat koppcling nog niet legitiem is (subsectie 4.4.6), als-

mede overige mogelijkheden binnen de EMMI-omgeving (subsectie 4.4.7).

De EMMI-omgeving zou technisch gesproken ge'integreerd kunnen worden met alle

nationale netwerken waarmee EMMI verbonden is. Op die manier kan veel dubbel werk

worden voorkomen. De technologische architectuur is daar klaar voor. Zoals het vaak

gaat in de wereld van de ICT: als men ziet dat iets mogelijk is, wil men het ook gereali-

seerd zien. Of dat ook gebeurt, hangt echter af van de wettelijke belemmeringcn, die in

de hoofdstukken S en 6 aan de orde komen. Zo is het met het PALMA-systeem tech-

nisch mogelijk om de communicatie van en naar het eigen IRC over te siaan. De poli-

tiele medewerker op de werkvioer zou dan zelf rechtstreeks de vraag kunnen stellen aan
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het buitenlandse IRC met behulp van een PALMA-formulier. De rol van het IRC zou

dan kunnen worden beperkt tot het beantwoorden van aanvragen uit het buitenland. 4

Het is echter de vraag of dit vanuit juridisch (controle-)oogpunt wenselijk is tc achten. ;

Hierop wordt nader ingegaan in hoofdstuk 5 en in hoofdstuk 7. i

Men zou de PPS zelf ook geautomatiseerde tocgang kunnen geven tot de nationale poli-

tiele informatiesystemen. Die kan dan gegevens geheel automatisch ophalen uit de natio-

nale databank. De IRC-mcdewerker bchoeft het versturen van die gegevens dan allecn

maar te bevestigen en ze eventueel aan te vullen met gegevens die niet met het pro-

gramma opgezocht kunnen worden. Met andere woorden, hetgeen nu een IRC-mcde-

werker doet, kan eigenlijk ook door een program ma gedaan worden, vooral voor veel

voorkomendc aanvragen. Het programma ziet bijvoorbccld dat er vocrtuiggegevens moc-

ten worden opgezocht en zoekt die op in het kentekenregister. Tevens ziet het pro* <*»•*•*

gramma dat er persoonsgegevens moeten worden opgezocht en zoekt die op in de *'*->>'•

Gemeentelijke Basisadministratic (GBA). Andere gegevens, voor het opzoeken waarvan

het programma door de IRC-medewerkers niet geautorisecrd is, kunnen dan alsnog

handmatig worden opgezocht en worden toegevoegd in het reactieformulier. Controle

van het gehele proces is achteraf nog steeds verzekerd met behulp van de registraticdata-

base. De werklast van de IRC-medewerker bij het opzocken in de nationale databanken

kan dan verminderd worden. Tevens wordt vierentwintiguursbevraging voor veel

gevraagde gegevens mogelijk met controle achteraf. Het programma zou dan bijvoor-

beeld een Nederlands programma zijn waarin Ncdcrland bepaalt welke gegevens en data-

banken wel en niet op deze geautomatiseerde manier te bcvragen zijn. Als extra controle

wordt er nog een mcnselijke controle aan toegevoegd. Het is duidclijk dat, als de invoc-

ring van zo'n systeem wenselijk geacht wordt, de wetgeving aangepast moet worden.

De capaciteitsgroep Informatica van de Univcrsitcit Maastricht heeft in het project

'PALMA op de werkplek' in 1999 de technische mogelijkheid in PALMA ingebouwd om

de agent op de werkvloer', met gebruikmaking van een formulier dat hij of zij in bij-

voorbeeld PILZ opvraagt, via e-mail een vraag te laten stellen aan het eigen IRC. Een

IRC-medcwerker heeft via de netwerkkaart in zijn IRC-PC een verbinding met bijvoor-

beeld PILZ. Hij of zij kan dan met behulp van zijn/haar Aroitwr zien of er berichten van

agenten zijn binnengekomen. Tevens kan hij of zij dan bij cen uit het buitenland bin-

nengekomen bericht aan de betreffende agent per reguliere e-mail een anrwoord sturen.

De beoogde werking is beschreven in subsectie 3.2.3. Deze functionaliteit is echter in de

meeste gevallen nog nier doorgevoerd.
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In de PALMA-logdatabase en in de registratiedatabase die aan de lokale politiele Intra-

netten hangt, wordt meer geregistreerd dan door de Schengen-uitvoeringswetgeving en

door de WPoIr en het BPoIr wordt vereist (zic de hoofdstukken 5 en 6). De gegevens die

geregistreerd (moeten) worden, noemen we overigens protocolgegevens (zie hierover

hoofdstuk 6). Het is niet vereist dat de hele inhoud van het uitgewisselde bericht wordt

geregistreerd. De IRC-medewerkers zouden, nu dat echter wcl gebeurt, de in de registra-

tiedatabase geregistreerde vragen en antwoorden gaarne natrekken en hergebruiken, op

een gecontrolcerdc manier. Technisch gesproken is dat tot op zekere hoogte mogeiijk. De

registratiedatabase is technisch geschikt gemaakt voor het systematisch opzocken van

informatie, waaronder gehele berichten. Ook is de registratiedatabase geschikt gemaakt

om alle PAI.MA-bcrichtcn op te slaan. Dit gebeurt op het moment dat IRC-medewerkers

die berichten vanuit de PALMA-logdatabase van de EMMI-server 'met een druk op de

knop'" naar de registratiedatabase doorsturen. Het up-to-date houden van de registratie-

database - in de zin van het steeds aanvullen van de laatste NAW-gegevens et cetera - is

echter, vooral voor de handmatig ingevoerde gegevens over uitwisselingen via telefoon en

fax, die overal vandaan kunnen komen, technisch niet goed realiseerbaar. Zoals zal blij-

ken is een dergelijk hcrgebruik van gegevens juridisch eigenlijk niet geoorloofd. Men zal

dc gegevens in principe steeds opnieuw moeten op vragen, ook al omdat de registratieda-

tabase om technische redenen bijna niet up-to-date te houden is. Anders zouden fouten

in de beoordeling gemaakt kunnen worden. - > • . :-(<>: r.v-

De EMMI-omgeving zou als blauwdruk kunnen fungeren voor een Europees Politie-

Datanctwcrk en, nog algemener geformuleerd, als standaard voor gegevensuitwisseling

van de meest uiteenlopende aard binnen en tussen de verschallende overheidsinstellin-

gen. Veel van de uitgewisselde gegevens hebben namelijk een vooraf bepaalde structuur,

die in elektronische formulieren kan worden gestruetureerd. IRCs en andere Informatie-

centra zouden in de toekomst kunnen fungeren als echte Europese informatieknooppun-

ten, waar de gegevensuitwisseling zowel inhoudelijk als technisch wordt bewaakt. • -v;

Binnen afzienbare tijd moeten er dan echter wel wettelijke mogelijkheden komen om

een verbinding tot stand tc mögen brcngen tussen de politiekorpsen van de Europese lid-

staten. Zoals het er nu voorstaat, hebben de bij EMMI betrokken politiepartners de

noodzaak gesignaleerd tot de opheffing van de wettelijke belcmmcringcn voor het kop-

pelen van de nationale politiele netwerken. Het creeren van de wettelijke mogelijkheid

tot koppeling van de nationale netwerken is in hoge mate afhankelijk van het vertrouwen

74. Omdat et geen rechtstreekse koppeling mag zijn tussen de EMMI-omgeving en het
nationale nerwerk (tie hoofdstukken S en 6).
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van de betrokken overheden in de technische mogelijkheden om een beveiligde vcrbin- 1

ding tot stand te brengen. In het PALMA-project is gebleken dat zo'n afgeschermde ver-

binding technisch mogelijk is.

Wellicht dat in de toekomst de nationale Intranetten ingezet kunnen worden voor geau-

tomatiseerde grensoverschrijdende gegevensuitwisseling. Vervolgens moct er ook aan-

dacht komen voor de niet-grensregio's. Die zouden eveneens graag gebruik maken van

het EMMI-concept, maar op basis van de huidige regelgeving lijkt dat niet mogclijk.

Zoals gezegd, de IRCs wisselen via EMMI in overeenstemming met de wet- en regelge-

ving in principc allccn gegevens uit met de aangrenzende buitenlandse regio's. De politie

in de grensregio's ervaart als belangrijk knelpunt dat hun IRCs door politicambtenaren

in niet-grenspolitieregio's oneigenlijk worden benaderd voor het verkrijgen van informa-

tie. De officiele weg leidt via de DIN en door directe benadering van de IRCs wordi die

vermeden. De vraag wordt hierdoor actueel of in de toekomst ook de nier-politiegrcns-

regio's aangesloten moeten of mögen worden op het EMMI-netwerk. Wij komen hierop

terug in hoofdstuk 9 bij het formulcren van onze conclusies. •«->> r*^ iijr.-r. • • u » « « ^ ••-<•>

n/Vr

Aangezicn wettelijk en politick nog geen koppeling mogelijk is tussen de nationale poli-

tiele nerwerken, zou op het eerste gezicht de volgende technische oplossing denkbaar >

zijn: er komt een verbinding tussen het EMMI-nctwerk en Europol door het plaatsen

van een PALMA-server bij ten minste e'e'n Europolbureau. Bepaalde informatic, die dan

door Europol wordt verzameld en doorgegeven, wordt vervolgens ook door de IRCs

gebruikt en vice versa. Een fysieke koppeling tussen Europol en de EMMI-omgeving is

evenwel juridisch niet toegestaan. Op grond van artikel 6 lid 2 EO mögen de door Euro-

pol beheerde geautomatiseerde gegevensbestanden onder geen beding worden verbonden

met andere Systemen voor geautomatiseerde gegevensverwerking, met uitzondering van

het systecm voor geautomatiseerde gegevensverwerking van de nationale eenheden. Een

rechtstreekse verbinding met bijvoorbeeld PALMA/EMMI is dus op grond van dczc

bepaling uit den boze (zie hoofdstuk 8). . . . . . ,, . . .*„ . . , . ,

EMMI heeft op diverse gebieden, zoals justitie, brandweer en GGD, mensen gcinspi-

reerd tot het initieren van plannen die elementen aan EMMI ontlenen. Wij noemen

hieronder drie voorbeelden.

1. Het Nederlandse Ministerie van Justitie heeft een eigen justitieel Intranet opgezet en

een verbinding met het nationale politienerwerk gemaakt. Ook hicrbij doen zieh vra-

gen voor van directe toegang tot en koppeling van gegevensbestanden/'

75. Doe vngen vallen crenwcl buiten h« bestek van du proeftchrift.
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2. Intussen bestaat bij andere OOV-partners belangstelling voor het EMMI-concept/'
3. Bij nieuwc binnenlandse netwerkpartners is een beveiligde verbinding noodzakelijk,

die kwalitatief even hoogscaand is als de beveiliging van de verbinding met het buiten-
land. Voor de politie kan iedere poort naar buiten een potentieel lek van informatie
betekenen. Beveiligde verbindingen zouden bijvoorbeeld ook tussen de politie en het
publick met bchulp van de PALMA-software tot stand gebracht kunnen worden. i

Om de medewerkers van de IRCs in Staat tc stellen hun controletaak ten aanzien van
een rechtmatige internationale gegevensuitwisseling nog gcmakkelijker te laten verlopen,
kan een nieuwe veriie van PALMA worden voorzien van een uitbreidingsmodule voor •
tockomitige kennistechnologische toepassingcn. Die kennistechnologische toepassingen
kunnen in de tockomst het voldocn aan de databeschermingsbepalingen faciliteren. Tc
denken valt hierbij aan de inzet van sofrwarcagcntcn." Er kan ook worden gewerkt met
waarschuwingsmodulcs die bijvoorbeeld in beeld brengen wanneer een bepaalde wette- •
lijke termijn veritrijkt of die aangeven dat er van wettelijke of absolute weigeringsgron-
den voor het verlenen van (zelfstandigc) politie'le rechtshulp sprakc is.

Op vraag van met name de Belgische politiepartners is de EMMI-omgeving voorzien van
e<<&0 cew^rwcinjf-faciliteiten met gebruikmaking van het TCP/IP-protocol over de aan-
wezige ISDN-verbindingen. Hiermee kon een life videoverbinding (in rrtf/-f/'mf) met een
ander IRC tot stand worden gebracht. Sinds het LIEM-project, waarbij er in Nederland
een centralc EMMI-server in Driebergen is gekomen, is PÜ&O co«^7r»a'w£ echter feitelijk
niet meer mogelijk, aangezien in Nederland alleen het IRC Limburg beschikt over een
ISDN-lijn. De functionaliteit is in de tockomst wei weer nieuw leven in te blazen, even-
tueel via het Internet. Dankzij op computers aangesloten videocamera's kunnen de IRCs
dan weer visueel contact met elkaar hebben. Ook is de mogelijkheid gecreeerd videobeel-
den met relevante informatie, die in het ene land zijn opgenomen, door het IRC in het
andere land op te vragen. Zij kunnen ook gedownload worden om zodoende de beeiden
later te bekijken (/imr-;Ai/}?< )̂. De Microsoft-Explorer browser fungeert ook hiervoor als
interface. In de toekomst zal er voor dit videomateriaal een bewaarplaats moeten komen.
Het bewaren kan gecentraliseerd gebeuren maar ook gedistribueerd. Het videomateriaal
zal gecodeerd worden bewaard. Geautoriseerde gebruikers kunnen dit videomateriaal
dan via hun browsers bekijken. , ' . , < > •*• •> • <:--<

76. Zie voor de jurisiche aspecten dienaangaande Verbeek, Claus & Van den Herik
2003, hoofdsiuk 5. Deze aspectcn vallen buicen het bestek van dit proefschrift.

77. Soortgelijke werkzaamheden worden reeds verricht in het kader van het Neder-
landse ToKeN2000-project ANITA (^Wminü/nihiv yverm^riw /«/braun«»
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zou in de toekomst ook ingezet kunnen worden voor gezamenlijke ft

actics en gezamenlijke onderzoeksteams in de grensregios, grensoverschrijdende achter-

volgingen, direct overleg bij calamiteiten, et cetera. Mobiele wVtVo roFi/^rrnrmj via een

videocamera die aangesloten is op bijvoorbeeld cen notebook dat voorzien is van een

modem met GSM- of GPRS-aansluiting, is technisch ook realisecrbaar. »• >.v* * I»

4.5 Vier niveaus grensoverschrijdende bevraging - ,« i
In de volgende hootdstukken wordt duidelijk welke technische mogelijkheden die

EMMI in zieh heeft juridisch zijn toegestaan. De ontwerpers van EMMI hebben al reke-

ning gehouden met de in de Schengenwetgeving en de nationale wet- en regelgeving

gestelde eisen, vooral die tot de registrant van de gegevensuitwisseling en het zöge- u

naamde 'verbod van koppeling.'"

Het zwaartepunt van dit onderzoek is gelegen in het feit dat met het EMMI-concept veel

meer mogelijk is dan tot nog toe in de EMMI-omgeving is gerealiseerd. Dat die möge- •

lijkheden nog niet zijn toegepast, heeft veel te maken met (veronderstelde) wettclijkc en

politieke belcmmeringen.

Er zijn vier niveaus te onderscheiden waarop grensoverschrijdende bevraging van (multi-

mediale) databases kan plaatsvinden.

/: Het uitwisselen van informatie geschiedt volgens de huidige stand van zaken, die

juridisch is toegestaan (zie hootdstukken 5 en 6): zowel in het aanvragende als in

het verstrekkende land overleggen speciaal daarvoor aangestelde politiefunctiona-

rissen of en welke gegevens worden uitgewisscld, eventueel na inschakeling van

het OM. Het zocken in de nationale databases gebcurt uitsluitcnd door de IRC-

medewerkers van het verstrekkende land zelf, alsmede door de agent op de werk-

vloer die hiervoor is benaderd door de IRC-medewcrkers.

2: Het zocken in de nationale databases wordt uitgevoerd door computerpro- c ;

gramma's in het informatieverstrekkende IRC. Op de uitkomst van die geautoma-

tiseerde zoekactic vindt controle plaats door de daarvoor aangestelde IRC-mede-

werkers. Daarna worden de gegevens al dan niet verzonden naar het buitenlandse

IRC.

3: Het wordt de IRC-mcdewerker mogelijk gemaakt om via computerprogrammat

rechtstrceks tc zocken in buitenlandse databases en de gevonden informatie op te

halen. Controle kan achteraf plaatsvinden door de inhoud van de registratiedata-

basc na te trekken.

78. We zullcn zien dat er juriduch goprok.cn geen Itoppelingsverbod bescaai, nuar een
vcrfcod van rechtsrreelue geautomatiseerde coegang voor buitenlandie politie-
ambtenaxen en voor het OM (zie subtectie 5.4.3).
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: Politicambtenaren mögen 'op de werlcvloer', bijvoorbeeld via de £nw«r van de
••: >üf mulcimcdia-lciosk, rechtstrccks in de buitenlandse databases kijken en de gegevens

i*'. ophaien, zonder dat er nog sprake is van enige vorm vanyfrru/tfi7. ••

4.6 Actuele stand van zaken EMMI
In dezc sectic beschrijven wij hoc de situatie momenteel is wat de functionaliteit van
PALMA en EMMI bctrcft. We bekijken cnkele nieuwe functionaliteiten van PALMA in
subsectie 4.6.1. In subseccic 4.6.2 bespreken wij de nieuwe EMMII Kiosk. Appendix E
bevat cen lijst van de huidige softwareonderdelen van PALMA. In Appendix F tonen wij
ccn overzicht van de huidige netwerksicuacie van EMMI /PALMA. Appendix G toont de
inhoud van de PALMA-rcgistratiedatabase. -*«*:» •. •„'. v*, «.J-WU ,r» .;;* ?.ij^. ,;

In PALMA zijn ten opzichte van de beschrijving uit hoofdstuk 3 verschillende aanpassin-
gcn en aanvullingcn aangebracht. Hicronder bespreken wij vijf nieuwe functionaliteiten.

u m de mogelijkheid te hebben om op afstand (»rwofr) bepaalde aanpassingen te doen
aan het PALMA-systeem is het programma PALMA Administrator ontwikkeld. Dit pro-
gramma is uitsluitend bedoeld voor het onderhoud van de software en niet voor de
gebruikers. PALMA Administrator biedt de mogelijkheid om: nieuwe gebruikers op te
voeren of te wijzigen, nieuwe organisaties op tc voeren of te wijzigen, (secties uit) ini-
files te bekijken en/of te wijzigen, en in principe directories en files te maken, te wijzigen
of te verwijdercn.

2.
Oorspronkelijk konden er bij het mededclingenformulier in PALMA allecn bestanden
uit cen specitieke data-directory (die van te voren was klaargezet) worden verstuurd. Nu
kunnen er via de WWW-browser in een apart scherm verschillende bestanden uit wille-
keurige directories worden geselecteerd die door middel van het programma 'uploader'
naar de ontvanger worden verzonden. . -.

3. /ty
Indien er een nieuw mailbericht arriveert wordt er nu naast het ophogen van de 'mailtcl-
ler' in het scherm van het PALMA-hoofdmenu ook een extra schermpje getoond (witte
letters in rode achtergrond) met het aantal nog niet behandelde binnengekomen berich-
ten. Tevens wordt er een geluidssignaal gegeven. De bedoeling hiervan is de gebruiker
duidelijker te attenderen op het binnenkomen van ccn nieuw bericht dan allecn via het
ophogen van de teller.
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Deze nieuwe functionaliteit dient ervoor om informatie van de PALMA-logdatabase

automatisch in de registratiedatabase te plaatsen. Het maakt niet uit of de logdatabase

een SQL-server is of een MS-Access bestand.

5. /MLW/1 o/> < /

Deze nieuwe functionaliteit, die zoals gezegd nog niet breed geimplementeerd is, maakt

het politieambtenaren mogelijk 'op de werkpick' hun informatievraag aan hun eigen IRC

te stellen via c-mailfaciliteiten.

In de tweede helft van 2002 heeft IKAT het onderdeel Kiosk van EMMI aanzienlijk

gemodernisccrd en eenvoudiger in het gebruik gemaakt. De informatie die op een Kiosk

wordt gepubliceerd wordt slechts incidenteel door een IRC zelf gegenereerd. Meestal is

de informatie afkomstig van het regionale of nationale politie'le Intranet. Dit Intranet is

voor de EMMI-partners vanzelfsprekend niet benaderbaar, waardoor het kopieren van

informatie nodig is. Daarnaast wordt een deel van de informatie die door een IRC op

een Kiosk is gepubliceerd, om dezelfde reden door IRC's van andere EMMI-partners

gekopieerd en gepubliceerd op hun Intranet.

In de oorspronkelijke opzet van de Kiosk werden de websites in de EMMI-kiosk opge-

maakt en aangepast met behulp van de tool FrontPage van Microsoft. Dezc tool vereist

een technisch niveau van de gebruiker dat helaas niet altijd haalbaar is in de IRC's. Ver-

der vroeg het kopieren van informatie van en naar het Intranet te veel handelingen. Er

was dus behoefte aan een eenvoudigere en snellere manicr om informatie op de Kiosk te

publiccren en om informatie van en naar de Intranetten te kopieren. De Intranetten

staan niet in verbinding met het EMMI-nerwerk. Dit houdt in dat gebruikers van het

Intranet niet automatisch toegang hebben tot het EMMI-netwerk en dus ook geen toe-

gang hebben tot de informatie die zieh op het andere Intranet bevindt.

Om ervoor te zorgen dat de gebruikers van het ene netwerk toch op de hoogte kunnen

worden gesteld van informatie (niet zijnde persoonsgegevens) dat op een ander netwerk

Staat, worden kiosken gebruikt. Een kiosk vormt dan een tussenstation voor een Intranet

en het EMMI-nerwerk. De oplossing van EMMII Kiosk voorziet zowel kiosken op de

Intranetten (bijvoorbeeld de kiosk op het PILZ) als op het EMMI-nerwerk (bijvoorbecld

de kiosk van het IRC-Limburg). Op de kiosken van het EMMI-nerwerk staan berichten

die zijn samengesteld uit informatie van het aangrenzende Intranet. Het betreft alle

informatie die relevant is voor de EMMI-partners. Zo staan er bijvoorbeeld op de kiosk

van het IRC Limburg berichten die hun oorsprong hebben in websites die op het PILZ

staan. Een kiosk op het Intranet bevat daarentegen berichten die afkomstig zijn uit kios-

ken op het EMMI-netwerk en die relevant zijn voor de gebruikers van het Intranet. Zo
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kan de kiosk op het PILZ berichten bevatten die van een Duitse kiosk op het EMMI- .*

netwerk gckopieerd zijn en die interessant zijn voor de gebruikers van het PILZ. Der-«4)

halve vindt er op adequate wijze verspreiding van informatie over de grens plaats. Nu -

kunnen berichten die hun oorsprong hebben op het Nederlandse (regionale) Intranet •-•>

cindigen in een kiosk op het Duitse Intranet, en andersom.
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5 Politiele gegevensultwissellng volgens het

VEU

4 1

In dit hoofdstuk behandelen wij het juridische kader voor de informatieve politiesamen-

werking in de grensregio's tussen Nederland, Bclgic en Duitsland. Sectie 5.1 behandelt

het kader van de kleine rechtshulp. In sectie 5.2 bespreken wij het kader van de SUO en

het VEU. Sectie 5.3 gaat uitgebreid in op de juridische bescherming van persoonsgege-

vens in het internationale recht. In sectie 5.4 behandelen wij de Nederlandse Schengen-

uitvoeringswetgeving. Sectie 5.5 geeft een overzicht van de relevante convenanten en

akkoorden die geiden voor de grensregionale politiele gegevensuitwisseling tussen Neder-

land, Belgie en Duitsland. In sectie 5.6 passeert ten slotte de Belgische en Duitse natio-

nale wetgeving ten aanzien van de informatieve politiesamcnwerking de revue.

5.1 Kader kleine rechtshulp'»
De politiele gegevensuitwisseling (ook genoemd de informatieve politiesamcnwerking)

over de grenzen heen vindt plaats in het kader van de zogeheten kleine rechtshulp.

Kleine rechtshulp betreft de strafprocessuele ondersteuning in Nederland van een in een

ander land plaatsvindend opsporingsonderzoek, of strafvordcrlijk vooronderzoek, of ook

onderzoek ter terechtzitting of tenuitvoerlegging van straf of bocte."" Kleine rechtshulp

wordt verleend door functionarisscn van justitie en/of politie van de ene Staat aan de

andere Staat. Dit gcbeurt op verzoek van buitenlandse autoriteiten van de andere Staat.

De kleine rechtshulp is een onderdeel van het internationale strafrecht. Internationaal

strafrecht houdt zieh bezig met de internationale aspecten van het nationale strafrecht.

Het internationale strafrecht is ontwikkeld op het snijvlak van strafrecht en volken-

recht." Er geiden hier zowel strafrechtelijke als volkenrechtelijke normen. Verdragen zijn

de belangrijkste bronnen van het internationale strafrecht, vooral omdat sommige

rechtshulpfiguren slechts mogelijk zijn op basis van een verdrag (bijvoorbceld de uitleve-

79. Zk hieromercm nader Klip, Swan & Van der Wilt. par. HI. I (loibladig) en SjOcrona
& One 2002. alsmede Koers 2001. Zie over het internationaal strafrecht in Belgie:
Vermeiden, Vander Beken & De Ruyer 1998 en Thoma» 1998. Zie ook Vermeulen
1999. Voor Duitsland zie Grützner & Potz (losbladig) en Mokroz 2001.

80. T e>- C 5» (Sjocrona/Dc Groot), aant. 1 bij de eeme afdeling van Titel X Sv.
81. Bumma 1994, p. 1.

93
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ring en de overname van strafexecutie). Ook voor de politiele gegevensuitwisseling zijn

verdragen van groot belang (zie de secties 5.2 en 5.3). Verder speien het nationale straf-

vorderingsrecht en het nationale gegevensbeschermingsrecht (het recht op de informatio-

nele privacy) op dit terrein een prominente rol. De verdragen verwijzen dikwijls naar het

nationale recht voor de precieze uitvocring van de verdragswetgeving (zie sectie 5.4).

Het internationale strafrecht zoekt de juiste balans tussen de rechten en plichten van

Staat A, van Staat B en van de betrokken verdachtc/veroordeclde. In de eerste plaats

behelst internationaal strafrecht het zogenoemde strafmachts- of jurisdictierecht. Het

gaat hierbij om de reikwijdte die de nationale wetgever geeft aan de gelding van de natio-

nale materieie normen en de grenzen die het volkenrecht aan die reikwijdte stelt. «:< :''

In de tweede plaats heeft het internationale strafrecht betrekking op interstatelijke strafpro-

cesrcchtelijke samenwerking, de zogenaamde internationale rechtshulp. Deze internatio-

nale rechtshulp wordt traditioneel ingedeeld in primaire rechtshulp en seeundaire rechts-

hulp. Onder de primaire rechtshulp vallcn de overdracht en overname van strafvervolging

alsmedc de overdracht en overname van de tenuitvoerlegging van buitenlandse srraf-

vonnisscn. Met belangrijkste kenmerk van de primaire rechtshulp is dar de Staat die de

rechtshulp verleent een essentieel onderdeel van een buitenlands strafproces overneemt.

Ondcr de seeundaire rechtshulp vallen de uitlevering en de genoemde kleine rechtshulp,

waaronder zoals gezegd de politiele gegevensuitwisseling valt. Het belangrijkste kenmerk

van de seeundaire rechtshulp is dat de Staat die de rechtshulp verleent een vreemde Staat

ondersteuning geeft bij het voeren van diens strafproecs.^ De kleine rechtshulp bestaat uit

de traditionele justitiele rechtshulp en de politiele rechtshulp. De politiele gegevens-

uitwisseling valt onder de subcategorie politiele rechtshulp van de categoric kleine rechts-

hulp. De overdracht en overname van strafvervolging, de overdracht en overname van de

tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen alsmede de uitlevering worden ook wel

aangeduid als de grote' of 'grotere' rechtshulp. De term 'kleine' rechtshulp suggereert dat

deze vorm van internationale rechtshulp minder ingrijpend is dan de grotere rechtshulp- '

vormen. Deze suggestie is echter onjuist. Door middel van kleine rechtshulp kunnen

namelijk bcwijsmiddelen worden overgedragen aan het buitenland. Dit bepaalt inhoude-

lijk het strafproces in het buitenland en is dus wel degelijk erg ingrijpend."

Op het verlenen van kleine rechtshulp of strafprocessuele bijstand door Nederlandse

functionarissen van justitie en/of politie aan en op verzoek van buitenlandse autoriteiten

zijn de artikelen 552A-552^ Sv van toepassing. Deze strafvordcrlijke bepalingcn zien uit-

82. JfrmmftxMr» //. 1990/1991. 22 083. nr. 3. p. 6 (MvT; Pluloe international]").
83. Buruma 1994. p. 20. Zie ook het onrwcrp-kaderbesluit Europe« bewijsverkrij-

gingsbevel, dal wordt besproken in subsectie 7.8.6,
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sluitend op Nederland als aangczochte Staat. De positie van Nederland als verzockende

Staat is naar Nederlands recht niet wettelijk geregeld. Voor de positie van Nederland als

verzoekcnde Staat zijn de rechtshulpverdragen en/of de nationale wetgeving van de door

Nederland aangczochte Staat bepalend. Op de nationale wetgeving van de door Neder-

land aangezochtc Staat wordt daarom ingegaan in sectie 5.6. Voor het gebruiken van

door het buitenland verleende kleine rechtshulp gelden de regeis van de Nederlandse

strafvordering.** «*««<> » a u «(...i,™ «rj ...,« .«$•.-'«.•,».?*»'>«..., . « « . « ^ «.».»'«̂ tr< • r e . w j

Op de (zelfstandigc) politiele rechtshulp, waar dit onderzoek zieh op toespitst, ziet met

name artikel 552/ lid 2 Sv en de daarbij behorende Richtlijn wederzijdse rechtshulp (zie

subsecties 5.4.1 en 5.4.2). De politiele samenwerking heeft verder aanvullend vorm wsst»

gekregen in de WPoIr en het BPolr (zie subsectic 5.4.3). De SUO voorziet sinds 26 >-n,

maart 1995 op verdragsrechtelijk vlak in een belangrijke rechtsbasis voor politiele 1

samenwerking tussen in eerste instantie Nederland, Belgie, Duitsland, Luxemburg,

Frankrijk, Spanje en Portugal. De politiele gegevensuitwisseling is voornamelijk geregeld

in de artikclen 39 en 46 SUO alsmcde in de artikelen 126-129 SUO (zie sectie 5.2 en

subsectie 5.3.5). Politiele rechtshulp, waaronder de infbrmatievc samenwerking, kan blij-

kens artikel 552/ lid 2 Sv echter ook buiten verdrag plaatsvindcn (zie subsectic 5.4.1). Hij

'verdragsloze' aanvragen zijn de criteria voor de beoordeling van de verzoeken op grond

van artikel 552* lid 2 Sv cnkel gelegen in de artikelen 552A-552^ Sv. Dc artikelen 552«-

5520 Sv vcrheldcrcn om welkc vormen van rechtshulp het kan gaan: globaal gezegd zijn

dat slechts die gevallen waarin gecn dwangmiddelen behocven tc worden toegepast or

waarin dc rechter-commissaris (RC) niet behoeft tr worden ingcschakeld."^ PolitiSlc

gegevensuitwisseling waarvoor geen toepassing van dwangmiddelen nodig is en/of gee n

RC behoeft te worden ingeschakeld, kan derhalve ook buiten verdrag plaatsvinden (zie

verdcr subsectie 5.4.1).

Traditioneel ging in de rechtshulpverdragen, zoals het Europees rechtshulpverdrag

(ERV),** het Benelux uitleverings- en rechtshulpverdrag (BUV)," en het Verdrag van

Wittern," de meeste aandacht uit naar de samenwerking tussen rechters en justiticle

84. HR 4 november 1986, Ay 1987. »12.
85. Te>- C5« (Sjöcrona/Dc Groot), aant. Id bij de eertte afdcling van Titel X Sv.
86. Europees Verdrag aangaande dc wedcrzijdsc rechuhulp in strafzaken; Straauburg,

20 april 1959, 7>/>. 1965, 10 met aanvullend protocol van 17 maart 1978, 7r4.
1979.

87. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk Belgie en het
Grooihcrtogdom Luxemburg aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafu-
ken; Brüssel, 27 juni 1962, 7>*. 1962. 97 en 7r*. 1974, 161.

88. Verdrag van 30 augustus 1979. 7r*. 1979. 143, behorende bij het ERV voor de
relatie Nederland/Bondsrepubliek Duiisiand (de artikel III lid I en XII lid 2 zijn
vervallen per 6 juni 1991 omdat toen tussen de twee verdragspartijen het aanvul-
lend protocol in werking trad (7>*. 1992, 38)).
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autoriteiten. Zij hadden voornamelijk betrekking op de vervolgings- en berechtingsfase •
en niet op de opsporingsfase. Over politiele samenwerking, waaronder de gegevens- ^
uitwisseling valt, is in de rechtshulpverdragcn niet rechtstrceks iets terug te vinden. Men
wilde de politiele praktijk niet aan strakke verdragsregels ondcrwerpen." De laatste
decennia heeft echter juist de internationale samenwerking tussen politieambtenaren en
hun optreden buiten de eigen landsgrenzen enorm aan belang gewonnen.'*' Het bleef
daarbij voor de politic onduidelijk wat zij wel en niet mocht doen in hct leader van de
internationale politiele samenwerking. De SUO heeft in deze leemte van politiele
bevoegdheden voorzien en heeft voor de politiele samenwerking dc nodigc normering '
aangegeven. Sinds de inwcrkingtreding per 1 november 1993 van het Europese Unievcr-
drag van Maastricht, waarin in artikel Kl ook een onderscheid werd gemaakt tussen jus-
titicic en politie'le samenwerking, biedt de Raad van Ministers van Justitie en Binnen-
landse Zaken van de Unie een formelc basis voor politiele en justitie'le samenwerking.
Dit heeft geleid tot een verzelfstandiging van de politie'le samenwerking ten opzichte van
de juititiele samcnwcrking. Dc politie'le samenwerking wordt ook wel aangeduid met de
term 'internationale opsporing'.'" De artikelen 39-47 SUO zijn bedoeld te komen tot -
een intensivering van dc politiesamenwerking.

Ten slottc merken we op dat degene op wie de kleine rechtshulp betrekking heeft een
drietal rechtsmiddelen tot zijn beschikking heeft. Ten eerste is in artikel 552/> Sv de
beklagregeling van artikel 552a Sv van overcenkomstige toepassing vcrklaard op het ver-
Icnen van kleine rechtshulp.''' Ten tweede kan tcgen een (dreigende) verlening van kleine
rechtshulp alsmedc tegen een weigering van rechtshulp een kort geding worden aange-
spannen. Ten derde kan een belanghebbende, na uitputting van de eventuele nationale
rechtsmiddelen, bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg kla-
gen over de wijze waarop Nederland handelingen van rechtshulp heeft verleend. .._..- •

89. De opsrellers van hct ERV hebben de redactie ovcrwogen van ccn verdragsbepaling
die aan de politiele overheden van de verdragsstaten de mogelijkheid zou bieden
ondcrling eenvoudige inlichtingen over een strafzaak uit te wisselen. De« bepaling
werd later uit de verdragstelut weggelaten, omdat het weinig opporiuun geacht
werd dc soepele politiflc praktijk (zic hootdstuk 2) aan een strakkc verdragsrechte-
lijke rcgeling te onderwerpen; Thomas 1980.

90. Buruma 1994. p. 1-2. . .
91. Buruma 1994. p. 21-22. De term 'internationale opsporing' wordt gebruikt als

descriptiet begrip waarmee gecoordineerde activitciten door opsporingsambtenaren
uit diverse landen worden aangeduid.

92. Art. 5S2* Sv heett betrekking op het beklag van belanghebbcnden over inbeslagnc-
ming. het gebruik van inbeslaggenomen voorwerpen. het uitblijven van een last tot
tcruggavc of over de kennisneming of het gebruik van gegcvciu.
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5.2 Kader SUO en VEU ^ » . . * ( , * ^ w , . . V H M . . , - . , , , ^ .., ..
Op 26 maart 1995 is de SUO" in wcrking getreden.** Hiermee hcert de politiele samen-
werking, waaronder de informatie-uirwisseling, ecn verdragsbasis gekregen. Thans is de
rechtsgrondslag voor de informatieve politiesamenwerking te vinden in Titel VI van het
Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU)"" aangaande de politiele en strafrechtelijke
samenwerking. Dit is zogehetcn Eerde Pijier van de EU:" de intergouvernementeie *>^
samenwerking op het gebied van politic en strafrecht. De Derde Pijlcr is ingevoerd door
het Verdrag van Maastricht, dat op 1 november 1993 in werking trad. Hij zag oorspron-
kelijk op de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, doch is
onder het Verdrag van Amsterdam beperkt tot politiele en strafrechtelijke samenwerking
(artikel 29-42 VEU). i :K-v«-^ , ' I ' fV l . i . ; ; « ' ' ^ ;™ ., *>*-,.-,;. ^ > «'--v <.r *>;>**£

Ondcr het Verdrag van Amsterdam, dat op 1 mei 1999 in werking is getreden, werd de
Schengensamenwerking in het zogenoemde acquis (de verworvenheden) van de EU ge'i'n-
tegreerd. Dit is hoofdzakelijk geregeld in het 'Protocol tot opneming van het Schengen-
acquis in het kader van de Europese Unie."" De lidstaten zijn gemachtigd om de Schen-
gensamenwerking voort te zetten met gebruikmaking van het juridische en institutionele
kader van de EU. Daartoe zijn de rechtsbases in het EU-recht van de bestaande juridisch
bindende Schengenregelingen door de Raad van de EU vastgelegd.™ De SUO-regels met

93. Uitvoeringsovcreenkomst Schengen, Overeenkomst ter uievoering van het op 14
juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van
de controles aan de gemeentchappelijke grenzen; Schengen, 19 juni 1990, 7r£.
1990, 145.

94. 7>£. 1995.75.
95. Verdrag betreffende de Europese Unie, 7r*. 1992, 74; in 7r*. 1998, 12 U de gecon-

solideerde versie van het verdrag opgenomen, na doorvoering van de wijzigingen
uit het Verdrag van Amsterdam en in PbEG 2OO2/C 325/5. 24 december 2002 de
geconsolideerde versie na doorvoering van de wijzigingen uit het Verdrag van Nice

96. De Ecrste Pijlcr omvat de drie gemeenschappen EG, EGKS en Eurotom (zie de
artikelen 8-10 VEU). DeTwcede Pijier omvat het Gemeenschappelijk Buitenlands-
en Veiligheidsbeleid (Titel V VEU). De EU draagt zorg voor de overkoepeling van
het geheel van de betrekkingen tussen de Europese lidstaten.

97. Dit protocol heeft het karakter van een verdrag en is ook mede geratifieeerd in het
kader van de goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam op nationaal niveau.
Het wordt genoemd onder II.B.2 van de Slotakte van het Verdrag van Amsterdam.
PbEG L 239, 22 September 2000 bevat het gchele Schengen-acquis.

98. Zie Besluit 1999/435/EG van de Raad van 20 mei 1999. PbEG L 176/1 van 10 juii
1999. Hierin wordt het Schengen-acquis gepreciseerd. Zie verder Besluit 1999/
436/EG van de Raad van 20 mei 1999, PbEG L 176/17 van 10 Juli 1999. Hierin
wordt per Schengenbepaling de rechtsgrondslag in het EU-recht aangegeven.

97
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betrekking tot de informatieve politiesamenwerking gelden daarom thans rechtstreelcs
voor alle vijftien Europese lidstaten."

Op grond van artikel 29 VEU wil de EU komen tot een ruimte van vrijhcid, veiligheid
en rechtvaardigheid."*' Deze doelstelling wordt onder meer verwezenlijkt door hct voor-
komen en bestrijden van al dan niet georganiseerde criminaliteit, met name terrorisme,
mensenhandel en misdrijven tegen kinderen, illegale drugshandel en illegale wapenhan-
del, corruptie en fraude, door middel van een nauwere samenwerking tussen politiedien-
stcn, douancautoriteiten en andere bevoegdc autoriteitcn in de lidstatcn, zowel recht-
strceks als via de Europese Politiedienst (Europol), in overeenstemming met de artikclen
30 en 32 VEU. Op grond van artikel 30 lid 1 VEU omvat gczamcnlijk optreden op hct
gebied van politick samenwerking:

a. operationcle samenwerking tussen de bevoegdc autoriteiten, met inbegrip van de poli-
tic, de douanc en andere gespecialiseerde instamies van de lidsuten die bclast zijn met

•. i • y . . i ] > : i ( l , ' . t T 5 >

99. Hct Vercnigd Koninkrijk en lerland namen oorspronkclijk ccn uitzonderingsposi-
tie in. omdat zij tot dan toe buiten dc Schcngcnsamenwerking waren gebleven. '""' '
Beide lidstaten hebben evenwel de Raad van de EU verzocht (beperkt) mee te • • •.•:• ;'.,-f*?"r»jj1
mugen doen aan de Schcngensamenwerking. Dc Raad heeft op beide verzoeken
positief beslist. Derhalve valt de informatieve politiesamenwerking met deze EU-
liditacen ook onder de SUO-rcgels. Zie hieromtrent (1) Besluit van de Raad van
29 mei 2000 betreffende het verzoek van het Verenigd Koninkrijk van Groat-Bri-
tannic! en Noord-lcrland deel te mögen nemen aan enkele van de bepalingen van
hei Schengen-acquis (2OOO/365/EG), PbEG L 131/43 van 1 juni 2000 en (2)
Besluit van de Raad van 28 februari 2002 betreffende het verzoek van lerland deel
te mögen nemen aan bepalingen van het Schengen-acquis (2002/192/EG), PbEG
L 164/20 van 7 maart 2002. De juridische basis van beide besluiten is artikel 4 van ' ' '
het voornoemde Schengen Protocol. De positie van de Republiek IJsland en het
Koninkrijk Noorwegen is geregeld in Besluit 1999/437/EG van de Raad van
17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van de door de Raad van de • ..-' ••." ' •• •
Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten Over- r-f->< t/wn
eenkomst inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoe- ;. -- . J T);
ring, de tocpassing en de ontwikkeling van het Schengen-acquis. PbEG L 176/31 •
van 10 juli 1999. De informatieve politiesamenwerking met deze twee staten valt ' • .v•••• - '
derhalve ook onder de SUO. . ; . ; ' ; •

100. Orie belangrijke politieke EU-documenten die deze ruimte van vrijheid, veiligheid " ••••.'•.'•••
en rechtvaardigheid willen bewerkstelligen zijn: (1) het Weense Actieplan van de .-.-.'-f* i-.ji i...
Raad en Commissic over hoc de bepalingen van het Verdrag van Amsterdam inzake .••:•• I-J .J»
de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid. veiligheid en rechtvaardigheid het •
best kunnen worden uitgevoerd, PbEG C 19/1 van 23 januari 1999; (2) de Con- ' • • ' '
clusies van de Europese Raad van IS en 16 Oktober 1999 in Tampere (Finland), \. • • «*
ArjiWfnry ('o>ti7ujio>ii. Secretariaat-Generaal van de Europese Commissic, Brüssel. • , .
16 Oktober 1999. kenmerk SI (1999) 800. SN 200/99; en (3) het zogenoemde
Scorebord. waarmee voortdurend kan worden toegezien op de vorderingen bij de .
uitvoering van de nodige maatregelen respectievelijk op de inachtneming van het
tijdschema dat met het Verdrag van Amsterdam, het Weense Actieplan en de Con-
clusies van Tampere is vastgesteld met betrekking tot de totstandbrenging van een
ruimte van vrijheid. veiligheid en rechtvaardigheid. Een bijgewerktc versie van het ' •
Scorebord wordt eenmaal per voorzitterschap ten behoeve van het Europe« Parle-
ment en de Raad opgesteld en gepubliceerd als mededeling.
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wetshandhaving met betrckking tot het voorkomen, opsporcn en onderzoeken van »t

•i strafbare feiten; .^a* sw*i:-"j& r »*>' i*~ r..>•»*«»-s^rcnUi<j M s « Ä;iu,i»sMi«ti»ij*j

b. de vcrzameling, opslag, verwerking, analyse en uStwisseting van relevante informatie,

met inbegrip van informatie over meldingen van verdachte rinanciele transacties waar-

. over instanties die belast zijn met wetshandhaving beschikken, met name via Europol,

onder voorbehoud van passende bepalingen inzake de bescherming van persoonsgege-

vens; • ! .> . ; n

c. samcnwcrking en gezamenlijkc initiatieven inzake de opleiding, de uirwisseling van •

verbindingsfunctionarissen, detacheringen, het gcbruik van apparatuur en hct foren-

sisch ondcrzoek; . •:<_.•••.,. .. -.'.., . ... • • «U«*;i*i ftü *.ttsA-->W»< V ,'v^...

d. de gezamenlijkc beoordeling van bepaalde onderzoekstechnieken in verband met het

opsporen van ernstige vormen van gcorganiseerde criminaliteit.

De Raad van de EU bepaalt op grond van artikel 32 VEU onder welke voorwaarden en

met welke beperkingen de in de artikel 30 VEU bedoclde bevoegde autoriteiten op het

grondgcbied van een andere lidstaat mögen optreden in overleg met en met instemming

van de autoriteiten van die Staat. Artikel 33 VEU stelt dat Titel VI VEU de uitoefening

van de verantwoordclijkheden van de lidstaten ten aanzien van de handhaving van dc

openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid onverlet laat. Dit bete-

kent dus dat de nationale wetgeving leidend blijft op deze terrcinen. Artikel 34 lid I

bepaalt dat op de in Titel VI VEU genoemdc gebieden tussen de lidstaten wedcrzijdse

informatie-uitwisseling en onderling overleg plaats dient te vinden in de Raad van de

EU, teneinde hun optreden tc coördineren. De lidsraten dienen met dat docl een samcn-

wcrking tussen hun bevoegde overheidsdiensten tot stand te brengen. Op grond van art

34 lid 2 VEU dient de Raad van de EU maatregelen te nemen en samenwerking te

bevorderen, in een passende vorm en volgens passende procedures zoals bepaald in Titel

VI. Op grond van artikel 34 lid 2, eerste alinca, tweede zin VEU hecft de Europesc

Commissie in dc Dcrdc Pijler een algcmeen recht van initiatief verworven naast de lid-

staten. . . . , ; > - . . . ' , . - . - •

De politicle gegcvcnsuitwisseling is in de SUO, voor zover voor dit onderzoek van

belang, geregeld in de artikelen 39 en 46."" Artikel 39 SUO handelt over de verstrekking

van politicle gegevens na ccn daartoe strekkend verzoek van een andere Schengenstaat.

Dit noemen we de verstrekking op verzoek. Artikel 46 SUO hecft bctrekking op de ver-

strekking van politiele gegevens aan een andere Schengenstaat zonder een daartoe strek-

kend verzoek. Dit is de verstrekking zonder verzoek. Beide artikelen worden hieronder

101. De rechtsgrondslag van artikel 39 SUO wordt gcvormd door de artikelen 54 en 30
VEU. De rechtsgrondsUg van artikel 46 SUO wordt gevormd door de artikelen 34
en 30 lid 1 VEU.
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uitvoerig besprokcn (subsccties 5-2.1 en 5.2.2). Artikel 47 handelt daarnaast over con-
tactambtenaren die bij politiediensten van een andere Schengenstaat kunnen worden
gedetacheerd. Ook met en via deze contactambtenaren kunnen gcgevens uitgewisseld
worden. Omdat dit informatiekanaal niet rechtstreeks van belang is voor dit ondcrzoek,
laten we de conuctambtenaren onbesproken.

In subtcctic 5.2.1 bespreken wij de verstrekking op verzoek en in subsectie 5.2.2 de ver-

«rekking zonder verzoek.

. . „ , ! » « . > . „ < ! . - . ... : »'

5.2./

In artikel 39 lid 1 SUO verbinden de Schengenstaten zieh ertoe dat hun politiediensten

elkaar wederzijds bijstand verlenen. Hct doel van die bijstand is de voorkoming en

opsporing van strafbare feiten. Het gaat dus zowel om preventieve als om repressieve

doeleinden. Het proactief optreden is nieuw ten opzichte van het traditionele kleine <

rechtshulprecht, waarbij hct moest gaan om een reeds aanhangige strafzaak."" Oe poli-

tiediensten mögen elkaar alleen bijstand verlenen voor zover:

1. het doen of behandelen van een verzoek mwr ndttoHdtf/ wAr niet aan de justitiele

autoriteiten is voorbehouden, en ifj! >J iMsr.s; s..; ..;••;•• 3tT.;.'s •;•.• •:.; !.-t) •,.

2. voor het inwilligen van het verzoek door de aangezochte Schengenstaat geen dwang-

middelen behoeven tc worden toegepast.

Wat onder justitiele autoriteiten moet worden verstaan, Staat niet in het artikel. Hier-

voor dient teruggegrepen te worden op artikel 24 ERV met de daarbij door de betrokken

staten afgelegde verklaringen, aangezien de SUO voortbouwt op het ERV. Voor Neder-

land wordt onder 'justitiele autoriteiten' verstaan de staande magistratuur (het OM) en

de zittende magistratuur (de RC of een andere rechter). Ook een bevoegde ambtenaar

van justitie kan eronder vallen. . .<•••:.

In de gevallen waarbij dwangmiddelen moeten worden toegepast of waarbij het doen of

behandelen van een verzoek om gegevens naar nationaal recht (voor Nederland het

WvSv, de WPolr en het BPolr) is voorbehouden aan het OM, een ambtenaar van justitie,

de RC of een andere rechter, mögen politiediensten van verschillende Schengenstaten

gegevens niet rechtstreeks met elkaar uirwisselen op verzoek. De gegevensuitwisseling

met de andere Schengenstaat is dan voorbehouden aan het OM of een rechter. In alle

andere gevallen mögen de politiediensten van verschillende Schengenstaten wel recht-

streeks gegevens met elkaar uirwisselen op verzoek. In die gevallen van rechtstreekse poli-

102Burura« 1994. p. 22.
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title gegevensuitwisseling moet volgens artikel 39 lid 1 SUO het nationale recht in acht

worden genomen. Verder moet de uirwisseling binnen de grenzen van de politiele nni;«

bevoegdheden blijvcn. In Nederland dienen met name artikel 552» Sv en artikel 13 ;»

BPolr in acht te worden genomen. Wanneer de aangezochte politieautoriteiten niet <t

bevoegd zijn tot de afdoening van een verzoek, moeten zij dit verzoek aan de wel . •• «i

bevoegde autoriteiten doorzenden. JU: ir»js:J

Het tweede lid van artikel 39 SUO bepaalt dat 'schriftelijke' informatie die krachtens de

zojuist beschreven systematiek van artikel 39 lid 1 SUO wordt verstrekt door de verzoe-

kende Schengenstaat slcchts met toestemming van de bevoegde justitie'le autoriteiten van

de aangezochte Schengenstaat als bewijsmiddcl voor het ten laste gelegdc feit kan wor-

den gebruikt. Voor de aanwending van de verstrekte gegevens als bcwijsmiddel in strafza-

ken is dus de toestemming van de aangezochte Staat vereist. In Nederland bcslist de OvJ

uit wiens arrondissement de verstrekte gegevens afkomstig zijn over de vraag of aan het

buitenland verstrekte informatie krachtens artikel 39 lid 2 SUO als bewijsmiddel a

gebruikt mag worden."" Hoewel artikel 39 lid 2 SUO spreekt over 'schriftelijke' infor-

matie, is het niet aannemelijk dat de Schengenstaten dit artikel niet op geautomatiseerde

gegevens van toepassing achten. Wil de informatie in een strafrechtelijke procedure aan-

gewend worden, dan zal trouwens meestal een uitdraai van de verstrekte geautomati- •

seerde gegevens gemaakt moeten worden. Vccl bewijsstelsels verbinden immers aan straf-

rcchtelijk bewijs de eis van schriftelijkheid. Dan is de te gebruiken informatie dus hoc

dan ook schriftelijk. Het door ons gesignaleerde pu.it van de schriftelijkheid is dus een •

theoretisch punt. In ieder geval zal de toestemming van de aangezochte Schengenstaat i

gevraagd moeten worden alvorens de verstrekte gegevens als bewijs in een strafzaak

mögen worden gebruikt.

Het derde lid van artikel 39 SUO geeft uitsluitsel over de vraag tussen welke autoriteiten

de politiele gegevens moeten worden uitgewisseld. De hoofdregel is dat de gegevensver-

zoeken en de antwoorden daarop moeten worden uitgewisseld tussen de met de interna-

tionale politiesamenwerking belaste centrale autoriteiten van de verschallende Schengen-

landen. In Nederland is de DIN van het KLPD de centrale autoriteit (als opvolger van £

de dCRI), in Belgie het CGI van de Federale Politic (de opvolger van de APSD), en in <

Duitsland het LKA voor gegevens voor preventie cn het BKA voor gegevens voor de

strafvervolging.

103. ÄJmmnutAni //, 1991/1992, 22 142, nr. 6, p. 26 (MvA).
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In die gevallen echter waarin een verzoek om gcgevens niet tijdig kan worden gedaan, ks
kunnen vcrzoeken door de politieautoriteiten van de verzoekende Schengenstaat recht-
streeks aan de bevoegde politieautoriteiten van de aangezochte Schengenstaat worden
toegczonden. De bevoegde politie-autoriteiten van het aangezochte Schengenland kun-
nen dan ook rechtstreeks anrwoord geven op dit verzoek. Bij spocd kunnen gcgevens dus
rechtstreeks tussen de betrokken politiediensten van de verschillende Schcngcnlanden xi
worden uitgewisseld. In deze gevallen moet de verzoekende politieautoriteit wel zo spoe-
dig mogclijk de in de aangezochte Schengenstaat met de internationale samenwerking
belaste autoriteit in kennis stellen van haar rechtstreekse verzoek. Bij spoed mag dus wel
rechtstreeks om gcgevens worden verzocht door politiediensten, maar dan moet de cen-
tral e autoriteit van het aangezochte land hicrvan op de hoogte worden gebracht. ;-.• : v.

i 5
Voor de grensregionale politielc gegevensuirwisseling is het vierde lid van artikel 39 SUO
van heel groot belang. Artikel 39 lid 4 SUO bepaalt namelijk dat de samenwerking in de
grensgebieden nader kan worden geregeld in afspraken tussen de bevoegde Ministers van
dc Schengenlanden. Zoals we zullcn zien in sectie 5.5 is van dc mogclijkheid die artikel
39 lid 4 SUO biedt gebruik gemaakt in de Euregio Maas-Rijn. In deze Eurcgio zijn
namelijk allerlei bilaterale Convenanten en Akkoorden van toepassing tussen voorname-
lijk Nederland en Belgie, en Nederland en Duitsland. Die akkoorden regelen speeifiek
voor de Euregio Maas-Rijn de rechtstreekse politielc gegevensuirwisseling in de grens- -
rcgio's. Die afspraken gaan verder dan de zojuist besproken procedure van gegevensuit-
wisseling. Met name dc spoedeisendheid van rechtstreekse gegevensuirwisseling tussen
betrokken politiediensten en de tussenkomst van de centrale autoriteiten is in deze
akkoorden niet langer vereist voor de gegevensuirwisseling in de Euregio. Volgens artikel
39 lid 5 SUO mögen die bilaterale akkoorden tussen aan elkaar grenzende Schengenlan-
den ook verder gaan. Artikel 39 lid 5 SUO voegt er nog aan toe dat de Schengenlanden
elkaar mededeling moeten doen van deze akkoorden.

• i • • : • • - • • . . . . . ; . . . • • • • • - - • • . : • • • ' . • ' " ' . : ; • • • ; ~ • > . . ' - i i > j - i H

Vanuit juridisch oogpunt kunnen wij concluderen dat alle categorieen informatie die
wettelijk mögen worden uitgewisseld tussen de politielc grenspartners ook daadwerkelijk
in dc praktijk worden uitgewisseld."" Daarbij wordt in het bijzonder acht geslagen op
drie regelingen voor dc informatie-uitwisseling met respectievelijk Belgie en Duitsland:
1. het convenant ten behoeve van de verstrekking van informatie uit een politieregister,

convenant tussen de korpsbeheerders van de politieregio's Zeeland, Midden- en West-
Brabant, Brabant Zuid-Oost, Limburg-Noord en Limburg-Zuid en de Beheerders van
dc OIPG's te Gent, Antwerpen, Turnhout, Genk en Eupen, met bijbehorende werkin-
struetie, Gent, 24 oktober 2000;

104. Zie bieromtrent Van Dorp, Verbeek. Van den Henk 2001.
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2. hec convcnant ten behoeve van de verstrekking van informatie uit een politieregister,

convenant tussen de korpsbeheerders van de politiercgio's Limburg-Noord en Lim- <

burg-Zuid en de beheerders van de VSrr̂ /WwngHM'iZrn Aachen en Mönchen-Gladbach,

31 januari 2001; en «

3. het decrect G«». /W£rA»y5V./««ri.E>n/nwr«-ji<raj (9350- / / /A /5>>) M. «/. /nn«KS'i~*vMi--*t«;

minurmvmt - A M 7 - /43/ /3 .0 , /Wr*«»-WW/£/«i rDwjr/rfor/X 10 maan 1999,

in afwachting van een convenant met alle Duitse politiegrcnsrcgio's. .. .. ,,,. ;

In de convenanten en het genoemde decrect is ge rege Id dat de internationale informatie-

uirwisseling in de grensregio's mag geschieden via zogenoemdc IRC's, die speciaal voor >

dit doel zijn opgericht. Zo mögen Nederlandse IRC's met de aangrenzende Belgische J

OIPG's en Vir^/«//««^«/^//m, alsmede met de aangrenzende Duitse RVST's rcchtstrecks

op verzoek en spontaan (zie subsectie 5.2.2) gegcvens met elkaar uitwissclen. De agenten

en rechercheurs in het veld (op de werkvloer) dienen de IRCs in te schakclen om een •

politieel rechtshulpverzoek te doen aan het buitenland. .• . . . >,

5.2.2

Volgens het ecrste lid van artikel 46 S U O kan icder Schengenland

/ W r «df/oWf r<-cAf in individuele gevallen zonder een daartoe strekkend verzoek infor-

matie meedelen aan een betrokken Schengenland. De informatie kan worden uitgewis- '

seid voor de volgende doeleinden:

- tcr verlening van bijstand bij de bestrijding van tockomstige strafbare feiten; • .

- ter voorkoming van strafbare feiten; of , •<• ;• . .> •'• ", •.>•.•>:

- ter a f w e n d i n g v a n e e n g e v a a r v o o r d e O O V . • > ,; i ,J •.,•.-, ^ H

Met het oog hierop moet de informatie voor de ontvangende Schengenstaat van belang

kunnen zijn. Deze zogenaamde spontane gegevensuirwisseling kan dus in icder gcval voor

preventieve doeleinden plaatsvindcn, maar ook voor repressieve doeleinden. Of onder die

repressieve doeleinden ook de opsporing van reeds gepleegdc strafbare feiten valt, is uit de

tekst van artikel 46 lid 1 SUO niet duidclijk op te maken. De tckst spreckt namclijk van de

bestrijding van «wfomr/fgr strafbare feiten en niet van reeds gepleegde strafbare feiten. Men

mag echter aannemen dat de Schengenstaten ook hiervoor de spontane gegevens-

uitwisseling mogelijk hebben willen maken. Het spontane en proactieve optreden van poli-

tieambtenaren is nieuw ten opzichte van het traditionele kleine rechtshulprccht, waarbij

het moest gaan om gevraagde hulp en een reeds aanhangige strafzaak.""

105. Bumma 1994, p. 22.
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Hec cweede lid van artikel 46 SUO geeft uitsluitsel over de vraag tussen welke autoritei-
ten tpontaan politiele gegevens dienen te worden uitgewisseld. Hoofdregel is de tussen -
komst van de centrale instantie (de DIN van her KLPD, CGI, LKA of BKA). In de
grensgebieden echter geschiedt de spontane gegcvensuitwisseling onder de voorwaarden
zoals vastgelegd in de in artikel 39 lid 4 SUO genoemde akkoorden. Daarnaast bestaat er
op de hoofdregel een uitzondering voor bijzonder spoedeisende gevallen. In bijzonder
spoedeisende gevallen kan, onder voorbehoud van afwijkendc bepalingen van het natio-
nale recht, de spontane gegevensuitwisseling rechtstreeks tussen de betrokkcn politie-
diensten plaatsvinden. De centrale instantie van het verstrekkcnde Schcngenland moet
hicrvan wel zo spocdig mogelijk in kennis worden gesteld. *-' » f;< :,.,'v< r>-'-i !•>;,!; *<ir

• . . . . . . IM.' / / - . :•- . - - . . •• -•>•,' ;.-, -<'->T.- '

5.3 Pertoonsgegevens Internationaal beschermd
In hct begin van de jaren tachtig besteedden verschillende internationale fora aandacht
aan de eerbiediging van het privl-leven bij het verzamelen, opslaan en gebruik van per-
loonsgcgevcns. Dit wordt de zogenaamde informationele privacy genoemd. Er werden
verschillende gegcvensbeschermingsbeginselen gcintroduceerd. Ein van de basisprincipes
is het beginsel dat persoonsgegevens slechts gebruikt mögen worden voor het doel dat
reeds gedefinieerd moet zijn voordat de verzameling van die gegevens begint. Verwerking
voor andere doeleinden kan het tu« //m/wr/ow-prineipe sehenden. Het internationaal
economisch forum van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling) deed in 1980 cen voorstel om, op grond van een aantal nieuw te formule-
ren internationale spclrcgels, het economisch belang van de vrije omgang met informatie
te verzoenen met de privaeyrechten van de geregistreerden."* Ein jaar later legde de
Raad van Europa haar lidstaten het Verdrag van Straatsburg tot bescherming van perso-
nen ten opzichte van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens voor (zie
subsectie 5.3.1 over dit Databeschermingsverdrag). De teksten van de OESO en de Raad
van Europa liepen parallel. De OESO had aan de uitwerking van het verdrag meege-
werkt. Het Databeschermingsverdrag bevatte dan ook een clausulc die het verdrag open-
stelde voor alle OESO-richtlijnen. De OESO-richtlijnen waren een niet-bindend rechts-
instrument dat vooral was gericht op multinationals, die verzocht werden zieh vrijwillig
te conformeren aan de richtlijnen."*' De Raad van Europa wilde de dreiging van de
opkomst van databanken aanpakken om de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
af te dwingen. Via een bindend rechtsinstrument wilde de Raad zowel in de publieke als
de private sector plichten opleggen aan de houders van bestanden en rechten geven aan
degenen op wie de gegevens betrekking hebben. Bovendicn moest een bindend verdrag

106. O£C.7>-C««Wm« G»Mr*Mg oW Awrrt»»* «/AiMr? «wrf 7>>iu*»r4r Oua fib«* • /
AVrcein»/ Ort« van 23 September 1980.

107. De Hert & Vanderborght 19%, p. 481.
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verhinderen dat de lidstaten met gegevensbeschermingswetgeving hun gebied in de naam
van privacy zouden afsluiten voor Europese landen zonder wetgeving op dit gebied. '
Hierdoor zou elke internationale gegevensstroom onmogelijk worden. En dat zou ten
koste gaan van de in artikel 10 EVRM neergelegde vrijheid inlichtingen te onrvangen '
'ongeacht grenzen."'"* ^

Wij bespreken in deze sectie achtereenvolgens: her Databeschermingsverdrag van 1981 *
(subsectie 5.3.1), de Aanbeveling R (87)15 uit 1987 (subsectie 5.3.2), dc EU-richtlijnen
uit 1995 en 2002 (subsectie 5.3.3), de Constituties en artikel 8 EVRM uit 1950 (subsec-
tie 5.3.4) en de poliucle gegevensbescherming in de SUO (subsectie 3.3.5).

Alle Schengenlandcn hebben destijds het Databeschermingsverdrag"* van 28 januari
1981 van de Raad van Europa ondertekend. Het verdrag werd door Nedcrland gcratifi-
ceerd op 24 augustus 1993 en het trad in werking voor Nedcrland op 1 december 1993.
Belgie ratificccrdc het verdrag op 28 mei 1993 en het trad voor Bclgic in werking op
1 September 1993. Duitland ratirkeerde het verdrag op 19 juni 1985 en het trad voor
Duitsland in werking op 1 oktober 1985. Het verdrag wilde personen beschermen tegen
eventuele negatieve effecten van de automatische verwerking van persoonsgegevens. Het
verdrag trad op 1 oktober 1985 in werking tussen vijf staten (Spanje, Zwedcn, Noorwe-
gen, Duitsland en Frankrijk) en heeft een bindend effect. Het is echter niet /^•«cww/j'wg.
Dit betekent dat de burgers de door het Databeschermingsverdrag toegekendc rechten
niet rechtstreeks aan het verdrag kunnen ontlenen. Artikel 4 Databeschermingsverdrag
schrijft voor dat elke verdragspartij in zijn nationale recht de noodzakelijke maatregelen
moet treffen teneinde de in het verdrag vervatte prineipes uit te voeren. Hieronder
beschrijven we een aantal relevante artikelen uit het Databeschermingsverdrag.

In artikel 2 sub a van het verdrag wordt het begrip persoonsgegeven ('personal data')
omschreven als "any information relating to an identified or identifiable individual". Het
onderdeel 'any information relating to' in de definitic van 'personal data' in het Databe-
schermingsverdrag ziet op alle gegevens die informatie over een bepaalde pcrsoon kun-
nen verschaffen. Beschermd worden natuurlijke personen, maar de lidstaten kunnen
door een verldaring ook rechtspersonen in dc beschcrming bctrckkcn (artikcl 3 lid 2 sub

108. De H m & Vanderborght 1996, p. 481.
109. Verdrag toi bescherming van personen met betrekking tot de geautomatueerde ver-

werking van persoorugegevens, Scraauburg 28 januari 1981, 7r£. 1988, 7.
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b). Het vcrdrag biedt daarnaast ook bescherming aan vreemdelingen ongeacht de plaau

van de verwerking"" van de gegevens (artikel 1). ««* ••.«siw,- .o»?ij4s • ««witsf «*'

Het Databeschermingsverdrag ziet verder op geautomatiscerde gegevensbestanden en
gcautomatiseerde verwerkingen (artikel 3 lid 1), maar door een verklaring kunnen ook
niet-automatisch bewerkte persoonsbestanden onder het toepassingsdomein van het ver-
drag gebracht worden (artikel 3 lid 2 sub c). Het vcrdrag moet toegepast worden in • '.<
zowel de private als de publieke sector en derhalve ook in de politiele sector. Politiele
gcgcvensuitwisseling valt dus onder het vcrdrag. Artikel 5 Databeschermingsverdrag
bepaalt dat de gegevens rechtmatig vcrzameld moeten worden en enkel mögen worden
opgeslagen voor speeifieke en gerechtvaardigde doeleinden. De gegevens mögen niet
worden gebruikt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden. Dit wordt het
beginscl van verenigbaar gebruik of het doelbindingsbcginsel genoemd. Bovendicn moe-
ten de gegevens relevant, adequaat, nodig voor het doel en aecuraat zijn. De gegevens
mögen ook niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze werden
opgeslagen. Artikel 6 verbiedt in beginsel de verwerking van gegevens betreffende ras,
politicke overtuiging, godsdienstige of andere levensbeschouwingen, gezondheid, sek-
succl gedrag en strafrechtelijke veroordelingen. Als de nationale wetgeving echter in pas-
sende waarborgen voorziet, mögen dergelijke gegevens wel worden verwerkt. Artikel 7
heeft betrekking op gegevensbeveiliging en roept de lidstaten op om passende • • ;. •
veiligheidsmaatrcgelen te nemen om in geautomatiseerde bestanden opgeslagen ..;,

persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofdc vernieling, toevallig
verlies alsmede tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of verstrekking. Het betreft dus
maatrcgclcn tegen menselijkc en nict-mcnselijke factoren. Artikel 8 verleent aan eenieder
de volgende individuele rechten: ; .•aJ'is'xuf^r«*-?«*-? '̂*' r»rf vo'>ij-. /»c»««̂ ;-*-: ; v< r* ;.i..r;,

- de mogelijkheid om het bestaan van een geautomatiseerd bestand te achterhalen, als-
mede de bedoeling ervan, de identiteit en het adres van de verantwoordelijke;

- de mogelijkheid om met rcdelijke tussenpozen en zonder overdreven vertraging of
kosten te achterhalen of persoonsgegevens over hem of haar in het bestand zijn opge-
slagen, onder mededeling van die gegevens in een begrijpelijke vorm; :.. «»..;• <.-<•»;:.;

- een recht op verbetering wanneer er sprake is van onjuiste gegevens of op vernietiging
wanneer de gegevens in strijd met de privacyregelgeving in een land zijn opgenomen;

- een recht op beroep indien een verzoek tot kennisgeving of mededeling van gegevens
of een verzoek tot verbetering of uitwissing niet wordt beantwoord.

110. Art. 2 sub c Databeschermingsverdrag verstaai onder "automatische verwerking* de
volgende geheel of gedeeltelijk door middel van geautomatiseerde procede? uitge-
voerde bewerkingen: gegevens opslaan. logische en/of rekenkundige bewerkingen
op die gegevens uitvoeren; het wijzigen, wissen, opvragen en verstrekken van die
gegevens.
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Artikel 9 Databeschermingsverdrag laat uitzonderingen toe op artikel 6 tot en met 8. s

Uirzonderingen zijn echter alleen toegestaan als ze bij wet bepaald zijn en noodzakelijk

zijn in een democratische samenleving voor de bescherming van de veilighcid van de '

Staat, de openbare veiligheid, de monetaire belangen van de Staat, de bestrijding van de

criminaliteit, de bescherming van de betrokkene zelf of voor de rechten en vrijhedcn van

dcrden (vergelijk artikel 8 lid 2 EVRM; subsectie 5.3.4). f^--$.»>7irf!•».,-••• ; . .

Artikel 12 Databeschermingsverdrag heeft betrekking op internationale gegevens-

stromen. Het uitgangspunt van de regeling is dat er vrij gegevensverkcer moet bestaan

tussen lidstaten van het verdrag en met staten die een gelijkwaardige bescherming kun-

nen garanderen. Er kan een uitzondering worden gemaakt voor bepaalde categoriee'n van

gegevens waarvoor de nationale wetgeving een speciale behandeling voorschrijft. Ook '

kan er een uitzondering worden gemaakt voor de gegevensuitvoer naar landen die geen i

partij zijn bij het verdrag via een Staat die wel parti) is.

De lidstaten hebben zieh er verder toe verbonden elkaar in te lichten over hun rechts toe-

stand. Tevens hebben zij zieh ertoe verbonden in onderlinge administratieve en gercchte-

lijke hulp te voorzien (artikel 13 lid 1 en 3). De verdragsstaten moeten ook hulp verlc-

nen aan personen die in het buitenland wonen of er wensen te ageren wanneer zij

inlichtingen vragen over hun gegevens of wanneer zij de verbetering of vernietiging van

de gegevens wensen (artikel 14 lid 1). Daartoe moeten de lidstaten controleorganen of

rechterlijke instanties instellen (artikel 14 lid 2).

Het Databeschermingsverdrag is dus weliswaar van toepassing op de verwerking van per-

soonsgegevens door politiediensten, maar er wordt niets specificks gezegd over Europese

politiesamenwerking.

5.3.2

De Raad van Europa beperkte zieh wat de pol kiele gegevensbescherming betreff niet tot

het in de vorige subsectie besproken Databeschermingsverdrag. Het Comite" van Minis-

ters van de Raad van Europa nam op 17 September 1987 Aanbeveling R (87) 15 aan

betreffende het gebruik van persoonsgegevens op het terrein van de politic.'" In deze

aanbeveling zijn niet-bindende doch wel gezaghebbende aanbevelingen gericht tot de

lidstaten van de Raad van Europa, waarin de basisbeginselen van het Databeschermings-

verdrag (subsectie 5.3.1) verder zijn uitgewerkt. De aanbeveling dient als een leidraad

voor zowel wetgeving als zelfregulering. Het Comite' van Ministers wijst op artikel 8

EVRM tcr bescherming van de persoonlijke lcvenssfeer (zie subsectie 5.3.4) alsmede op

111.
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artikel 9 Databeschermingsverdrag, waarin de uitzonderingsmogelijkheden op de basis-
beginseien voor de bescherming van persoonsgegevens staan opgesomd. De Aanbeveling
R (87) 15 wil duidelijkheid verschaffen over welke afwijkingen toegestaan zijn voor de
politiele sector. Het Comitö van Ministers heeft daarbij een evcnwicht gevonden tussen
enerzijds het belang dat de samenleving heeft bij het voorkomen en bestrijden van de
misdaad en handhaving van de openbare orde, en anderzijds de belangen en het recht op
het prive'-leven van het individu. •

• I ' l l ( 1 1 1 • » i"rt ^ • * » > • • „ *>r l | I > / •*!••'<• -<t ) ' * M5<,r-» '',

Aanbeveling R (87) 15 bevat acht fundamentele beginselen. De beginselen zijn van toe-
passing op het verzamelen, opslaan, gebruiken en verstrekken van persoonsgegevens voor
politiedoeleinden, die automatisch worden verwerkt. 'Voor politiedoeleinden' houdt alle
taken in die politie-instanties moeten uitoefenen om misdaad te voorkomen en te v* •
beitrijden en om de openbare orde te handhaven. Onder 'persoonsgegevens' wordt ver-
staan enige infnrmatie over een gcidentificcerde of identificeerbare persoon. Een persoon
wordt volgens de aanbeveling nict als idcntificeerbaar beschouwd wanneer het vaststellen
van zijn identiteit onredelijk veel tijd, kosten en mankracht vergt. Een lidstaat kan de
beginselen mede van toepassing verklaren op persoonsgegevens die niet automatisch
worden verwerkt. Daarcnboven dient verwerking van gegevens met de hand niet tc
gcbeuren met het oogmerk de beginselen van de aanbeveling te ontlopen. Ook voor
staatsvciligheidsdoeleinden kunnen de beginselen leidend zijn. De beginselen van de
aanbeveling zijn verwerkt in de nationale wetgeving, voor Nederland in de WPolr en het
BPolr. In de SUO wordt ook naar de aanbeveling verwezen (zie subsectie 5.3.5). Elke
Schengenstaat heeft de nodige maatregelen moeten nemen om een niveau van bescher-
ming te verwezenlijken dat de beginselen van Aanbeveling R (87) 15 in acht neemt.
Hierondcr bespreken wij in het kort de acht beginselen. : ••

Het «rrff ^ey/'nWzegt dat elke lidstaat een onafhankelijke controleautoriteit buiten dc
politiele sector moet hebben die vooraf geraadpleegd moet worden telkens wannecr de
invoering van automatische verwerkingsmethoden vragen opwerpt over de toepassing
van de aanbevelingen; in Ncderland oefent het College bescherming persoonsgegevens
(CBP) dcze taak uit. Het ecrste beginsel stclt verder dat nieuwe technische middelen
voor gegevensverwerking pas mögen worden ingevoerd als alle redelijkc maatregelen zijn
genomen om te bevorderen dat het gebruik van die middelen geschiedt in de geest van
de bestaande gegevensbeschermingswetgeving. Elk permanent geautomatiseerd bestand
moet tcr kennis worden gebracht van de controleautoritcit. Concrcet houdt dit dus in
dat voor de tmplementatie van bijvoorbeeld de EMMI-omgeving vooraf overleg gevoerd
dient te worden met de nationale controleautoriteiten om na te gaan of aan alle wette-
lijke eisen wordt voldaan. Dit overleg is succesvol gevoerd in het EMMI-traject.

Het iu«rt& fojj»«*/ bepaalt dat geen persoonsgegevens mögen worden verzameld voor
politiedoeleinden, tenzij dit noodzakelijk is voor de preventie van een reeel gevaar of het
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bcstrijden van een spccifick misdrijf. Uitzonderingen hierop motten in een aparte natio-

nale wee worden geregeld. De persoon van wie gegevens worden opgeslagen moet daar- •

van op de hoogte worden gebracht zodra dit de politieactiviteiten niet meer schaadt.

Gegevens over ras, religie, seksueel gedrag, politieke overtuiging of lidmaatschap van een

wettelijk toegelaten vereniging mag in geen enkcl geval worden gcregistrcerd, tenzij dat

absoluut noodzakelijk is in hct kader van een bijzondcr onderzoek. •

Her <üfnüf £*gxnWbenadrukt dat het opslaan van gegevens voor politiedoeleinden loveel

mogclijk moet worden bepcrkt tot accurate gegevens en gegevens die nodig zijn om poli-

tie-instanties in Staat te stellen hun wettelijke taken binnen het kader van de nationale

wetgeving uit te voeren. Ook moeten de verplichtingen die voortvloeicn uit hct inter- ••

nationale recht, waaronder de gegevensuitwisseling met het buitenland, kunnen worden

nagekomen. De verschallende soorten gegevens die worden opgeslagen, moetcn zoveel

mogelijk worden onderscheiden naar hun mate van precisie of betrouwbaarheid. In het

bijzonder dienen gegevens gebaseerd op feiten gescheiden te worden van gegevens berus-

tend op meningen of pcrsoonlijke beoordelingen. Administratieve gegevens ten slotte

mögen niet worden behandeld volgens de rege Is voor politiegegevens.

Het fi'm/f £ffri;w/ bepaalt dat persoonsgegevens alleen voor politiedoeleinden mögen

worden gebruikt. ', ^ hit. v.Vrty

• i i " r . " r " . j - - ) - C » ' ! < • ' * « • ' > ; ' . ' • / ' i . ' j - ! - . » ; i i " . t " ' j ; M l • • • • .

Het vig/& fcgxnWbrengt hierop enige nuancering aan in de zin dat ook voor de verstrek-

king aan andere overheidsdiensten en aan particulieren normen worden aanbevolen. We

laten dit aspect hier verder buiten beschouwing, omdat het in dit onderzoek alleen gaat

om de uitwisseling van gegevens tussen politiediensten van verschillende landen. Wat dit

betreft zegt het vijfde beginsel dan ook dat het verstrekken van politiegegevens aan bui-

tenlandse instanties beperkt dient te blijven tot politie-instanties. Vers trekking aan

andere buitenlandse instanties blijkt dus niet mogelijk. Bovendien is het verstrekken van

politiegegevens aan buitenlandse politie-instantics slechts toelaatbaar in twee gevallen:

1. wanneer er duidelijke wettelijke bepalingen dienaangaande bestaan in het nationale of

internationale recht (voor Nedcrland artikel 13 BPoIr; zie subsectie 5.4.3);

2. wanneer de verstrekking noodzakelijk is om cen ernstig en onmiddellijk gevaar af te

wenden of een ernstig misdrijf onder het gewone recht te bcstrijden.

; • - v ; . i ' > * - % i T . ' a < J i i / f - i ' ' " T f r , t i * i . • < ; • - / - ' i ( J » | ; » - J C ; - • , . " > • • ' : - • • • ' ' . • ' • • • • • . • » • • • * : • ' • . • • • ' - . - '

Bij de doorgifte aan het buitenland moeten in beide gevallen de nationale regeis voor

beschcrming van de persoon onaangetast blijven. De doorgifte van gegevens aan hct bui-

tenland mag dus niet gepaard gaan met een vcrmindering aan gegevensbescherming. Als

de gegevens worden doorgegeven aan landen met een vergelijkbaar gegevensbeschcr-

mingsniveau (zoals Belgie, Duitsland en Frankrijk) wordt aan deze eis voldaan. Wanneer

de gegevens echter worden doorgegeven aan landen zonder adequate gegevens-
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beschcrming, zullen ad hoc afspraken gcmaakf moeten worden over de na te leven voor-
waarden. iw' "<**!-: w*t -o

Het vijfde beginsel zegt vervolgens dat verzoeken tot het verstrekken van gegevens in
beginsel dienen aan te geven wie de verzoekende instantie of persoon is, welke redenen
dezc voor het verzoek heeft en wat met dc gegevens wordt beoogd. Voor zover mogeiijk
dient uiterlijk ten tijde van de verstrekking de deugdelijkheid van de gegevens te worden
geverifieerd. Zo mogelijk dienen bij elke verstrekking rechterlijke uitspraken en besluiten
tot ontslag van rechtsvervolging tc worden opgegeven. Tevens dienen gegevens die berus-
ten op opinics of persoonlijke beoordelingcn vöör de verstrekking aan de bron te worden
gecontroleerd. Daarbij dient de mate van nauwkcurigheid en betrouwbaarheid van dc
gegevens te worden aangegeven. Wanneer wordt geconstateerd dat gegevens niet langer
juist zijn of up-to-date zijn, mögen zij niet worden verstrekt. Indien toch niet langer
juiste of niet bijgewcrkte gegevens verstrekt zijn, dient de verstrekkende instantie zoveel
mogelijk alle ontvangen crop attcnt tc maken dat dc gegevens niet langer aan dc wcrkc-
lijkhcid beanrwoorden. " i ' !^s-***A .^•i!;5?..«t4-,Hsii' '0j?«:f'a «'.-nr^'i^ .-;!-,&;*•••

Een heel belangrijke eis van het vijfde beginsel is dar gegevens die verstrekt zijn aan bui-
tenlandse instanties (of aan overheidslichamen en particulieren) voor geen ander doel
gebruikt mögen worden dan aangegeven in het verzoek om inlichtingen. Gebruik van de
gegevens voor andere doeleinden moet afhankelijk worden gesteld van goedkeuring door
de verstrekkende instantie. Dit wordt de eis van doelbinding of beperkt gebruik .-< ;
genoemd. .•••• > \ < .-•.

Van cruciaal belang voor het onderhavige onderzoek is dat het vijfde beginsel van de aan-
beveling ook een normering aanlegt voor dc koppeling van bestanden en de directe toe-
gang tot bestanden. In e'e'n van de twee volgende gcvallen mag een bestand gekoppeld
worden aan een ander bestand dat een ander doel dient:

1. de controleautoritcit (voor Nederland het CBP) heeft in verband met een onderzoek
naar een bepaald strafbaar feit machtiging gegeven; -̂ v».--«..-,sj;)'•>/•.fjj.i » -•*•:•»(?•;*. :

2. de koppeling geschiedt op grond van een uitdrukkelijk wettelijk voorschrift (in

Nederland ncergelegd in de WPoIr en het BPolr; zie sectie 6.2). . . .. •«•

Directe (on line) toegang tot een bestand is volgens het vijfde beginsel slechts toegestaan
in overeenstemming met nationale wetgeving die de beginselen 1 tot en met 6 van Aan-
beveling R (87) 15 respecteert (zie sectie 6.3; dc uitwerking hiervan in Nederland vindt
men met name in artikel 17 BPolr).

Het s«</r £«yi'«W formuleert aanbevelingen voor de openbaarheid van politiebestanden,
het recht van toegang tot de eigen gegevens voor de betrokkene, het recht van verbetc-
ring en de mogelijkhcid van beroep bij een weigering daarvan. De toepassing van de
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algemene regels van het Databeschermingsverdrag zou alleen beperkt mögen worden als

dat onontbeerlijk is voor de vervulling van de politietaak, of noodzakelijk is voor de •

bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van derden. In elk geval

moet weigering van toegang of verbetering schriftelijk worden gcmotiveerd. Aan dc

betrokkene moet bovendien de mogclijkheid worden geboden tegen een weigering

beroep in te stellen bij de nationale controleautoriteit. .*• ?äSK' (if'sftiV gn^W*::*- ^i-firtb

Het ««*«»<& fogifu?/ bepaalt dat de nodige maatregelen moeten worden genomen om de

gegevens die nict meer nodig zijn voor het docl waarvoor zij werden opgeslagen, le ver-

wijderen. Het is echter wcl van belang om dc gcgevens te kunnen bewaren voor de afron-

ding van een onderzock, na een onherroepelijke rechtcrlijke uitspraak, voor rechtsher- -

stel, na veroordelingen waaraan voldaan is en na het toekenncn van amnestic. Het gaat

hierbij zowel om gcgevens als de leeftijd van dc betrokken persoon als om specificke cate'

gorieen gegevens. In overleg met dc controleautoriteit of in overcenstemming met het

nationale recht moeten regels worden opgestcld voor dc bewaartermijnen van vcrschil-

lendc soorten pcrsoonsgegevens en voor een regelmatige controle op dc deugdclijkheid

van die gegevens. . . . .

Het tffA»/f i^('n»/ ten slotte handelt over de beveiliging van de gegevens. De behecrder

van de gegevens dient alle mogelijke maatregelen te ncmen om een behoorlijke fysieke en

softwarebeveiliging van de gegevens te garanderen. Ongeoorloofde verandcringen, toe-

gang of verstrekkingen moeten worden voorkomen. Daarbij moet rekening worden

gehouden met de verschillendc kenmerken cn de inhoud van de bestanden.

5.3.3
De toepasselijkheid van het recht van de EU in het kader van de politiele rechtshulp is

enigszins gecompliceerd, omdat de EU ecn eigen rechtsorde kent. Dc EU-richtlijnen

kunnen door belanghebbenden tegen de nationale overheid worden ingeroepen, ook in

strafzaken, mits de door de richtlijn opgelegde verplichtingen voldoende nauwkeurig en

precies zijn. De rechter moet dan bepalen of de nationale overheid binnen de grenzen

van bijvoorbeeld de richtlijn is gebleven."* De Europese privacyrichtlijnen sluiten echter

het domein van de politie en het strafrecht van hun toepassingsgebied uit. Zij zijn dan

ook niet van toepassing op de politiele gegcvcnsuitwisseling. Om de gedachten te bepa-

len, behandelcn wij dc relevante privacyrichtlijnen hieronder in het kort. , • •

112. Aldus ecn uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 8 September 1987 (80/
86), Jur 1987. 3969; N/ 1988, 1029 en A4* 1988, 329 (Kolpinghuis).

111



POLITIK EN DE NIEUWE I N T E > N AT I O N A LE I N F O « M ATI EM A I I T

De Europese algemene privacyrichtiijn"* omschrijft persoonsgegevens als alle informatie
betreffende ecn ge'identificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De regeis van
deze richtlijn dienden vöör 24 oktobcr 1998 geimplcmenteerd worden in de wetgeving
van de lidstaten van de EU. In Nedcrland is de richtlijn uiteindelijk geimplcmenteerd
door de invoering van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)"* die de Wet per-
foonsregistratics (WPR) heeft vervangen. In dc richtlijn Staat niet langer het begrip per-
soonsregistratie centraal maar het begrip 'verwerken'."*

De Europese privacyrichtiijn is echter niet van toepassing op politiele gegevensuitwisse-
ling. Ingevolge artikel 3 lid 2 van de richtlijn is zij niet van toepassing verklaard op de
verwerking van persoonsgegevens die met het oog op de uitoefening van niet binnen het
Gemcenschapsretht vallcndc activiteiten geschiedt. Hicronder vallen activitciten als
bedoeld in de titels V en VI (waarin de politiele en strafrechtelijke samenwerking is gcre-
geld). De richtlijn heeft in ieder geval geen betrekking op verwerkingen die betrekking
hebben op dc openbare veiligheid, defensie, de veiligheid van de Staat cn activiteiten van
de Staat op strafrechcelijk gebicd.

De ISDN-richtlijn"' vormde tot 2002 een aanvulling op de algemene privacyrichtiijn
uit 1995. Zij bcantwoordde aan de specifieke eisen en aan de technische mogelijkheden
van telecommunicaticnetwerken, met name van digitale nerwerken (vaste of mobiele).
De ontwikkeling daarvan hangt ten dele af van de vraag of de gebruikers crvan verzekerd
kunnen zijn dat deze diensten geen inbreuk maken op hun persoonlijke levenssfeer.
Behalve dc fundamentcle rechten van natuurlijke personen, bcoogde de richtlijn ook de
rechtmatige belangen van rechtspersonen te beschermen. De bepalingen van de richtlijn
hadden betrekking op: dc veiligheid van de diensten en de nerwerken, het vcrtrouwelijk

113. Richtlijn van de Europese Unie van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met dc verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije vcrkeer van die gegevens. PbF.G L 281. 23 november 1995.

114. Wet van 6 juli 2000, houdende regeis inzake de bescherming van persoonsgegevens
(Wet bescherming persoonsgegevens), 5(4. 2000, 302; in werking getreden op
1 September 2001; laatstelijk gewijzigd bij wet van 7 februari 2002. 5»*. 2002, 148.

115. Verwerken is in artikel 2 van de richtlijn omschreven als elke bewerking of elk
geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens. al dan nict uitge-
voerd met behulp van geautomatiseerde precedes, zoals het verzamelen, vastleggen,
ordencn. bewaren, uitwerken, wijzigen. opvragen, raadplegen, gebruiken. verstrek-
ken door middel van doontending, verspreiding of enige andere vorm van terbe-
schikkingstelling, samenbrengen. met elkaar in verband brengen, alsmede het
afschermen, uirwissen of vernietigen van gegevens.

116. Richtlijn 97/66/F.Ci (oud) van het Europese Parlement en de Raad van 15 decem-
ber 1997 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer in de relecommunicatiesector, PbEG L 24, 30 januari
1998.
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karakter van de oproepen, de gegevens over het telefoonverkeer en de facturatie, het

recht om niet-gcdetailleerde rekcningen te ontvangcn, de weergave van de identificatie

van de oproepende en verbonden lijnen alsmede cen beperking van dezc mogelijkheid, .•

het automatisch oproepsysieem, de gegevens in telefoonboeken en de ongevraagde

oproepcn met het oog op <//>«•* m«r£rriii£. De uiterste datum waarop de richtlijn door de

lidstaten in nationaal recht moet worden omgezet, was dezelfde als die voor de algemene

richtlijn, te weten 24 oktober 1998."' De ISDN-richtlijn wordt in Nederland gcimplc-

menteerd in de nieuwe Telecommunicatiewet, die binnenkort van kracht wordt."'

De ISDN-richtlijn was echter evenmin als de algemene privacyrichtlijn van tocpassing

op de politick gcgcvensuitwisseling. Artikel 1 lid 3 van de richtlijn bcpaaldc namelijk

dat de richtlijn niet van toepassing is op activitciten die niet ondcr het Gemccnschaps-

rccht vallen, zoals de activiteiten waarin wordt voorzien door dc titcls V en VI (waarin de

politiele samenwerking is geregeld) van het VEU. Het artikellid bepaalt verder dat de

richtlijn in geen geval van toepassing is op activiteiten die verband houden met de open-

bare veiligheid, defensie, staatsveiligheid en de activiteiten van de Staat op strafrechtelijk

gebied.

De ISDN-richtlijn is in 2002 vervangen door de Richtlijn betreffende privacy en elek-

tronische communicatie."' Deze laatste richtlijn is evenmin als de algemene privacy-

richtlijn van toepassing op vraagstukken met betrekking tot de bescherming van funda-

menteie rechten en vrijheden van niet onder het Gemeenschapsrecht vallcndc

activiteiten. De richtlijn is dus niet van toepassing op activiteiten uit de Derde Pijlcr,

waaronder de informatieve politiesamenwerking valt.'*° Zij verändert niets aan het '

bestaande evenwicht tussen het recht van personen op hun persoonlijke levenssfeer en de

mogelijkheid voor de lidstaten om de in artikel 15 lid 1 van de richtlijn bedoelde maat-

regelen te nemen, die nodig zijn voor de bescherming van de openbare veiligheid, defen-

sie, staatsveiligheid en de wetshandhaving op strafrechtelijk gebied. Bijgevolg doet de

richtlijn geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de lidstaten om wettelijk toegestane

interceptie van elektronische communicatie uit te voeren of andere maatregelen vast te

stellen, wanneer dat voor e'e'n van voornoemde doeieinden noodzakelijk is. De richtlijn is

onder meer van belang met het oog op het erin neergelegde principe dat bepaalde soor-

117Om rekening tc houden met de in sommige lidstaten noodzakelijlte bijzondere
procedures, was deze termijn wat de bepalingen over het venrouwelijke karakter
van de oproepen betreft, vastgesteld op 24 oktober 2000.

118.AJmmn«M«i 1997/1998, 25 533.
119. Richtlijn 2002/58/EG van het Europe« Parlement en de Raad van 12 juli 2002

betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie, PbEG L 201/37 van
31 juli 2002.

12O.Zie overweging 11 en artikei 1 lid 3 van Rjchdijn 2002/58/EG.
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ten gegevens, waaronder persoonsgegevens, die berusten bij bepaalde type houders nict
mögen worden bcwaard en vernietigd dienen te worden als er niet langer ecn zakelijke
reden is voor het bewaren van de gegevens. De lidstaten kunnen echter wetgeving aanne-
men om te voorzicn in uitzonderingen in het belang van cen goede rechtsbedeling. Zo is
in 2002 in de Derdc Pijler van de EU voorgesteld om een algemene bewaarplicht van
1 jaar of meer in te voeren voor verkecrsgegevens'-' in het belang van de opsporing. Het
betrof een vcrzoek van de Verenigde Staten naar aanleiding van 11 September 2001. un
Dezc bewaarplicht zou dienen te gelden voor telefoon, fax, e-mail en kortweg al het ove-
rige gcbruik van Internet. Hierop is kritiek gekomen van onder meer de nationale con-
troleautoriteitcn. Ecn dergclijke bewaarplicht vormt cen onrechtmatige inbreuk op arti-
kel 8 EVRM (zie subsectie 5.3.4). Bovendien is een bewaarplicht op grond van artikel 15
lid 1 van de richtlijn alleen toegestaan voor een bepcrkte periodc en wanneer dat in een
democratische samcnleving nood/.akclijk, passend en cvenredig is.'"

De internationale politielc gcgcvensuitwisseling wordt bei'nvloed door in de nationale
constituties en in het EVRM'*-* neergclegde grondrechtcn en mensenrechten"'''. Zo vin-
den we in het recht betreffende de internationale politielc gegevensuitwisseling grond-
rechten terug als het discriminatieverbod van artikel l Gw (zie subsectie 5.4.2) en het
recht op cerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van artikel 10 Gw. Artikel 10 lid 2
Gw bepaalt expliciet dat de wet regeis moet stellen ter bescherming van de persoonlijke
levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. Dit is
gebeurd in de Wbp en de WPolr (subsectie 5.4.3). Op grond van artikel 10 lid 3 Gw
dient de wet ook regeis te stellen inzake de aanspraken van personen op kennisneming
van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, als-
mede op verbetcring van zodanige gegevens. Ook deze regeis zijn expliciet neergclegd in
de Wbp cn de WPolr, alsmede in het Reglement internationale rechtshulp politic (zie
subsectie 5.4.3). M , j ^:

121. Dezc gegevens geven informatie over tijdstip, duur en plaats van de communicant,
over aansluitingen, et cetera.

122. Zie hierover ook Opinion 4/2001 van de artikel 29 Working Party, de werkgroep
die de Commissic. de Raad en hei Europccs Parlemem op grond van artikel 29 en
.10 van de algemene privaeyrichtlijn en artikel 15 lid 3 van Richtlijn 2OO2/58/EG
adviscert over de uitvoering van de privacyrichtlijnen. .i " •• . :' .

123.Verdrag van 4 november 1950, 7>*. 1990. 156.
124. Zie omtrent de relatie mensenrechten en Strafvordering Brants, Mevis 8c Prakken

2001.
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In Nedcrland maakt hcc internationale recht deel uit van het nationale recht. Nederland

heeft een gematigd monistisch stelscl, hetgcen betekent dat het internationale recht in

beginsel directe werking heeft. Het internationale recht behocft in principe nict tc wor-

den getransformeerd door een nationaalrechtelijke procedure. Er is dus niet noodzakeiij-

kerwijs uitvoeringswetgeving vereist. Dit is in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland,

dat een dualistisch stelsel kent. In een dualistisch stelsel moet het internationale recht via

zogenaamde transformatiewctgeving in nationaal recht worden omgezet. In Nederland

hebben verdragen een ieder verbindende werking als ze naar hun inhoud ieder kunncn

binden (artikel 93 Gw). Dat is zoals gezegd voor het Oatabeschermingsverdrag niet hele-

maal het geval. Het Databeschermingsverdrag heeft echter wel verbindend effect (tie ;

subsectie 5.3.1). In geval van botsing tussen volkenrecht en nationaal recht beschouwt •>

Nederland verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties, zoals Aanbeveling '

R (87) 15 (zie subsectie 5-3-2) als van hoger orde dan zijn eigen wetgeving (artikel 94

GW). • ' ' ' ' . » I" - • . 1 - . . M ' . ( » P ! . - / ! « ' . ' ' l " • • .

In de Nederlandse rechtsorde wordt ervan uitgegaan dat de op een verdrag gebaseerde

volkenrechtelijke plicht tot rechtshulp voorrang heeft boven de nationale wetgeving (bij-

voorbeeld de artikelen 39 en 46 SUO). '" De nationale wetgeving kan echter wel als

beoordelingsmaatstaf fungeren, bijvoorbeeld bij de interpretatie van het verdrag of als

het verdrag uitdrukkelijk verwijst naar de nationale wetgeving, zoals het geval is bij dc

artikelen 39 en 46 SUO. '"

Vanwege de werking van artikel 94 Gw is de invloed van het EVRM op het Nederlandse

strafprocesrecht en op het Nederlandse gegevensbeschermingsrecht (het recht op de

informationele privacy) groot. Op het gebied van de politiele gegevensuitwisseling laat >

zieh de invloed van artikel 8 EVRM gevoelen. In artikel 8 lid 1 EVRM is het recht van •

eenieder op respect voor zijn privd-leven neergelegd. Het verstrekken van gegevens uit >'

125.Hetzelfde geldt voor in een rechtshulpverdrag opgenomen imperatieve weigerings-
gronden. In een dergelijk geval doet het er niet toe of de nationale wet rechtshulp
toestaat. De rechtshulp moet dan vcrleend worden.

126. Buruma 1994, p. 3-4. Ook kan een rechtshulpverdrag door middel van een faculta-
tieve clausule een rechtshulpbeslissing 'ter discretie stellen' van dc om rechtshulp
verzochte Staat. Oil betekent dat in het verdrag de Staat onder bepaalde omstandig-
heden is ontslagen van zijn plicht om rechtshulp te verlenen, maar de Staat mig die
rechtshulp wel verlenen. Het verdrag geeft dan verlof om de wet toe te passen. Als
in zo'n geval de wet (onder omstandigheden) het verlenen van rechtshulp verbiedt,
mag de rechtshulp niet verleend worden. Wanneer de nationale wet echter even-
eens een facultatieve clausule bevat of helemaal geen bepaling ter zake, dan Staat
het de nationale autoriteiten vrij al dan niet rechtshulp te verlenen. Zie omtrenc
facultatieve en imperatieve weigeringsgronden met betrekking tot de internationale
politiele gegevensuitwisseling subsectie 5.4.2.
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ecn politicregister zal in het mcrendeel van de gevallen een inbrcuk maken op dit recht.

De (politieie) overheid mag ingevolge artikel 8 lid 2 EVRM geen inbrcuk maken op het

recht op de privacy van personen, tenzij een dergelijke inbrcuk bij de wet is voorzien en

in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van onder mccr de open-

bare veilighcid en het voorkomen van wanordelijkhedcn en strafbare feiten. Op grond

van deze beperkingsclausule is in de WPoIr en de Wbp wetgeving tot stand gebracht met

betrekking tot de informationele privacy (zie subsectie 5.4.3). De regeting voor het vcr-

ftrekken van de gegevens en de concrete verstrekkingen zelf moeten voldoen aan de voor-

waarden van artikel 8 lid 2 FVRM. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

(EHRM) stelt in haar jurisprudentie een aantal stringente eisen aan beperking van het

recht op privacy."' Het Hof cist niet enkel het bestaan van een rechtsregel, maar ziet ook

toe op de kwaliteit van het nationale recht ter zake. Het nationale recht dient voldoende

bescherming tc bicden tegen ongcrcchtvaardigdc inmenging door de overheid in de vrij-

heidsrechten van dc burger. Dit gcldt in het bijzondcr wanneer het overheidsoptreden in

het geheim of buiten kennis van de betrokkenen plaatsvindt en schadelijke of onomkeer-

bare consequentics kan hebben.''" Het nationale recht dient verder voldoende toeganke-

lijk en kenbaar tc zijn voor de burger. De normen dienen precics te zijn geformuleerd. Er

worden met andere woorden eisen van toegankelijkheid, inzichtelijkheid en duidelijk-

heid gesteld. Het verstrckken van persoonsgegevens uit een politieregister zal vervolgcns

op grond van het noodzakelijkheidsvereiste van artikel 8 lid 2 EVRM moeten worden

gerechtvaardigd door een />rf«/'«f JOCM/ ««•</. Dit begrip wordt ingevuld door de beginse-

len van proportionaliteit en subsidiariteit. Het proportionaliteitsvereiste houdt in dat

naarmate de inbrcuk op de privacy groter is, bijvoorbeeld doordat het gevoclige gegevens

betreft over ras et cetera, het belang van de gegevensverstrekking meer moet worden aan-

getoond. Het subsidiariteitsvereiste houdt in dat duidelijk moet zijn dat andere, minder

in de persoonlijke levenssfeer van de burger ingrijpende maatregelcn redelijkerwijs niet

mogelijk of onvoldoende doeltreffend zouden zijn. Aan de nationale autoriteiten wordt

bij de beoordeling van het noodzakelijkheidsvereiste een 'margin of appreciation' gcla-

ten. Het EHRM acht in dit verband de praktijk en de rechtsopvattingen in de overige

landen van de Raad van Europa in belangrijke mate medebepalend voor de vraag wat in

een democratische samenleving noodzakelijk kan worden geacht. Naast artikel 8 EVRM

is ook artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rech-

ten (IVBPR) rechtstreeks van toepassing binnen de Nederlandse rcchtsorde. Dit priva-

cyartikcl stelt voor politicregisters geen striktere eisen dan artikel 8 EVRM.'" . . *, .<, ,

127.Zic bijvoorbecld dc volgende uinpraken: EHRM 26 april 1979, /V/ 1980. 146
(5Haifr 77mn); EHRM 2 augustus 1984. Ay 1988. 534 (*/«/.»<•); en EHRM
26 maart 1987. NJCM 1988. 148 U«>U£T) .

128. EHRM 24 april 1990. / # 1991, 523 aJsmede Srrwj/C m. 176* en 1764 (Knulin
en Hüvig). * * i . -,.-:. J> . •, ^,-.-.i f - ' - . ^ T : - u %•>:•••• •• .. = -

1 2 9 . S c h r e u d e r s 1 9 9 5 , p . 1 1 . J * >.-
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5.3 .5 /Wi/*«/r £*£«^n*£«rArr»i*»£ in <
De Schengenpartners hebben in dc loop der jaren een complex systeem ontwikkeld voor
de bescherming van pcrsoonsgegevens.'*• Er moet maar liefst onderscheid gemaakt W O N
den tussen vijf verschillende beschermingsregimes:
1. uitwisseling van gegevens in het kader van het Schengen Informatie Systeem (SIS); *
2. uitwisseling van gegevens in het kader van de behandcling van asielverzoekenj *•••?•>*
3. uitwisseling van gegevens in het kader van de internationale samenwerking in straf- i

rechtelijke procedures; »
4. overigc gevallen van uitwisseling van persoonsgegevcns; en •..
5. uitwisseling van gegevens in hct kader van de politiele samenwerking. 4>'<f!"%-:> J
»,;i^».,.,s •;^,. '.i^,..j,,,,j. (j., ftfitT*<»}/1^^./H'-'f *'»••'*.' •' yf*' äW-i.VfV,- •,& shi rsH l i f t £l<" rtf<

De informatiekanalen die genoemd zijn in (1) tot en met (3) hebben vcrsprcid over het'

verdrag een ad hoc gegevensbescherming gekregen. De artikelen 126 tot en met 128

SUO willen daarnaast een algemeen kader opieggen voor de gegevensbeschcrming van de

overige acht informatiekanalen, die in punt ad (4) genocmd worden."' Punt (5). de uit-

wisseling van gegevens in het kader van de politiele samenwerking, maakt ondcrdeel uit

van deze acht informatiekanalen, waarvoor het algemcne kader gcldt. Voor deze politiele

informatieve samenwerking gelden bovendien bijkomende bepalingcn, namelijk dc arti-

kelen 129 en 130 SUO. De vijf soorten van informatiekanalen met hun afzondcrlijkc

beschermingsregimes passeren hieronder de revue, n ; •• , .• ,

/W (7,) 5cAf»£f» w £<r£<r«*/^tt/0/*&» Ay Art^rafr ^«£//V£ («zntpfgr A<rr 5 / 5
Het SIS wordt in dit onderzoek verder niet behandcld.'" We vermelden slechts enige

punten die duidelijk maken dat het SIS verschilt van het PALMA- en EMMI-systeem.
Het SIS bevat vcrzoeken van Schengenstaten om ten aanzien van een bepaaldc persoon
of een bepaald voorwerp een speeifieke, in de S U O omschreven actie te ondernemen.
Het SIS bestaat uit een systeem van aparte, indentieke bestanden die naast de nationale
opsporingsregisters bestaan. In deze bestanden zijn de verzoeken opgenomen die een
Schengenstaat heeft gericht aan alle andere Schengenstaten. In hct SIS mögen volgcns
artikel 94 S U O alleen gegevens worden opgenomen die noodzakelijk zijn voor de vol-
gende doeleinden: aanhouding met het doel van uitlevering (artikel 95 SUO) , weigering
van toegang van bepaalde vreemdelingen (artikel 96 SU O) , opsporen van vermiste perso-
nen of bepaalde tegen zichzelf te beschermen pcrsonen (artikel 97 SUO) , opsporen van
getuigen of bepaalde procespartijen (artikel 98 S U O ) , onopvallend volgen van bepaalde
personen en voertuigen (artikel 99 SUO) en het opsporen van voorwerpen nodig voor
beslag of als bewijsmiddel in een strafprocedure (artikel 100 S U O ) . ' " Er worden voor

BO.Dumortier 1992, p. 140.
131. De Hen & Vanderborght 1996, p. 558-559.
132. Zie over het SIS in de praktijk Vermaas 1998.
133. De Hert & Vanderborght 1996, p. 544.
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die doeleinden gegevens in het SIS opgenomen van personen, van voertuigen en van
andere voorwerpen (bijvoorbeeld gestolen caravans, vuurwapens, bianco formulieren,
identiteitsdocumenten en bankbiljetten).'** Personen, voertuigen en andere voorwerpen
worden door een Schengenland gesignaleerd. Een signalering in het SIS moet men zien
als een vcrzoek van de signalerende Schengenstaat aan de andere Schengenstaten om een
actie te ondernemen als er een A/'/ (een positieve controle) is. Ingevolge artikei 93 SUO
dient het SIS met het voorgaande drie doeleinden: handhaving van de OOV op het
grondgebied van de Schengenlanden; de staatsveiligheid van de Schengcnlanden alsmede
dc handhaving van de bepalingen inzake het personenvcrkeer van de SUO. Een apart
hoofdstuk in de SUO hceft betrekking op de gcgevensbescherming met betrekking tot
het SIS. Het betreff de artikelen 102-118 SUO. Het SIS bestaat uit een ccntraal systeem
CSIS voor alle Schengenlanden en een nationale Schengendatabank NSIS in elke * '>< •
Schengenstaat.'" De belangrijkste functie van het CSIS is het waarborgen van de integri-
teit van de gegevens. Het CSIS ziet crop toe dat alle nationale SIS-bestanden te allen
tijde identiek blijven. Elke wijziging van het SIS moet daarom via het CSIS verlopen.'*
Dit systeem wordt bovendien aangevuld met het zogenaamde SIRENE-nerwerk, dat uit
vertegenwoordigers van politic, douane en justitie bestaat. In de Schengenstaten zelf ver-
lopcn alle wijzigingen via de nationale SIRENE. SIRENE Staat voor 5«/>/>/̂ wr»wry
/w/ormrfr/ow /?£^««/ <jr //*<• Akr/ow«/ £wrry. Het systeem heeft met andere woorden
betrekking op aanvullende informatie die bij binnenkomst in een land vereist is. Raad-
plegingen blijven altijd beperkt tot het NSIS. De bevoegde ambtenaren kunnen op
dezelfde terminal zowcl de nationale informatiesystemen als het NSIS bevragen. Dit-
zelfde gcldt voor de IRC-medewerkcrs. Bij een A/r moeten de ambtenaren onmiddellijk
de nationale SIRENE waarschuwen, hetgecn meestal telefonisch gebeurt. Schengensta-
ten mögen voor deze waarschuwing ook een geautomatiseerde oplossing uitwerken, die
in de bevraging van het NSIS kan worden geintegreerd. De zogenaamde gemeenschappe-
lijke Schengcncontroleautoriteit waakte over de rechtmatige werking van het CSIS (arti-
kel 115 SUO oud). Zij was samengesteld uit vertegenwoordigers van alle nationale
controleautoriteiten, twee van elke nationale controleautoriteit.'^ Met de inwerkingtre-
ding van het Verdrag van Amsterdam is de Schengcncontroleautoriteit opgegaan in het

134.Dumorticr 1992, p. 146.
13VZie hierover: Oumortier 1992. p. 142-145.
136.Mogelijke wijzigingen lijn: invoeren, veranderen of verwijderen van signaleringen

in het SIS.
137. In Nederland is de nationale controleautoriteit het Cbp, in Belgit de Commissie

voor de Bescherming van de Persoonlijlse Levenssfeer (CBPL), en in Duitsland een
aparte {XMnin-Aiiataai/rnipr. ,- .
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Schengen-secretariaat van het secretariaat-generaal van de Europesc Raad."* De lidstaten

hebben in 1999 besloten het contract voor het SIRENE-netwerk nict tc vcrlcngen waar-

door het op 23 augustus 2001 is verstreken. Het netwerk is op die datum vervangen door,,

een nieuwe communicatie-infrastructuur SISNET die zieh op termijn zou moeten »

omvormen tot een 'Europecs informaticsystcem', dat eveneens gegevens over dc immi- •

gratie bevat. De plaatsvervangend secretaris-generaaJ van de Raad is bij besluit van *A w

17 december 1999 gemachtigd de contracten met betrekking tot de installatie en de wer-

king van SISNET te sluiten en te beheren.""' Het SIS is momenteel operationeel voor

13 lidstaten alsmede voor twee andere staten, namelijk Noorwegen en IJsland. Hct sys- v

teem beschikt evcnwel niet over voldoende capaciteit om te kunnen functioneren voor •>

alle lidstaten die de Unie na de uitbreiding in mei 2004 zal teilen.'*" j- #*.•***•»* ,»r-<.;jöw^

Deze regeling luidt vrijwel identiek aan die in de Europcse Asiclzockcrsovcrecnkomst.'^

De regeling valt buiten het bestek van dit onderzoek. . . , ,: • ,ji;.f'

-it,! '

138. Sinds 1 September 2001 is er in de EU sprake van « n secretariaar voor alle
bestaande gemeenschappelijke controleorganen voor gegevensbescherming. De
rechtsbasis hiervoor is het Besluit van de Raad van 17 oktobcr 2000 tot oprichting
van een secretariaat voor de gemeenschappelijke controleorganen voor gegevensbe-
scherming ingesteld bij de Overeenkomst tot oprichting van de Europese politie-
dienst (Europol-Overeenkomst), de Overeenkomst inzake het gebruik van infor-
matica op douanegebied en de Overeenkomst tcr uitvoering van het te Schengen
gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de
gemeenschappelijke grenzen (Schengen-Overeenkomst), PbEG L 271 van 24 Sep-
tember 2000. Vanaf 1 September 2001 is Besluit 1999/438/EEG inzake de
gemeenschappelijke controleautoriteit, ingesteld bij artikel 115 SUO ingetrokken.

139. PbEG L 337 van 30 december 1999.
140.Om het gebruik van het systeem door de toekomstige lidstaten mogelijk te maken

en om met de laatste ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologieün
rekening te houden, hebben het Koninkrijk Belgie en het Koninkrijk Zweden twee
nieuwe initiatieven voorgelegd met het oog op de goedkeuring van:
- Verordening (EG) nr. 2424/2001 betreffende de ontwikkeling van het SIS van

de tweede generatie gebaseerd op artikel 66 van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap;

- Besluit 2001/886/JBZ van de Raad betreffende de ontwikkeling van het SIS van
de tweede generatie gebaseerd op de artikelen 30, 31 en 34 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie.

Dit onderscheid kan worden verklaard door het feit dat het SIS bedoeld is ter ver-
betering van de politiele en justitiele samenwerking in strafzaken (welke materie
valt onder Titel VI VEU), alsook het beleid inzake visa, immigratie en vrij verkeer
van personen (welke materie valt onder Titel IV van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap); PbEG C 328 van 13 december 2001.

141.Overeenkomst van 15 juni 1990, neergelegd in artikel 15 van de G
mining jAr Surr Ä?ĵ «nj«i»7;/̂ ^6r £xamm<>jj .̂ ^/IVVWK»«/ /,i>d̂ c</ in On?
A/rmier 5ti»« o/rAf furtr/ifan Commumri«, ondertekend te Dublin op 15 juni
1990.
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De SUO bcvat bepalingcn over de volgende traditionele onderdelen van de internatio-

nale justitiele rechtshulp: wederzijdse rcchtshulp in strafzaken, toepassing van het nr £M

/'« rWfm-bcginsel, uitlevering en overdracht van tenuitvoerlegging van strafvonnissen. In

de artikelen 126 tot 130 SUO worden deze onderdelen van de internationale justitiele

rechtshulp echter grotcndeels uitgezonderd van gcgcvensbeschcrming. De enige voor-

waarde van de SUO om gegevens in hct leader van de internationale samenwerking in

strafrechtclijke procedures uit te wisselen, is dat de Schengenstaten in hun nationale wet-

geving een niveau van gegevensbeschcrming moeten bieden dat ten minste gelijk is aan

het niveau van het Databcschermingsverdrag van de Raad van Europa (artikel 126 lid 1

en 4 SUC)).'*'' Enkele van de beginselen uit het Databeschermingsverdrag werden boven-

dicn opgenomen in de Schcngenbcpalingen met bctrckking tot de justitiele rcchts-

1. Gegevensuitwisseling met de overige Schengenstaten naar aanleiding van een uitzon-

derlijke visumverscrekking door een Schengcnland (artikel 16 SUO).

2. Gegevensuitwisseling met de overige Schengenstaten naar aanleiding van een uitzon-

derlijkc verblijfstitelverstrekking door een Schengenland (artikel 25 SUO).

3. Gegevensuitwisseling met een of meerdere Schengenstaten naar aanleiding van de

raadpleging van centrale autoriteiten over de behandeling van een visumaanvraag

(artikel 17 SUO).

4. Gegevensuirwisscling met een derde Staat naar aanleiding van het terugsturen van een

vrecmdeling.

5. Gegevensuitwisseling met een Schengenpartij naar aanleiding van tips over illegale

vreemdelingenhandel met betrekking tot dat land (artikel 27 SUO).

6. Gegevensuitwisseling over genomen maatregelen in de strijd tegen de handel in vcrdo-

vende middelen (artikel 76 SUO). .- x - » >̂ • - ' - * •> - i ^ -- *'••'•;••-.-•-

7. Gegevensuitwisseling over het verwerven van vuurwapens door particutieren (artikel

91 SUO).

142.Dumortier 1992, p. 170-171: De He« & Vinderborght 1996, p. 557-558.
143. Zo brpaali artikfl SO lid 3 SUO dat de rechtshulpgegevens slechrs mögen worden

gcbruikt voor andere doeleinden dan de rechtshulp in strafzaken, voor zover de
gegevensaanleverende partij daarmee voorar heeft ingestemd. Artikel S7 lid 3 SUO

_ vereist dat voorargaande aan de gegevensuirwisscling met betrekking tot het fir £u
in ufox-beginsel de autoriteiten aangeduid worden die deze gegevens mögen vragen

• y of ontvangen. De verzoeken tot uitlevering kunnen op Schengenniveau via het SIS
worden geseind'. Dan is de specilieke gegevensbescherming voor het SIS van toe-
passing.
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8. Gegevensuirwisseling mogelijk gcmaakt in het kader van de politick samenwerking

(artikel 39-47 SUO). vr>̂ h *%c-v»h•.-'*«•.-.••>* <

726 fof <•

Dcze complexe gegevcnsbeschermingsregeling bespreken we in hct kadcr van dit onder-

ZOek u i t v o e r i g . '«'X-T ?i .!»'*-1 ftlf* «*:>*lr?*tf'*S'*':*'*:!?#'*«'r«»*-/«»jr -r '>» •••". f ^ r ;

Uit de eerste twee leden van artikel 126 SUO blijkt dat de Schengenstaten, alvorens zij

mochten starten met de geautomatiseerde uirwisseling van gegevens in de zin van (4) en

(5), een nationale wetgeving moesten hebben die tenminste hct gegevensbeschermings-

niveau haalde van het Databeschermingsvcrdrag.

Op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die worden verstrekt, zijn de

volgcnde zes bcpalingen van toepassing (artikel 1261 id3SUO) . ; i / ••••; . ; ;

1. De vcrstrektc persoonsgegevens mögen door de onrvangende Schengenstaat niet

gebruikt worden voor andere doeleinden dan die welke de SUO heeft omschreven.

Politielc gegevensuitwisseling mag dus alleen plaatsvinden binnen de bepalingen van

de artikelen 39 en 46 SUO. Gebruik voor andere doeleinden is slechts mogelijk na

voorafgaande toestemming door de verstrekkende Schengenstaat, overeenkomstig het

recht van de onrvangende Schengenstaat. De toestemming kan worden verlccnd voor

zover dit op grond van het nationale recht van de verstrekkende Schengenstaat is toc-

gestaan.

2. De verstrekte persoonsgegevens mögen alleen worden gebruikt door diensten, instan-

ties en gerechtelijke autoriteiten die bij de voor de verstrekking (onder 1) bedoelde

doeleinden een taak of funetie hebben. Wat de politiele gegevensuirwisseling betreff,

mögen de verstrekte gegevens dus alleen worden gebruikt door in dat kader bevoegde

p e r s o n e n . •"• ~ * ; • ' . « • ! i . - . - v . • < - . - * • * ; • [ - ^ : • = - . > ' v f " » - t - ' - • ? • I ' - ' - v ;~*" : i ^ : * r • " • ^ -•'-'- '-- • ' .•;

3. De Schengenstaat die de persoonsgegevens verstrekt, ziet erop toe dat de gegevens

juist zijn. Wanneer blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of dat de gegevens niet

hadden mögen worden verstrekt, wordt dit de onrvangende Schengenstaat onmiddel-

lijk meegedeeld. De onrvangende Schengenstaat kan ook een verzoek indienen om na

te gaan of de gegevens juist en rechtmatig verstrekt zijn. Als de gegevens inderdaad

onjuist zijn of onrechtmatig werden verstrekt, moet de onrvangende partij overgaan

tot verbetering of vernietiging van de betreffende persoonsgegevens, danwel vermel-

den dat de persoonsgegevens onjuist zijn of onrechtmatig zijn verstrekt.

4. De onrvangende Schengenstaat is aansprakelijk voor het gebruik van de ontvangen

gegevens, ook al waren de gegevens onjuist of onrechtmatig verstrekt. Als de gegevens

onjuist of onrechtmatig zijn verstrekt, is er evenwel een mogelijkheid tot het insteilen

van een regresvordering op de verstrekkende Staat na een door de ontvangende Staat
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uitbetaalde schadevergoeding. Dc vcrstrckkendc Staat moet dan het volledige bedrag

aan betaalde schadcvergoeding terugbetalen aan de ontvangendc staat.

5. Van dc verstrekking en de ontvangst van persoonsgegevens dient in de registratie

waaruit zij worden verstrekt en waarin zij worden opgenomen aantekening te worden

gehouden.

6. De gemecnschappclijke Schengencomroieautoriteit is bevoegd advies uit te brengen 1

over de toepassings- en interpretaticmocilijkhcdcn van artikel 126 SUO.

De Schengengegevensbescherming voor de genoemde acht overige informatiekanalen,

waaronder de politiele informatieve samenwerking, is absoluut, in de zin dat alle vormen

van informaticverwerking en -verstrekking erdoor bestreken worden. Het in subsectie

5.3.1 behandelde Databeschermingsverdrag heeft daarentegen alleen betrekking op

geautomatisecrde gegevens. Naast dc besproken volledig geautomatisecrde verwerking en

verstrekking (artikel 126 SUO) vallen onder de Schengengegevensbescherming ook de

verwerking en verstrekking van persoonsgegevens uit niet-geautomatiseerde doch

gestructurcerde bestanden (artikel 127 lid 1 SUO). Ten slotte vallen onder de bescher-

ming ook de verwerking en verstrekking van losse (niet-geautomatiseerde) ongestructu-

reerde persoonsgegevens, die nict in ccn registratie zijn opgeslagen (artikel' 127 fid' 2

SUO).'** Aldus ontstaat ecn complex ondcrscheid tussen drie groepen gegevens.

- Groep 1: persoonsgegevens die volledig gcautomatiscerd worden verwerkt (artikel 126

SUO).

- Groep 2: persoonsgegevens uit niet-geautomatiseerde persoonsregistraties (artikel 127

lid 1 SUO).

- Groep 3: losse, niet-gestructureerde persoonsgegevens die nict in ccn registratie zijn

opgeslagen (artikel 127 lid 2 SUO). Hierbij kan worden gedacht aan losse inlichtin-

gen, een (robot)foto of cen ad hoc opgestelde persoonsbeschrijving.'** t̂ 5 ;^ i ••?

" • -• ( - . • - • . • • • . . - _ " - . : . . - * - •. v v ^ - . h . ' n K . ^ S O : .

De gegevensbeschermingsregimes voor persoonsgegevens uit de groepen 2 en 3 worden

hierondcr besproken. Groep 1 is hierboven reeds besproken. Daarvoor geldt de regeling

van artikel 126 SUO.

Voor de gegevens uit groep 2 geldt hct volgendc. Ingcvolge artikel 127 lid 1 SUO is de

regeling van artikel 126, dus dc hclc zojuist besproken regeling, ook van toepassing op

het verstrekken uit en hct opnemen in ccn nict-gcautomatiscerdc persoonsregistratic.

Voor geautomatisecrde persoonsgegevens en niet-geautomatiseerde doch gestructureerde

persoonsgegevens geldt dus dezelfde regeling, namelijk die van artikel 126 SUO.

144.Dumortier 1992, p. 165-166. Dc Hert & Vanderborght 1996, p. 559-560.
145. Dc gegevensbescherming voor gegevens uit groep 3 is er gefcomen op inittaiief van

DuirsUnd: Dumorticr 1992, p. 166. ,-,;• t»; ; . *
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Voor gcgevcns uit groep 3 geldt her volgende. Op de verstrekking van losse, niet-gestruc-

tureerde persoonsgegcvcns zijn ingcvolgc artikel 127 lid 2 SUO in de ecrste plaats de

bepalingen van artikel 126 lid 3 SUO van tocpassing, met uitzondering van bepaling e,

de registratieplicht (zie hierboven). Bovendien zijn de dric onderstaande bepalingen van

t o c p a s s i n g . • ;•.•.:.'.... t : . ; ^ . : • < . : • : '• - • > - , u - . . - c •• • ' ^ > . * ; • > - - • » , U ^ ; ••,./;, , U ' •.*••'..•" -

1. Van de verstrekking en de ontvangst van losse gegevens wordt bij die gegevens aante-

kening gehouden. Deze verplichting geldt niet indien, gelet op het gebruik van de

gegevens, aantekening niet nodig is. Die geldt in het bijzonder wanneer de gegevens

niet of slechts kortstondig worden gebruikt. (Deze bepaling vervangt bepaling e van

a r t i k e l 1 2 6 l i d 3 S U O . ) . > . y . n s s > i " m t f ; $ t » i . s ; r , » r j •>'••. •;• l a v / v ^ y i * i . w i w . ' . - . j n » »>»>«« n i

2. Het gebruik van verstrekte losse gegevens krijgt bij de ontvangende Schengenstaat ten

minste de bescherming die o p grond van het recht van het ontvangende Schengenland

geldt voor het gebruik van gegevens van gelijke aard. »«•»-<••..;»

3. D c beslissing o f en onder welke voorwaarden aan een verzoek van een belangheb-1/

bende tot kenn i sneming van losse gegevens wordt voldaan, wordt door de Schengen-

staat waarbij het verzoek is ingediend, g e n o m e n in overeenstemming met haar natio-

nale wetgeving.

Ingevolge artikel 128 lid 1 SUO is een onafhankelijke nationale controleautoriteit belast

met onafhankelijk toezicht op de naleving van de op basis van de artikelen 126 en 127 in

nationale wetgeving gcsteldc uitvoeringsvoorschrifr.cn. In Nederland geschiedt dit toe-

zicht door het CBP, in Belgie door de CBPL, en in Duitsland door cen aparte £)tf/«f-

rt-Attte£ft»«/rra£r<r. (artikel 128 lid 2 SUO). Het toezicht geldt voor de drie genoemde

grocpen van persoonsgegevens. Artikel 128 lid 2 SUO herhaalt expliciet dat het toezicht

ook op gegevens die niet in registraties zijn opgeslagen van toepassing is, dus op gegevens

van groep 3. De privaeycommissies in de Schengenlanden zijn derhalve bevoegd om al

het Schengengegevensverkeer te toetsen aan de gcgevcnsbeschermingsrcgels, zelfs al gaat

het om een losse mededeling. Daarmee wordt de nationale bevoegdheid van de privaey-

commissies aanzienlijk uitgebreid. In de nationale wetgevingen van de Schengenlanden

strekt de controlebevoegdheid zieh namelijk alleen uit over de geautomatiseerde gege-

vens en de niet-geautomatiseerde doch gestruetureerde gegevens (de groepen 1 cn 2 dus),

m a a r n i e t o v e r d e l o s s e g e g e v e n s . ' * * ; I - V . ? { Ö Ü > ' . ^ • ' * - . i ' < • ' ' v > ' •. • ; ; « • • • • "-•-." - . < T ,

Zoals gezegd, gelden voor de politiele informatieve samenwerking (artikel 39, 46 en 47

SUO) bovenop de besproken regeling nog enkele bijkomende bepalingen, namelijk dc

bepalingen van de artikelen 129 en 130 SUO. Over artikel 130 SUO kunnen wc kort zijn,

omdat het ziet op de in dit onderzoek niet erg relevante contaetambtenaren. Artikel 130

146. De Hen «c Vanderborght 1996. p. 561.
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stelt dat de artikelen 126 en 127 SUO van toepassing zijn op de drie genoemde groepen

gcgevcns die uitgewisseld worden door contactambtenaren, doch alleen bij de doorgifte 'V

van informatic aan de thuisbasis. Artikel 129 SUO ziet op de in sectic 5.2 bcsprokcn gcge-

vcnsverstrckking op vcrzoek (artikel 39 SUO) en op de spontane gegevcnsverstrekking

(artikel 46 SUO). Deze aanvullende regeling wordt hieronder besproken. L

. . . • . . • „ , . . .• . . ! . . . . . ; . : , ^ , , . . , . • . , . ta i«««;;>to

Ingevolge artikel 129 SUO geldt dat voor de verstrekking van pcrsoonsgegevens op

grond van de artikelen 39 en 46 SUO, naast de besproken regeling van dc artikelen 126

en 127 SUO, voor de drie genoemde groepen gegevens twee aanvullende regels gelden.

1. Er moet een niveau van gegevensbescherming verwezenlijkt zijn waarbij de bcginselcn

van de in subsectie 5.3.2 besproken aanbeveling R (87) 15 in acht zijn genomen. Voor

Nederland is bijvoorbecld in de WPoIr en het BPoIr aan die eis voldaan. Ein van de

kcrnbcpalingen in de aanbeveling verbiedt disproportionele gegevensdoorgiftc of

doorgifte van gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de voorkoming van een reeel

gevaar of de opsporing van een specifiek misdrijf. ••!;:5:t>».ji(:-i-s-,'.•• siu? .;

2. Op de spontane verstrekking op grond van artikel 46 SUO zijn de volgende aanvul-

lende gegcvensbcschermingsbepalingen van toepassing:

3. De ontvangende Schengenstaat mag de verstrektc gegevens uitsluitend voor de door

het verstrekkende Schengenland bepaalde doeleinden gebruiken. De ontvangende

Staat dient daarbij de door de verstrekkende Staat gestelde voorwaarden in acht te

nemen. Dit is het zogenaamde doelbindingsprincipc.

4. De gegevens mögen uitsluitend aan politiediensten worden verstrekt. Doorgeleiding

van de verstrektc gegevens aan andere diensten is slechts mogelijk na voorafgaande

toestemming van dc verstrekkende Schengenstaat. ^-./ ;w .'»r/.i ,>;o,i->-̂ .it<.a5*q.*i;>>3

5. Het ontvangende Schengenland informeert dc verstrekkende Schengenstaat desgevraagd

over het gebruik van dc verstrektc gcgevcns en het op grond daarvan bereikte resultaat.

In een ontwcrpbcsluit van 24 Juli 1997'*' heeft het Uirvoerend Comite" van Schengen te

Lissabon een coneepttekst goedgekeurd voor ecn Schengen Handleiding over de samen-

werking en politic'le handhaving inzake de openbare orde en veiligheid. Het uirvoerend

Comite' van Schengen had tot taak op de correcte toepassing van de SUO toe te zien en

aanvullende regclingen te treffen (artikel 132 SUO oud). Met de inwerkingtreding van

het Verdrag van Amsterdam heeft de Raad de plaats ingenomen van het Uirvoerend

Comite dat door de Schengenakkoorden is opgericht.'** Op 1 mei 1999 heeft dc Raad de

U7.5rm. 1997, 113, p. 12.
148. Op grond van artikel 2 "Protocol tot opneming van het Schengen-acquis in het

kader van de Europese Unie".
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wijze vastgcstcld waarop het Schengen-secretariaat in het secretariaat-generaal van de

Raad moest worden opgcnomcn, en met name de modaliteiten betreffende het personeel

van het Schengen-secretartaat.''*' Daarna werden nieuwe werkgroepen opgericht om de

Raad bij het beheer ervan te steunen.

De Schengen Handleiding heeft tot doel de samenwerking op het gebied van de handha-

ving van de OOV tussen de Schengenstaten te bevorderen. Het is gericht op de afwen-

ding van (dreigende) verstoringen van de OOV, die een of meerdere Schengenstaten

kunnen treffen. De Schengenstaten kunnen de inhoud van deze Handleiding in hun

nationale instrueties en handboeken opnemen. • .>•««? - •••• ,>U«*«'.iwsrfc *•*•#«••• i>"<?ii*rf -

De samenwerking als bedocld in de Schengen Handleiding vindt haar grondsiag in arti-

kel 46 SUO. Zij betreft onder meer gebeurtenissen waarbij grote aantallen mensen zieh

venamelen en waarbij het politie-optreden primair gericht is op het handhaven van de

OOV, en op het voorkomen van strafbare feiten. Voorbcelden hiervan zijn sportwedstrij-

den, rockconcerten, betogingen en wegblokkades. Het gaat in het algemeen om activitei-

ten van concentraties van personen die een gevaar voor de OOV kunnen vormen. Deze

vorm van samenwerking is niet beperkt tot aangrenzende Schengenstaten, maar kan ook

plaatsvinden tussen Schengenstaten die niet aan elkaar grenzen, alsmede tussen een

Schengenstaat en een'transit Schengenstaat'. » , . ,-.•••

De Schengen Handleiding bevat een specifiek hoofdstuk over de informatie-uirwisseling

in voornoemde gevallen. In beginsel dient de informatie-uitwisseling te geschieden door

tussenkomst van de centrale instanties, die elkaar gevraagd en ongevraagd informatie

verstrekken. De instanties komen in actie wanneer zieh bepaalde feiten voordoen of wan-

neer groepen van personen van enige omvang die de OOV (kunnen) bedreigen, zieh

door of naar andere Schengenstaten verplaatsen. De informatie dient in een zo vroeg

mogelijk stadium te worden verstrekt. Onder voorbehoud van afwijkende bepalingen

van het nationale recht kan de informatie-uirwisseling in spoedeisende gevallen recht-

streeks tussen de betrokken politiediensten geschieden. De centrale instantie dient hier-

van zo spoedig mogelijk in kennis tc worden gcsteld. Dit is in overeenstemming met arti-

kel 46 lid 2 SUO.

Omtrent de inhoud van de informatie zegt de Schengen Handleiding het volgende:

(1) de informatie die Schengenstaten elkaar verstrekken dient vertrouwelijk te worden

behandeld; (2) de informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij

is verstrekt; en (3) de verstrekte informatie dient zoveel mogelijk gegevens te bevatten

over:

H9.PbEG H19 van 7 mei 1999.
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- de aard van de gebeurtenis of het evenemenc; -^»^»v<».s'' , «*.<$*;.•¥•'

- de groep personen: r.moi,»«•••'*T» S I W ^ .<>« «-1. >,il

• aantal

• aard en samcnstciling van de groep (drijrveren, gewelddadigheid, kans op ongcregeld-

heden); . - .» ;

- verzamelplaacsen en -tijdstippcn; . ' t. :>* •>. -•'. ..<.* j*> <' ̂ !>h.-,,tin«!! i^mii j f ' H

- routes en halteplaatsen; „iî ji-f% ',,*

- middclcn en vervoer; .- ... ,•..-(•.•-

- ovcrigc relevance informatie; <is »•i iKstaii »tit.•*-.'-,..

- betrouwbaarheid van de informatie. twnet i f >v--j j-tdtiisn r«-> .:»*;ü.-ii-i, ji*r.">,„r

Voorts dient de informatie met inachtneming van de nationale gegevens- , .

bcschcrmingsregcls vcrstrekt te worden.

Bij de informatie-uitwisseling kan gebruik worden gemaakt van communicatiemiddelen

zoals de telefoon, fax, e-mail en radiocommunicatie, maar ook van andere communica-

tiemiddelen. Detachering en uitwisseling van ad hoc contactambtcnaren behoren ook tot

de mogelijkhcden voor het verstrekken van inlichtingen.

Voor de informatieverstrckking in het kader van de samenwerking en politiele handha-

ving inzake de OOV is het OM niet verantwoordelijk. Dit bchoort tot de veranrwoorde-

lijkheid van de burgemeester/korpsbeheerder. In een strafrechtelijk onderzoek dienen op

cen dergelijke manicr verkregen gegevens ook als zodanig verantwoord te worden.''"" De

Schengen Handleiding wijst uitdrukkelijk op deze mogelijkheid. Daarom is een derge-

lijke wijze van informatieverkrijging rechtmatig. • > : . . . . ' • :. -.i ',4l-y,-

5.4 Nederlandse ultvoerlngswetgevlng Schengen
In deze sectie bespreken wij de Nederlandse Schengen-uitvoeringswetgeving. Subsectie

5.4.1 behandelt artikel 552/ Sv en subsectie 5.4.2 de richtlijn inzake de toepassing van

dit artikel. In subsectie 5-4.3 gaan wij ten slotte in op de (uitvoerings)regelingen van de

WPoIr, het BPoIr en de Wbp. , . , . „ .,, ..,.„..,.. ,

. • • * - • • ' i t . . : v i -

liO.KoeniOOl.p. 195.
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5 5 5 2 / Sr
Vboruitlopend op dc inwerkingtrcding van de SUO is de Nederlandse nationale wetge-

ving al in 1993 gewijzigd.'^' Wat de politick gegevensuitwisseling betreft is toen artikel

552/ Sv gewijzigd. De nieuwe wetgeving is al op 31 deccmber 1993 van kracht gewor-

den, dus ruim vöör de inwcrkingtreding van de SUO.

Anikel 552/ Sv bepaalt war er met cen buitenlands verzoek om kleine rechrshulp moet

gebeuren. De hoofdregel is verwoord in artikel 552/ lid 1 Sv: het rechtshulpverzoek moet

in handen van de OvJ worden gesteld.'^" Hieruit volgt, in samenhang met artikel 552/

Sv,'" de centrale positie van de rechtshulpofficier bij het al dan niet gevolg gevcn aan een

verzoek tot kleine rechtshulp.'* ' • i » '

De wijzigingen in artikel 552/ Sv betreffen de leden 2 en 3 van het toenmalige artikel. In

artikel 552/ lid 2 Sv is, in overeenstemming met artikel 39 lid 1 SUO, vastgelegd dat,

indien het buitenland uitsluitend om inlichtingen vraagt en voor het verkrijgen van die

inlichtingen geen dwangmiddelen nodig zijn, de kleine rechtshulpverzoeken niet door-

gezonden behoeven te worden naar de OvJ. Deze bepaling is een uitzondering op het

beginsel dat de OvJ steeds de centrale rechtshulpautoriteit is in het kleine internationale

rechtshulpverkeer. De politie kan voortaan een rechtshulpverzoek zelfstandig afhandelen

voor zover het verzoek slechts strekt tot het verkrijgen van inlichtingen en de prestatie

waarop het verzoek betrekking heeft geen toepassing van dwangmiddelen onderstelt. De

politie is dan niet verplicht rechtshulpverzoeken door te zenden naar het OM. Onder het

begrip 'dwangmiddel' wordt verstaan: datgene wat doer het WvSv en door bijzondere

151. Wet van 24 februari 1993 tot wijziging van de Vreemdelingenwet, het Wetboek
van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Uitleveringswet met het oog
op de uitvoering van de op 19 juni 1990 te Schengen tot stand gekomen Overeen-
komst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de Staten van de Benelux
Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14
juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van
de controle aan de gemeenschappelijke grenzen; 5r£. 1993, 141.

152. Art. 552/ lid 1 Sv luidt: "Het verzoek wordt, zo het niet tot een officier van justitie
is gericht, door de geadresseerde onverwijld doorgezonden aan de officier van justi-
tie in het arrondissement waarin de gevraagde handeling moet worden verricht, of
waarin het verzoek is ontvangen, dan wel aan de officier van justitie bij het lande-
lijk parket." Deze regeling sluit aan bij artikel 15 lid 2 ERV.

153. Art. 552/ Sv luidt: "De officier van justitie die het verzoek heeft ontvangen, beslist
onverwijld omtrent het daaraan te geven gevolg. Indien handelingen in meer dan
&n arrondissement motten worden verricht, is in elk van die arrondissementcn de
officier van justitie tot het in behzndeling nemen van het gehele verzoek bevoegd.
De officier van justitie die het gehele verzoek in behandeling heeft genomen roept
voor de uitvoering ervan zo nodig de tussenkomst in van het openbare ministerie
in andere rechtsgebieden. In het belang van een spoedige en doelmatige afdoening
kan hij het verzoek overdragen aan zijn ambtgenoot in een ander arrondissement."

154. 7"ef C5i» (Sjocrona/De Groot), aant. 2 bij artikel 552/ Sv.
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strafwetten uitdrukkelijk als dwangmiddel wordt aangemerkt.'" Fysieke gcweldsuit-

oefening of lijfsdwang is hiervoor niet per definitie nodig. Het opncmen van -•;•. ..7

telecommunicatieverkeer (artikel 126m Sv) is bijvoorbeeld ook een dwangmiddel. Arti-

kel 552/ lid 2 Sv maakt sinds 1 februari 2000, de datum van inwerkingtreding van de

Wet bijzondere opsporingsbcvocgdheden,"* de zelfstandige afdocning van informatic- <

verzocken door de politie mogelijk indien sprake is van: inlichtingen waarvoor geen

dwangmiddelen, bijzondere opsporingsbevoegdheden artikcl 126£-126«4 Sv), bijstand

aan de opsporing door burgers (artikel 126P-126z Sv), verkennend onderzoek (artikcl

126g£ Sy) of doorlating (artikel 126j^Sv) nodig zijn. In alle andere gevallen geschiedt •

afhandeling door het OM. Het OM is altijd veranrwoordelijk.

Het derde lid van artikel 552/ Sv is, bij amendement van Van Traa, vervangen door twee

nieuwe leden 3 en 4."' Artikel 552/ lid 3 Sv bepaalt dat voortaan van elke 'inwilliging'

van een verzoek tot kleine rechtshulp aantekening moet worden gehouden in een regis-

ter. Het model van dit register is op grond van deze bepaling vastgestcld door de Minis-

ter van Justine.'" In de aantekening mocten in ieder geval de aard van het verzoek, de

hoedanigheid van de verzoeker cn hct gevolg dat aan hct verzock is gegeven, worden

opgenomen. In het model voor hct register speeifieeert de Minister van Justitie deze

opsomming in het derde lid van artikel 552/ Sv als volgt. Het register moet in ieder geval

de volgende gegevens bevatten: s .'• • • ••• • ' . < • . • . . • - • •

a. de datum waarop hct verzoek is gedaan; • '

b. de aard van het verzoek; • • . ' ;

c. de naam van de verdachte over wie het verzoek is gedaan; •• f ,v •

d. de verzoeker;

c. de hoedanigheid van de verzoeker;

f. de bchandclcnd ambtenaar van politie en de regio waar deze werkzaam is;

g. hct gevolg dat aan het verzoek is gegeven; ;, • , .

h. de reden voor afwijzing van het verzoek; ~ '•*• " '' .--Nttsr«i,* «<

i. de datum van verstrekking; _ ^ !

j. de omschrijving van de verstrekte gegevens; • ••*• •••••-

k. eventucle bijzonderheden over het verzoek. .

De in subsectie 5.4.2 te bespreken Richtlijn wederzijdse rechtshulp bepaalt nader dat

ook in het geval rechtshulp niet werd ofkon worden verleend daarvan onder opgaaf van

155. AV»«mfi«**«i //, 1991/1992, 22 142. nr. 6. p. 28 (MvA).
156. Wet van 27 mei 1999, if*. 1999, 245.
157.Kamerstukkcn II. 1991/1992. 22 142, nr. 17 (gewijiigd amendement van het lid

Van Traa).
158.Brsluit van 28 december 1993, Stcrt. 1993, 252. De regeling is in wcrkmg getre-

den per I januari 1994.
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redenen melding dient te worden gemaakt. De registratieplicht geldt dus niet enkel bij

inwilliging van een verzoek tot kleine rechtshulp. • . *•-•*?

De in artikel 552; lid 3 Sv geregelde registratieplicht is niet geheel in overeenstemming

met het bepaalde in artikel 126 lid 3 sub e SUO: "Van de verstrekking en de ontvangst

van persoonsgegevens dient in de registratie waaruit zij worden verstrekt en waarin zij

worden opgenomen aantekening te worden gehouden." In artikel 552/ lid 3 Sv staat dat

van elke inwilliging van een verzoek tot kleine rechtshulp aantekening moet worden

gehouden in een register'. Dat is niet hetzelfde als aantekening houden in het register

waaruit de gegevens worden verstrekt en in het register waarin dc gegevens worden opge-

nomen. Het Nederlandse WvSv loopt wat dit betreft dus enigszins uit de pas met dc

SUO. Eigenlijk dient de zwaardere Schengeneis toegepast te worden. Dit gebeurt in de

praktijk evenwcl niet.

Het vierde lid van artikel 552/ Sv bepaalt dat bij de afdoening van een verzoek tot kleine

rechtshulp dc bevoegde politiele autoriteit dc door de OvJ gegeven algemene en bijzon-

dere aanwijzingen in acht moet nemen. Als algemene aanwijzing geldt de Richtlijn

wederzijdse rechtshulp. Deze richtlijn vermeldt dat bijzondere aanwijzingen aan de poli-

tic in voorkomende gevallen in de praktijk op basis van concrete verzoeken en gegevens

z u l l e n w o r d e n o n t w i k k e l d . *-*«> • Hf*^. .»v >' •••• • , » . • . •>. •• ,<•• .

Volgens de toelichting van Van Traa bij zijn amendement'" strekt het nieuwe derde lid

van artikel 552/ Sv ertoe een verslaglegging van de poiitiele rechtshulp in te voeren. Het

nieuwe vierde lid beoogt volgens Van Traa mogelijkheden tc scheppen tot nadere normc-

ring van de bevoegdheidsuitoefening door andere autoriteiten dan de OvJ. De door de

OvJ te geven algemene aanwijzingen kunnen volgens Van Traa bijvoorbeeld betrekking

hebben op gevallen waarvoor geldt:

1. in Nederland is het strafbare feit waar het over gaat niet strafbaar gesteld;

2. hetzelfde feit is geseponeerd; of ••-•• ••," • • , • • . • • . •• •. - <!•'••

3. een zelfde soort feit zou worden geseponeerd; of

4. de leans bestaat dat een Nederlander als gevolg van de verstrekte informatie in het bui-

tenland wordt gearresteerd waar zijn berechting in Nederland de voorkeur zou verdie-

nen. De nadere normering van de bevoegdheidsuitoefening is door het College van

Procureurs-Generaal ter hand genomen met de in subsectie 5.4.2 te behandelen

Richtlijn wederzijdse rechtshulp.

159. Aäm«MM**«! //, 1991/1992, 22 142, nr. 17 (gcwijzigd amendement van het lid
Van Traa).
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Artikel 552/ lid 2 Sv bevat de nationaalrechtelijke grondslag voor interstatelijke samen-

werking tussen politiediensten, de politie'le rechtshulp. ZoaJs bcsproken in de subsecties

5.2.1 en 5.2.2 dient krachtens de artikclen 39 en 46 SUO het nationale recht in acht te

worden genomen. Dit nationale recht betreft Boek IV, Titel X, afdeling 1 (Internationale

rechtshulp, algemene bepalingen) van het WvSv (de artikel 552/>-552^ Sv) alsmede de in

subsectie 5.4.3 tc bespreken wetgeving inzake de politicregisters."* Het basisartikel voor

de politie'le rechtshulp is dus artikcl 552« lid 2 Sv. Oe politic mag ingevolge dit artikellid

slcchts 'inlichtingen' verstrekken die zonder dwangmiddelen kunnen worden verkregen.

Wat houdt deze bevocgdheid concreet in? Blijkens de wetsgeschicdenis'*' mögen in prin-

cipe slechts inlichtingen die het resultaat zijn van eerdere rechtmatige opsporings- of «

controlehandelingen, of inlichtingen die algemeen toegankelijk zijn (bijvoorbeeld uit

telefoonboeken, registers burgclijkc stand, kentckenregistratie) worden verstrekt. De •

praktijk is echter wel eens anders."'* De Richtlijn wederzijdse rechtshulp (zie subsectie

5.4.2) gaat ervan uit dat opsporingshandelingen worden verricht om te voldoen aan een

verzoek tot politie'le rechtshulp. Als de inlichtingen met toepassing van andere opspo-

ringshandelingen kunnen worden verzameld, kan de politic zelfstandig uirvocring geven

aan het verzoek. (let OM is echter ook dan verantwoordelijk. Opmerkclijk is in dit

opzicht ook de Stelling van de Minister van Justitie dat op grond van artikel 532/ lid 2 Sv

Nederlandse politieambtcnaren onder omstandigheden bevoegd zijn om zonder tussen-

komst van de RC personen te hören. De voorwaarden voor dit hören van personen zijn:

- dat uit het buitenlandse rechtshulpverzoek blijkt dat geen behoefte bestaat aan het

horen van een getuige onder ede en

- dat de betrokken persoon bereid is verklaringen af te leggen.'" --...•••• .-•;• •:

Wat de politic in ieder geval niet mag, is overgaan tot andere opsporingshandelingen dan

waartoe het Nederlandse recht haar - geheel los van het verzoek - al bevoegd maakte."*

De politic mag ook nict overgaan tot het gcbruik van controlebevoegdheden met het

oogmcrk om daarmec aan het rechtshulpverzoek te voldoen."''

• ••• •.-•- •- - . r • - , , - , - .-,•; . - < < > : - « ; : ' - h ? f ; r , ; i

De zelfstandige afdocning van rcchtshulpverzockcn door de politic in de zin van artikcl

552/ Sv is niet bepcrkt tot vcrzoeken om rechtshulp gedaan in het kader van de SUO.

160. Tef C5e (Sjöcrona/De Groot). aant. 3 bij artikel 552/ Sv en »ant. 7 bij anikel
552A Sv.

161AVim<wi<**«-»//. 1991/1992,22 142. nr. 6. p. 27 (MvA) en nr. 8, p. 11 (Nota naar
aanleiding van hei eindverclag).

162. Zie hr( rapport 'Intake opsporing' van de Parlementaire Enquitecommissie van
Traa. bijlage V, hoofdstuk 10; A'amm««**« //. 1995/1996, 24 072, nr. 14, p. 422-
454.

163. A>«imr«**m //. 1991/1992. 22 142, nr. 6. p. 26 (MvA).
164.fon.rrjn.**™ //. 1991/1992, 22 142, nr. 8, p. 11 (Nota naar aanleiding van het

eindverslag). In gelijke xin Rb. Utrecht 16 juni 1987. Ay 1987. 922.
165. AVmtrnM**rn //. 1991/1992. 22 142, nr. 6. p. 27 (MvA) en nr. 8. p. 11 (Nota naar

aanleiding van het eindverslag).
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Volgens dc Minister van Justitie kan dc zelfstandige afdocning door dc politic ook zon-

der verdragsbasis plaatsvinden, omdat er bij dergelijk 'klein rechtshulpverkeer' slechts

sprake is van het uitwisselen van inlichtingen. Er is geen sprake van hct gebruik van ;

^>«w/^w/örr«w«ir/>o«tyr. De rechtsbescherming van de vervolgde is volgens de Minister

niet in het geding.""* Klein rechtshulpverkccr, waarbij gecn dwangmiddelen behocven te

worden gebruikt, kon trouwens op basis van artikel 552/fr lid 1 Sv al buiten verdragsbasis

plaatsvinden.

In de wetsgeschiedenis wordt ten slotte benadrukt dat artikel 552* Sv de Nederlandse

politic niet de bevoegdheid verleent tot het verrichten van bewijsvergaringshandelingen •

in het buitenland. Voor de bewijsvergaring in het buitenland door Nederlandse opspo- *

ringsambtenaren in het buitenland geldt volgens de Minister van Justitie als uitgangs-

punt dat de Nederlandse overheid geen strafvordering in het buitenland mag plegen •

anders dan op basis van toestemming van de territorialiteitsstaat en met inachtneming

van het recht ter plaatse.'^ Indien in het leader van grensoverschrijdend politieoptredcn

onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden, kan de rechter de onrechtmatigheden sanc-

tioneren op grond van artikel 359« Sv."* De rechter kan vier dingen doen:

1. een lagere straf opleggen, indien hct door hct betreffende verzuim veroorzaakte nadeel

längs deze weg kan worden gecompenseerd (artikel 3594 lid I sub a Sv); • » ,

2. het bewijs dat verkregen is als gevolg van het verzuim uitsluiten van het bewijs (artikel

359« lid I subbSv);

3. het OM niet-ontvankelijk verklaren, indien door het verzuim geen sprake kan zijn

van een behandeling van de zaak die aan de beginseJen van een behoorlijke procesorde

voldoet (artikel 359a lid 1 sub c Sv); . . .M n.:, i*>? ,>.= ,• / •.• . • ,u ,;,. -..,.,-.•

4. constateren dat er een verzuim heeft plaatsgevonden, zonder daar consequenties aan

te verbinden.""'
> - t , . - . , - ; ; • « • ! - , > - , A ^ • • « « r » „ V 5 „ « . i . . < , ; - « ; - . . . . , . - „ • ; . . ' . - - . j j . - , - -.,;: < , . . * ; ^ . i . . . .

Op grond van artikel 359<* lid 2 Sv dient dc Nederlandse rechter bij zijn beslissing rekc-

ning te houden met het belang dat het geschonden voorschrift dient, met de ernst van

het verzuim, alsmede met het nadeel dat door het verzuim wordt veroorzaakt.

1991/1992, 22 142, nr. 6, p. 27 (MvA).
167. fcrnimmWm //, 1991/1992, 22 142, nr. 8, p. 10 (Nota naar aanleiding van het

eindverslag).
168.Zie HR 6 april 1999, JV/ 1999, 565 en Rb. Utrecht 18 april 2001, LJN-nummer

AB 1866. Zie met betrekking tot onrechtmatig verkregen bewijs Nijboer 2000.
169.Zie HR 22 September 1998, JV/ 1999, 104; alsmede Buruma 2002.
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f»ifr*/55.2* 5r i »iiii«i* »it* va*/''

Van groot belang voor de Nederlandse prakcijk van de informatieve politiesamenwerking

is de richtlijn van het College van Procureurs-Generaal inzake de toepassing van artikel

552/ Sv (Richtlijn wederzijdse rechtshulp).'™ Het college stelde in november 1994 vast .

dat informatie-uitwisseling met buitenlandse opsporings- en vervolgingsinstanties van-

wege de internationalisering van de misdaad onmisbaar is bij de opsporing en vervolging

van personen van wie vermoed wordt dat zij betrokken zijn bij grensoverschrijdende cri-

mincle activiteiten. Tcgelijkertijd constateerde het college een wezenlijk gebrek aan nor-

mcring bij dc informatie-uitwisseling. Het vond vooral dat onduidelijkheid bestond over

de reikwijdte van de politiebcvoegdheden. Het doel van de Richtlijn wederzijdse rechts-

hulp is daarom aan te geven in welke gevallen de politic zelfstandig uitvoering kan geven

aan rechtshulpverzocken en dus informatie kan verstrekken, in welke gevallen de tusscn-

komsi van het OM vereist is en in welke specificke gevallen niet mag worden samenge-

werkt.

Het College van Procureurs-Generaal steh in de eerste plaats vast dat de informatiever-

strekkiiiK op verzoek van een buitenlandse autoriteit wordt beheerst door de in subsectie

5.4.1 aangehaaldc titel X van Bock IV WvSv. De spontane informatieverstrekking is,

voor zover die uit politieregisters geschiedt, geregcld in artikel 13 lid 1 BPolr, dat wij in

subsectie 5.4.3 bespreken. Spontane bijstand kan volgens het college alleen worden ver-

leend onder de voorwaarden die ook voor een rechtshulpverzoek geldcn. Dit betekent

onder meer dat, voordat door politiesamenwerking spontaan verstrekte gegevens een

bewijsbestemming kunnen krijgen, dezc gegevens alsnog op grond van een rechtshulp-

verzoek dienen tc worden verstrekt. • ••»' • •."_•£ «»..-lix«;' AN.-:-***

Het verstrekken van de informatie mag volgens het college niet zonder meer afspringen

op het feit dat de verstrekking bctrekking heeft op een Nederlandse ingezetene. Dit gcldt

ook indien de informatieverstrekking betrekking heeft op een Nederlandse ingezetene en

het niet uitgesloten moet worden geacht dat deze op grond van de verstrekte informatie

in het buitenland wordt aangehouden met het oog op vervolging en berechting aldaar.

Informatie kan worden verstrekt indien dat in het belang is van een effectieve criminali-

teitsbestrijding.

170. Richtlijn wederaijdse rechtshulp; Richtlijn van 23 november 1994, 5tm. 242,
, •_. intake de toepassing van artikel *> S2< WvSv door het OM en de informatieverstrek-

king door de politic in het kader van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, vast-
•- gesteld door de vergadering van Procureurs-Generaal. De gekiigheid van de richt-

lijn is vcrlengd tot 31 december 2004; .Surrt. 2000, 43. 4-
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« OAf
Dc politic is zoals gezegd niet langer verplicht om rechtshulpverzoeken door tc zenden

aan het OM als om informatie wordt gevraagd die zij met tocpassing van opsporingshan-

delingen kan verzamelen. Het OM blijft echter verantwoordelijk voor de in het kader

van de internationale rechtshulp door de politie te verrichten handelingen. Bovendien

blijven de wettelijke absolute en relatievc weigeringsgronden van kracht die ook voor de

justitiele rechtshulp gelden (artikel 552/t, 552/en 552m Sv). Het zou immers inconse-

quent zijn als de politie in de gevallen die aanleiding geven tot het weigeren van (tradi-

tionele) justitielc rechtshulp wel informatie zou kunnen verstrckken aan het buitenland

in het leader van de politiele rechtshulp. s Wiü.cfot , **• •«>«i''«>''<' **• rt««;;'.̂ ,!:-»5»*Y-< -<

In de hieronder aangegeven gevallen moet het OM toestemming verlenen alvorens de

politie tot uirvoering van een verzoek kan overgegaan. De rechtshulpverzoeken mocten

dan tcr verdere beoordeling onverwijld door de ontvangende politie-instantie aan de

bevoegde OvJ worden doorgezonden. De politie moet een rechtshulpverzoek - en hct-

zelfde geldt voor een voorgenomen spontane verstrekking - doorzenden aan het OM

indien:

1. gevraagd wordt om de toepassing van dwangmiddelen; . ••'...: i» ; . • ,t : ,1-5

2. het rechtshulpverzoek niet op een verdrag is gebaseerd, danwel het toepasselijk ver-

drag niet tot inwilliging verplicht, en de afdoening van het verzoek mogelijk in strijd

komt met een wettelijk voorschrift (met name artikel 13 BPolr; zie subsectie 5.4.3) of

met een aanwijzing van de Minister van Justitie (artikel 552/fr Sv);

3. bij de politie het vermoeden rijst dat het verzoek is gedaan met het oog op een van de

gronden genoemd in artikel 552/lid 1 onder a Sv (discriminatoire vervolging);

4. het verlenen van rechtshulp in strijd zou komen met de in artikel 552/lid 1 onder £

en c genoemde weigeringsgronden («? £« «'« i</rm en vervolging in Nederland ter zake

van dezelfde feiten); indien in Nederland vervolging ter zake van dezelfde feiten

plaatsvindt, kunnen door het OM in overleg met het Ministerie van Justitie, afdeling

Internationale Rechtshulp, voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van de gege-

vens;

5. om rechtshulp wordt gevraagd ten behoeve van een onderzoek naar politiekc delicten,

ongeacht of het verzoek afkomstig is van een Staat die partij is bij het Europees Ver-

drag tot bestrijding van het terrorisme of bij de Overeenkomst betreffende de toepas-

sing van dat verdrag (artikel 552m lid 1 Sv);

6. om rechtshulp wordt gevraagd ten behoeve van een onderzoek naar strafbare feiten

met be trekking tot retributies, belastingen, douane, deviezen, of daarmee verband

houdende feiten (artikel 552m lid 3 Sv);

7. het voor het verkrijgen van inlichtingen noodzakelijk dan wel wcnselijk is dat:

a. personen en/of objecten worden geobserveerd,

b. een gecontrolecrde aflcvering wordt begeleid, . , ,
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c. in het leader van een buicenlands opsporingsondcrzoek het opcreden op Nederlands
grondgebied van Informanten of infiltrantcn wordt toegestaan, bevorderd dan wel 3
begeleid, (dit zijn de algemene aanwijzingen in de zin van artikel 552/ lid 4 Sv aan de
politic en de DIN van het KLPD vanwegc het OM);

8. het lokale OM daartoc ingcvolgc artikel 552; lid 4 Sv bijzondere aanwijzingen gecfts«
aan dc politic en de DIN van het KLPD; het lokale OM heeft op grond van deze ?.l
bcpaling de mogelijkheid om op het punt van de doorzcndplicht van rechtshulp- >«
verzoeken door de politie aan het OM cen eigen beleid te onrwikkelen; hierbij kan j-
worden gedacht aan het maken van afspraken met de politie omtrent de vraag wie in
welke gcvallcn de in artikel 13 lid 5 BPoIr en in artikel 39 lid 2 SUO voorziene toe-
(temming verleent; in artikel 39 lid 2 gaat het zoals gezegd om de toestemming voor
het gebruik van de verstrekte gegevens als bcwijsmiddel; in artikel 13 lid 5 van het u
BPoIr, dat in subscctic 5.4.3 wordt besproken, gaat het om de toestemming van de q
bchcerdcr van het politicrcgistcr voor het gebruik van de gegevens door het buiten- .'
land voor een ander docl dan waarvoor ze zijn vcrstrekt. if i - ».i i i.:

De centrale autoriteit die moet worden ingeschakeld bij de toepassing van de genoemde
opsporingsmethoden is de landclijke OvJ van de DIN van het KLPD. Hij of zij zict bij-
voorbeeld toe op de (internationale) infiltraueactics.

De situatie waarin de Nederlandse rechter gebruik maakt van bewijsmateriaal dat door

een buitenlandse opsporingsinstantie is verkregen, is niet apart in de wet geregeld.

Dc registratie en het gebruik van niet persoonsgebonden gegevens is in Nederland niet
verboden en derhalvc niet geregeld. De opslag en het gebruik van persoonsgegevens is
wel geregeld ter bescherming van de zogenaamde informationele persoonlijke levenssfeer.
De opslag en het gebruik van persoonsgegevens door particulieren, het bedrijfsleven en
dc overheid is geregeld in de Wbp. Ten dienste van de uitvoering van de in artikel 2 Poli-
tiewet 1993'" omschreven politietaak'^ dienen persoonsgegevens opgeslagen te worden
in een politieregister. Op een dergelijk register is de Wbp blijkens artikel 2 lid 2 sub c

171. Wet van 9 december 1993 cot vastscclling van een nieuwe Politiewet, zoals laatste-
lijk gewijzigd bij Wet van 23 januari 2003, 5'A. 52 en 60.

172. Art. 2 Politiewet 1993 luidt: "De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan
het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen
voor de daadwcrkclijkc handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan
hen die deze behoeven." Deze definitie bakent de algemene politietaak af tegen bij-
voorbeeld uirvoerende of toezichthoudende taken die ingevolge bijzondere wetten
in fbrmele en materiele zin aan de politie zijn opgedragen. Waar deze wetten echter
de overtrading van bepaalde voorschriften stratbaar stellen, gaat het om een straf-
baar feit dat zieh niet onderscheidt van andere strafbare feiten. De opsporing hier-
van behoort tot dc algemene politietaak. ,•
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Wbp nict van toepassing. Op ecn politieregister is namelijk een spccialc wet van tocpas-
sing, de Wet politicregisters (WPolr)'^ alsmede het daarbij behorende Besluit politiere-
gisters (BPolr)."* Een politieregister is een samenhangende verzameling van op verschil-
lende personen betrekking hebbende persoonsgegevcns die (a) längs geautomatiseerde
weg wordt gevoerd of met het oog op cen doeltreffcndc raadpleging van die gegevens sys-
tematisch is aangelegd, en die (b) is aangelegd ten dienste van de uitvoering van de poli-
tietaak (artikel 1 sub c WPolr). De WPolr is slcchts van toepassing als de persoonsgegc-
vens zijn opgeslagen in een persoonsregistratie. Dat wil zeggen dat de persoonsgegcvens
op een systematische wijze moeten zijn verzameld, hetgeen bijna altijd het geval is als dit
geautomatiseerd gebeurt. De algemene politietaak omschrevcn in de Politiewct 1993 ziet
op de reguliere politie, onder omstandigheden aangevuld met de Koninklijke marechaus-

S C C . ' . • " •'••••*# i i t - v • fei.'WvSW-tf'W ., ! ; i ; i i : ; n / i X » » ' J .'••"*.-. • . -. •: •.'- -1 • . ' - } • • - " • ! " i ' - * r i « l * ^ B f » ^ t f t . f .

V

Wij behandelen in deze subsectie achtereenvolgens het begrip persoonsgegevens, regis- •*
traties onder de Wbp, politieregisters, de internationale verstrekking van gegevens uit
een politieregister, artikel 13 BPolr, spontane inlichtingen, contaetambtenaren, de ver- >
strekking van tijdelijke en zachte gegevens, informatie omtrent onverdachte personen, de
bijzondere politieregisters, de vraag welke politiedienst welke register dient te voeren, de
opslagtermijnen die gelden voor zachte gegevens, de internationale uitwisseling van CIE-
gegevens, de vraag welke gegevens mögen worden verstrekt, het verbod van rechtstreekse
toegang voor buitenlandse politieambtenaren en voor het OM en ten slotte het Het
Reglement Internationale rechtshulp politie.

Bij persoonsgegevens gaat het niet alleen om gegevens die ecn persoon identificeren,
maar om alle gegevens die met een bepaalde persoon in verband kunnen worden
gebracht (zie subsectie 5.3.1). Men kan hierbij volgens de Minister van Justitie denken
aan:'^' volledige personalia; adresgegevens, telefoonnummer; geboortcgegevens, nationa-
liteit en spreektaal; soort, plaats en tijd van het strafbare feit of het incident; voertuigge-
gevens; risico-aanduiding (bijvoorbeeld vuurwapengevaarlijk); eventuele politiecontac-
ten; weergave van afgelegde verklaringen; en dactyloscopische gegevens, signalement,
gegevens over werkwijze en foto's. De via de PALMA-formulieren uicgewisselde voertuig-

173. Wet van 21 juni 1990, houdende regels ter bescherming van de persoonlijke
levenssfeer in verband met politieregisters, zoals laacstelijk gewijzigd bij Wet van 20
juni 2002, &6. 674.

174. Besluit van 14 februari 1991, houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet poli-
tieregisters, zoals laacstelijk gewijzigd bij Besluit van 14 oktober 2002, &£. 2002,
514.

175. Deze opsomming is ontleend aan de opsomming van de Minister van Justitie in
bijlage 1 bij het Benelux Drugsconvenant van 21 december 1993: Convenant tus-
sen Politie-autoriteiten van de BENELUX-staten in de grensregio MAASTRICHT
betreffende de as MAASTRICHT-LUIK-LUXEMBURG.
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gegcvens, plaatjes, foto's en videomateriaal zijn dus ook pcrsoonsgcgcvcns. AJ deze gcgc-

vcns kunncn immcrs met cen bepaalde persoon in verband worden gebracht. ;<W 39b .

Op het verstrekken van gcgevens die geen politiegegevens zijn, is de Wbp van tocpassing.

In de Wbp zijn geen nadere voorwaarden genoemd voor internationale verstrekking aan

politieambtenaren of andere personen. Een buitenlandse politieambtenaar wordt wat de

verstrekking uit cen persoonsregistratie waarop de Wbp van toepassing is, betreft, der-

halve gclijkgcstcld met een Nederlandse politieambtenaar. Alle gcgevens die vallen ondcr

Wbp zijn dus juridisch gesproken vrij opvraagbaar. ,;->.,>*. "Mr;" K---?

Voorbeclden van registraties die vallen onder de Wbp, waaruit dus 'vrij verstrekt' mag

worden, zijn: hct bevolkingsregistcr, registers met telefoonnummers, het kentekenregis-

tcr te Vecndani, het rijbewijzenregister bij de gemeenten, het register van de burgerlijke

stand en hct handelsregister bij de Kamer van Koophandel. De Nederlandse politie

beschikt zelf ook over persoonsregistraties in het kadcr van de Wbp. Dcze registraties zijn

nict aangclcgd voor de uitvoering van de politietaak, als bedoeld in de Politiewet 1993,

maar veclcer voor andere dan aan de politie opgedragen, bestuurlijke taken. Voorbeelden

zijn: de horeca-administratic, dc jachtwetadministratie, de vreemdelingenadministratie,

de klachtenafhandelingsadministratie, de vuurwapenwetadministratie en de beheer- en

opslag-administratie. . . • •- • • ; , ^ ; . . • ••/ > i • « • ) • > s i * :

Bij de politieregisters gaat het onder meer om de volgende registers: .--••- »'-•«<-,.

- hcrkenningsdienstregistratie (een verzameling van alle bekende en onbekende daders

van misdrijven); ...

— dag- en nachtrapportenregisters (een verzameling van alle ineidenten waarmee de *

politie geconfronteerd wordt);

- bedrijfsprocesscnsystemen (BPS): een verzameling van alle ineidenten inclusief pro-

cessen-verbaal, inbeslaggenomen goederen, gestolen voertuigen et cetera; kenmerk

van dit systeem is dat met de eenmalige invoer van dc naam van een persoon alle for-

mulieren met betrekking tot die persoon gelijktijdig worden gepresenteerd;

- bekeuringenregistratie;

— criminele inlichtingendienstregister;

— ontzeggingen rijbevoegdhcidregister; • ' •

— gestolen voertuigregister;

- inbeslaggenomen gocderenregister.

De WPolr kent cen zogenaamd gesloien verstrekkingsregime: politiegegevens mögen

alleen aan in de wet of bijbehorende nadere regelgeving met name genoemde personen
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en instanties worden verstrekt."' Voor verstrekking aan buitenlandse politieambtenaren

dient daarbij aan enkele bijzondere voorwaarden te worden voldaan. -•'•!*•* ••'»•; - . j - . -5*

Op grond van artikel 18 lid 1 WPoIr zijn in artikel 13 BPolr regels gesteld voor de ver-

strekking van gegevcns uit een politieregister aan politieautoriteiten in andere landen.

Tcvens zijn op grond van artikcl 18 lid 1 WPoIr in artikel 13 BPolr voorwaarden gcsteld

aan het gebruik van de verstrektc gegevens door buitenlandse politieautoriteiten. De in

artikel 13 BPolr gestelde regels vormen bijzondere bepalingen ten opzichte van de artike-

len 552^-552^ Sv."' Blijkens artikel 552/; lid 1 Sv zijn de artikelcn 552A-552? Sv name-

lijk slechts van toepassing voor zover in de afdoening van een rechtshulpverzoek nict is

voorzien in het bepaalde bij of krachtens andere wetten. In casu is voor de verstrekking

van gegevens uit een politieregister aan buitenlandse politieautoriteiten dus de regeling

van artikel 13 BPolr bcpalcnd. Volgens de MvT bij de WPoIr'" zijn de artikelen 552A-

552^ Sv in dit opzicht slechts aanvullend.'™

De verhouding tussen artikcl 552; lid 2 Sv en artikel 13 BPolr is blijkens dc Nederlandse

goedkeuringswet van de SUO de volgende.'*" Wanneer de politic gegevens uit een poli-

tieregister moet verstrekken, moet zij eerst nagaan of het verzoek binnen de grenzen van

artikel 552/ lid 2 Sv valt. Vervolgens moet de politie nagaan of het verzoek ingevolge de

artikelen 552A-552^ Sv, vooral met het oog op de weigeringsgronden, kan worden inge-

willigd. Als het verzoek kan worden ingewilligd en dit zou leiden tot verstrekking van

gegevens uit een politieregister, dient de politie na te gaan of artikcl 13 BPolr een derge-

lijke verstrekking toestaat.

176. Het gesloten verstrekkingsregime lijkt op het eerste gezicht in strijd met het begin-
scl van verenigbaar gebruik van artikel 5 van het Databeschermingsverdrag (verge-
lijk subsectie 5.3.1). Dit beginsel houdt in dat de gegevens niet mögen worden
gebruikt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor zij zijn
opgeslagen. De Nederlandse wetgever is echter van mening dat van strijdigheid
geen sprake is omdat het gesloten verstrekkingsregime binnen de uitzonderingsre-
gel van artikel 9 lid 2 sub a van het Databeschermingsverdrag valt: de beteugeling
van strafbare feiten en de openbare veiligheid; Aamrrt/u/tjtrn //, 1988/1989, 19
589, nr. 6, p. 4 (MvA).

177. Een ander voorbeeld van dergelijke bijzondere bepalingen wordt gevormd door
artikel 4 jo. Artikel 6 van het Besluit registratie buitenlandse strafbladen. Hierin is
de verstrekking van uittreksels uit het Strafregister of van inlichtingen die daarop
betrekking hebben geregeld (vergelijk artikel 13 ERV en 36 BUV). Ook de uirwis-
seling van mededelingen omtrent veroordelingen wordt erdoor beheerst (vergelijk
artikel 22 ERV, XII Wittern, 4 Aanvullend Protocol ERV en 43 BUV).

178./k»iron<**«! //, 1985/1986, 19 589, nr. 3, artikelsgewijze toelichting bij artikel
18 lid 1 WPolr.

179. De in artikel 13 BPolr gestelde regels kunnen echter geen afbreuk doen aan de ver-
plichtingen van Nederland ingevolge de rechtshulpverdragen.
Ää //, 1991/1992, 22 140, nr. 12, p. 84 (MvA).
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Wij zullen hieronder artikel 13 BPolr eersc in het algemeen bespreken. Daarna besteden

we speciale aandacht aan de regeling voor de grensgebieden (artikel 13 lid 2 en 7 BPolr).

Artikel 13 lid 1 sub a BPolr stelt dat gegevens door Nederland kunnen worden verstrekt

aan politieautoriteiten in een ander land indien dit noodzakelijk is voor de goedc uitvoe-

ring van de politietaak in Nederland (zie hierboven). Het gaat hier om de internationale

polincle samenwerking ten behoeve van Nederland. Het noodzakelijkheidsvereiste geert

volgcns de Nota van Toelichting (NvT)'" bij het BPolr aan dat een afwcging van belan-

gen moct plaatsvinden. De privacybelangen van de geregistreerde mocten worden afge-

wogen tegen de goedc uitvoering van de politietaak in Nederland. Deze afwcging is voor-

behouden aan de Nederlandse politie. »'i ':«'» -'a ; . < • ' , , . , ••!-,,!• ^ - -^. i

Op grond van artikel 13 lid 1 sub b BPolr kunnen door de Nederlandse politie ook uit

eigen beweging ofnaar aanleiding van een algemeen vcrzock gegevens worden verstrekt

ten behoeve van buitenlandse politieautoriteiten.'" De verstrekking is dan echter

bepcrkt tot gevallen waarin sprake is van een misdrijf waardoor de rechtsorde in het

betreffende land ernstig is geschokt of waarin sprake is van een ernstig en dreigend

gevaar. Artikel 13 lid 1 sub b BPolr is een uitwerking van het vijfde beginsel van Aanbe-

veling R (87) 15 van dc Raad van Europa (zie subsectie 5.3.2).

Artikel 13 lid 1 sub c zegt ten slotte dat internationale verstrekking van gegevens aan

buitenlandse politieautoriteiten ook mogelijk is voor de goede uitvoering van de politie-

taak in het buitenland. Hiertoe moet dan wel een (niet algemeen) vcrzock zijn gedaan

door de betreffende buitenlandse politieautoriteiten en wel met betrekking tot een

bcpaald (concreet aangeduid) geval of een bepaalde pcrsoon (al dan niet met naam aan-

gcduid).'" Wie de buitenlandse politieautoriteiten zijn, zal, gelet op de diversiteit van de

politieorganisaties en him bevocgdheden (vergelijk subsectie 2.2.4), niet altijd duidelijk

zijn. Ingevolge Aanbevcling R (87) 15 is beslissend of de betrokken politie-instanties een

taak vervullen die vergelijkbaar is met de taak van de Nederlandse politie. De aanbeve-

ling verstaat onder politieautoriteiten: iedere buitenlandse overheidsinstantie die formed

is belast met het voorkomen en bestrijden van criminaliteit en het handhaven van de

openbare orde. In twijfelgevallen kunnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het

Ministeric van Justitie geraadpleegd worden. Tot zover de algemene regeling voor de

internationale verstrekking aan buitenlandse politieautoriteiten. Artikel 13 lid 4 BPolr

bepaalt ten aanzien van deze algemene verstrekkingsregeling dat rekening moet worden

181. &*. 1991.56, p. 26 (NvT).
182.5»*. 1991, 56. p. 26 (NvT).
183.&*. 1991. 56, p. 26 (NvT).
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gehouden met de mate waarin waarborgen in het andere land aanwezig zijn. Het gaat
dan om waarborgen voor een juist gebruik van de verstrckte gegevens en voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De DIN van het KLPD beschikt over de
nodige kennis om dit na tc gaan. Deze norm komt overeen met die van artikel 12 Data*
beschermingsverdrag waarin het niveau van de rechtsbescherming als critcrium voor de ,
vraag of gegevens zullen worden overgedragen, is neergelegd (zie subsectie 5.3.1). «*IJ--

Een in verband met ons onderzoek cruciale regeling is de bijzondere regeling, neergelegd
in artikel 13 lid 2 BPoIr, voor de politiele samenwerking en gegevensuitwisseling in de
grensgebieden. Deze regeling sluit grotcndcels aan bij de regeling van artikel 46 SUO
(zie subsectie 5.2.2) en is voor de praktijk in de Euregio's van groot belang. De bijzon-
dere regeling maakt het mogelijk dat in de grensgebieden gegevens ook spontaan, zonder
een verzoek als bedoeld in artikel 13 lid 1 sub c, aan de buitenlandse autoriteiten kunnen
worden verstrekt. De overigc vcrstrekkingsmogelijkheden van de algemene regeling blij-
ven natuurlijk ook mogelijk, met inachtneming van de noodzakelijkheidseis. De aanvul-
lende toets van artikel 13 lid 4 BPolr is ten aanzien van Belgie en Duitsland hoe dan ook
niet nodig, omdat deze landen een afdoende gegevensbeschermingsniveau hebben. In
beginsel kunnen voor elk feit (misdrijf of overtrading) gegevens worden verstrekt.

Artikel 13 lid 5 BPolr schrijft - zowel voor de algemene verstrekkingsregeling als voor de
bijzondere regeling voor de grensgebieden - voor dat een verstrekking alleen mag plaats-
vinden onder de voorwaarde dat het gegeven niet zonder aanvullende toestemming kan
worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is verstrekt. Wanneer bijvoor-
beeld een gegeven wordt verstrekt voor de o/tf/wr/Hg- van een bepaald delict en degene aan
wie het is verstrekt wil hetzelfde gegeven later gebruiken voor de opsporing van een
geheel ander delict, dan is hiervoor aanvullende toestemming van de korpsbeheerder, in
zijn functie van beheerder van het politieregister, nodig. In wezen komt dit necr op een
hernieuwd - namelijk voor een ander doel - ter beschikking stellen van het gegeven. De
toestemming is daarom ook slechts mogelijk indien het gebruik van de betreffende gege-
vens voor het nieuwe doel noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de politietaak in
het betreffende land.'*'* Als een ander land verzoekt om al verstrekte gegevens te mögen
gebruiken als £«f//j in een strafzaak, dan moet de procedure van artikel 552A Sv en vol-
gende gevolgd worden. Hierover moet het OM beslissen naar aanleiding van een door de
buitenlandse Staat gedaan rechtshulpverzoek ter zake (zie subsectie 5.4.2). In artikel 13
lid 5 BPolr is dus het specialiteitsbeginsel opgenomen: het beginsel dat de verstrekte
gegevens in principe niet voor een ander doel gebruikt mögen worden dan waarvoor zc
verstrekt zijn. Dit beginsel is ook in artikel 126 SUO opgenomen (zie subsectie 5.3.5).

184.&*. 1991,56, p. 27 (NvT).
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Als het gaat om ^rtw/jg? gegevens moet ingevolge artikel 13 lid 6 BPoIr - zowel wat de

algemene verstrekkingsregeling als de bijzondere regeling voor de grensgebieden betreft -

extra worden getoetst of de verstrekking onvermijdelijk is. Oe verstrekking moet onprr-

m/p&///£ zijn met het oog op een juiste beantwoording van een door een buitenlandse

politieautoriteit gestelde vraag. Tevens is bij de verstrekking van gevoelige gegevens de

vermelding van een ArtroHK'tarfrAW .̂tm /̂ctf/zV voorgeschreven: er moet aangegeven wor-

den in hoeverre het gegeven betrouwbaar is. Gevoelige gegevens zijn ingevolge artikel 5

lid 1 WPoIr persoonsgegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezind-

heid, scluualiteit, intiem levensgedrag, medischc of psychologische kenmerken.

Op grond van artikel 13 lid 7 BPoIr dient de verstrekking van gegevens aan buitenlandse

politieautoriteiten in beginsel plaats te vinden door tussenkomst van het KLPD (de

DIN). I)c verstrekking kan echter op grond van dit artikellid ook plaatsvindcn overeen-

komstig afspraken met politieautoriteiten in het buitenland. De Minister van Justitie

moet hiermee instemmen als het gaat om gegevens uit een register dat is aangelegd voor

de uitvoering van een taak onder het gezag van de Ovj, zoals de registratiedatabase van

de IRCs."'* In de Euregio Maas-Rijn zijn dergelijke afspraken gemaakt. Zij passeren de

revue in sectie 5.5. De afspraken zijn gemaakt op basis van een modelregeling voor de

politiegrensregio's van de Raad van Hoofdcommissarissen van 1993 (zie sectie 5.5). De

voormalige dCRI was volgens een richtlijn uit 1961 allccngercchtigd tot het inwinnen en

verstrekken van politiele inlichtingen uit en aan het buitenland. Een uitzondering hierop

vormt dus het rechtstreekse contact tussen politieautoriteiten in de grensgebieden voor

de bestrijding van de grenscriminaliteit.'^

Ingevolge artikel 13 lid 8 BPolr'"' mögen in het geheel gcen gegevens worden verstrekt:

- wanneer een vermoeden bestaat dat de gegevens worden gebruikt voor een onderzoek

dat is ingesteld met het oogmerk van een discriminatoire vervolging of bestraffing;

- wegens strijd met het ŵ  AM »H u&m-beginsel;

- voor een onderzoek naar feiten waarvoor reeds in Nederland wordt vervolgd; en

- wanneer het verzock in verband met een onderzoek naar strafbare feiten met betrek-

. king tot belastingen, retributies of douane wordt gedaan.

' • t « : . ' V < » • ' . • - \ .•'•

X - 5 J * • • > • : . ! * ; •

18">. Dc burgemeester moet hiermee instemmen als het gaat om gegevens uit een regis-
ter dat is aangelegd voor de uitvoeting van een taak onder het gezag van de bürge-
rn erster.

186.Buruma 1994. p. 31.
187. Dete regeling Staat in verband met verdragsrechrelijke bepalingen, zoals artikel 22

lid 2 sub b BUV (het internationale i<- Au in
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Het tiende en elfde lid van artikel 13 BPolr zien op bijzondere regelingen voor buitcn-

iandse contactambtenaren die in Nederland zijn gestationeerd, respecticvclijk Neder- -

landse contactambtenaren die in het buitcnland zijn gestationeerd. In afwijking van de

genoemde bepalingen van artikel 13 BPolr kunnen met de buitenlandsc Staat die de con-

tactambtenaar heeft uitgezonden ad hoc afspraken worden gemaakt. Een buitenlandse

contactambtenaar kan echter nooit voor verdergaande gegevensverstrekking in aanmer- .

king komen dan een Nederlandse politieambtenaar. Een in het buitenland gestationeerde

Nederlandse contactambtenaar kan op gelijke voet gegevens ontvangen als wanneer hij

of zij in Nederland zou zijn. Deze ambtenaar blijft echter bij de verstrekking aan buiten-

landse politieautoriteiten gebonden aan de Nederlandse wet- en regelgeving.

Artikel 13 BPolr bepaalt ten slotte in het twaalfde en laatste lid dat de artikelen 11 en 12

BPolr over de verstrekking uit politieregistcrs ook bij internationale verstrekking van toe-

passing zijn.'" Een gevolg hier van is dat voor verstrekking uit tijdelijke of voorlopige

registers toestemming van het OM nodig is, omdat verstrekking alleen ter 'verrijking'

van het doel van deze registers mogelijk is (artikel 13 lid 12 jo. Artikel 12 BPolr).

Wij merken op dat er op grond van artikel 13 BPolr geen plicht bestaat tot verstrek-

ken. De Nederlandse politie wordt slechts een bevoegdheid toegekend. De gegevens kun-

nen maar moeten niet worden verstrekt. De politie dient in een concreet geval te beoor-

delen of de verstrekking opportuun en veranrwoord is. De bevoegdheid tot verstrekken

wordt begrensd door het doel waarvoor de ontvanger de gegevens kan verkrijgen of

nodig heeft.'" , ,• -

In de volgende vijf paragrafen behandelen wij het vrij recent (in 1999) herziene Neder-

landse wettelijk regime ten aanzien van de omgang met zachte politiele gegevens en de

uitwisseling daarvan met het buitenland. De paragrafen hebben betrekking op (1) dc

regeling aangaande informatie over onverdachte personen, (2) de bijzondere politieregis-

ters, waarin zachte gegevens geregistreerd kunnen worden, (3) de vraag welke politie-

dienst welk register voert, (4) de opslagtermijnen die gelden voor zachte gegevens, en (5)

de regeling voor de internationale uitwisseling van CIE-gegevens.

De door de politie verkregen informatie kan een onverdachte persoon betreffen. Als dit

hct geval is dan is de regeling van artikel 5a WPolr van toepassing. De aanhef van het

188. Dit geldt zowel voor de bijzondere regeling voor de grensgebieden als voor de alge-
mene verstrekkingsregeling.

189.Vergelijk Schreuders 1995, p. 9.
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eerste lid van artikel 5a WPoIr stelt dat, indien informatie omtrent onverdachte personen

geregistreerd zal worden in een register dat is aangelegd voor de strafrechtelijke handha-

ving van de rechtsorde, dat dan slechts kan geschieden:

a. overeenkomstig § 3a WPoIr (deze paragraaf bctreft de bijzondere politieregisters); of

b. in een register dat it opgezct in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transac-

tici', of -s'i JKS«*«&i|.'flt'»fv?r***rsU«T»V'''r J«!('!- hp

c. voor een duur van niet meer dan vier maanden. <: •

Juist omdat het een registratie van onverdachte personen betreft, heeft de Nederlandsc

wetgever de toepasselijke regeis strenger gemaakt dan gebruikelijk. Het gaat dan ook om

personen die volkomen onvcrdacht zijn. De wet stelt niet als eis dat zij onverdacht zijn

ten aanzien van bctrokkenheid bij een specifick strafbaar feit waarover informatie is vcr-

kregen.

Ten aanzien van onverdachte personen waarvan de gegevens geregistreerd zullen worden

in een politieregistcr dat is aangelegd voor dc strafrechtelijke handhaving van de rechts-

orde, geeft artikel 5a WPoIr dus een hclderc regeling. Op grond van artikel 5a lid 1 aan-

hef en onder c mögen onverdachte personen geregistreerd worden gedurende een termijn

van maximaal vier maanden. Er geldt geen beperking ten aanzien van het type register

waarin die onverdachte persoon geregistreerd mag worden. De termijn van vier maanden

dient benut te worden voor nader onderzoek. Indien dit onderzoek verder niets oplevert

dan moet het gegeven worden verwijderd. Verderc opslag van de betreffende gegevens

mag enkel en allcen ten behocve van de afhandeling van klachten, de verantwoording

van de verrichtingen naar aanleiding van de opgenomen gegevens of voor beleidsinfor-

matie die niet tot individuele natuurlijke personen herleidbaar is. Operationeel gebruik

van die gegevens is na die vier maanden dus absoluut uitgesloten. Gedurende de termijn

van vier maanden geldt geen beperking ten aanzien van het type register waarin de gege-

vens terecht dienen te komen.

De bovenstaande basisregeling kent twee uitzonderingen. De maximumtermijn van vier

maanden geldt niet indien de onverdachte wordt geregistreerd in:

1. ccn register als bedocld in § 3a WPoIr (artikel 5a lid 1 aanhef en onder a WPolr); of

2. in een register bedoeld in artikel 4 Wet melding ongebruikelijke transacties'*" (Wet

MOT). • • . * . i , - . \ . , . , . , . , , - - . - . , v : v - . - . ' .

190. Wet van 16 december 1993. &*. 1993. 705; in werking getrcden 1 fcbruari 1994;
laatstelijk gewijiigd bij w« van 13 december 2001, 5/*. 2001. 665.
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Paragraaf 3a WPolr handelt over de bijzondere politieregisters en is opgenomen via een

aparte wijzigingswet.'"" In die paragraaf staan bepalingen met betrckking tot de tijdelijke

registers (artikel 13 WPolr), de registers zwarc criminaliteit (artikel 13a WPolr) en de

voorlopige registers (artikel 13b WPolr). In elk van deze drie bijzondere registers kunnen

onverdachte personen terechtkomen. In welk type bijzonder politieregister geregistreerd

zal worden, is afhankelijk van het doel van de betreffende registratie.

De dcfinitie van een tijdelijk register is terug te vinden in artikel 1 lid 1 under j WPolr.'"

Een tijdelijk register wordt aangelegd ten behoeve van de uitvoering van de politietaak in

een bepaald geval of in gcval van een verkennend ondcrzoek als bedoeld in artikel 126g£

Sv. Een verkennend onderzoek is gericht op een verzameling personen. Een dergelijk

ondcrzoek wordt opgestart indien uit feiten of omstandigheden aanwijzingen voort-

vloeien dat misdrijven zoals omschreven in artikel 67 lid 1 Sv worden beraamd of ;

geplcegd die, gezien hun aard of de samenhang met andere misdrijven die in die verza-

melingen van personen worden beraamd of gepleegd, een ernstige inbreuk op de rcchts-

orde opleveren. Een dergelijk verkennend onderzoek kan worden bevolen door de OvJ.

De definitie van een voorlopig register is terug te vinden in artikel 1 lid 1 onder 1 WPolr.

Ook dit register wordt aangelegd ten behoeve van de politietaak, maar dan slechts voor

zover het betreft de vaststelling of een geregistreerde in samenhang met andere gegevens

kan worden opgenomen in een register zware criminaliteit (zwacri-register). Het voorlo-

pig register is de vervanger van het voorheen gevoerde 'grijze-veldregister'. Het is per

definitie het voor port aal van een zwacri-register en is wat dit betreft van een duidelijk

ander karakter dan een tijdelijk register dat veel algemener bruikbaar is. ... ........

Een register zware criminaliteit is ingevolge artikel 1 lid 1 sub k een politieregister dat is

aangelegd met het oog op de uitvoering van de politietaak, voor zover het betreft: ;<•».;!

1° misdrijven als omschreven in artikel 67 lid 1 Sv, die in georganiseerd verband worden

beraamd of gepleegd en gezien hun aard of de samenhang met andere misdrijven die

in het georganiseerd verband worden beraamd of gepleegd, een ernstige inbreuk op de

rechtsorde opleveren of

2° misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaar of

meer is gesteld;

191. Wet van 27 mci 1999 tot wijziging van de Wet politieregisters, houdende nadere
rcgels voor bijzondere politieregisters ten behoeve van de politic, Koninklijke
marechaussee en daartoe aangewezen diensten van publiekrechtelijke lichamen die
met de opsporing van strafbare feiten zijn beiist (bijzondere politieregisters), 5r£.
1999, 244.

192. Hier is de eerste letter j bedoeld. Wegens een slordigheidje van de wetgever komt
onder artikel 1 lid 1 WPolr tweemaal de letter j als aanduiding voor.
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a. niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van het register dan wel

b. na verloop van vijf jaar na datum van de laatste opname van gegevens die blijk geven

van de noodzaak tot registratie van betrokkene met het oog op het doel van het register.

De tcrmijn van vijf jaren is een harde termijn. De voorlopcr van de CIE-regeling, de

CID-regeling 1995,'" kende aan het gedetineerd worden van een geregistreerde persoon

wel een opschortende werking toe met betrekking tot de termijn van vijf jaren. Met

invoering van de nieuwe CIE-regeling is deze opschortende werking vervallen. Enkel het

toevocgen van een gegeven dat noodzakelijk is met het oog op het doel van het register

heeft nu het effect van een opnieuw aanvangen van de termijn van vijf jaren.

Voor de verstrekking van CIE-informatie aan het buitenland is de toestemming van de

(landelijkc) CIE-Ov) nodig. Voor de verstrekking van informatie uit de tijdelijke regis-

ters is ook de tussenkomst van het OM vereist. De tussenkomst van de NCIE (Nationale

Criminele Inlichtingeneenheid) is tevens vereist voor de verstrekking van CIE-informa-

tie. Dit gcldt op basis van artikel 13 lid 12 BPoIr en artikel 8 Regcling criminele inlich-

tingen eenheden van 5 oktober 2000. De politic kan de verstrekking van dergelijke gege-

vens dus niet zclfstandig afhandclcn. Artikel 13 lid I van de oude CID-regeling 1995

bepaalde echter dat over de verstrekking van CID-informatic aan buicenlandse politic-

instanties ook afspraken kunnen worden gemaakt voor zover de Minister van Justitic

deze afspraken overeenkomstig artikel 13 BPolr heeft goedgekeurd. Indien de verstrek-

king van CID-informatie niet gebeurde door tussenkomst van de Nationale Criminele

Inlichtingendienst (NCID) moest van de verstrekking afschrift worden gezonden aan de

NCID (art. 13 lid 3 CID-regeling 1995). De nieuwe CIE-regeling van 5 oktober 2000

kent een dergelijke regeling niet, zodat voor de internationale uitwisseling van gegevens

uit een tijdelijk register alsmede uit de ClE-registers toestemming van de CIE-OvJ en

tussenkomst van de NCIE vereist is.

Bij internationale verstrekkingen is geen beperking van het soort gegevens gesteld.

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen alle soorten gegevens worden verstrekt. In

de praktijk blijkt bij Belgische en Duitse politie-instanties voornamelijk behoefte te

bestaan aan operationele informatie.""

196. Regcling van 31 maart 1995, Srm. 1995, 74; in werking getreden 15 april 1995;
vervallen pet 1 november 2000. CID stond voor Criminele Inlichtingen Dienst.

197. Zie Van Dorp, Verbeek & Van den Hetik 2001; dit blijkt ook uit een inventarisatie
in het kader van het Benelux Drugsconvenant van 21 december 1993: Convenant
tussen Pblitie-autoritcitcn van de BENELUX-staten in de grensregio MAAS-
TRICHT betreffende de as MAASTR1CHT-LUIK-LUXEMBURG.
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Van heel groot belang in verband met dit onderzoek is ten slotte artikel 17 BPolr. Hierin

is bepaald dat rechtstreekse verstrekking uit een politieregister, dat wil zeggen verstrek-

king zonder menselijke tussenkomst, längs geautomatiseerde weg alleen is toegestaan aan

personen die daartoe ecn schriftelijke autorisatie hebben gekregen. Deze autorisatie mag

op grond van artikel 17 lid 1 BPolr alleen worden verleend aan bepaalde Nederlandse

politieambtenaren belast met opsporingstaken.'"'* Belgische of Duitsc politieambtenaren

zijn derhalve nooit bevoegd tot het raadplegen van de Nederlandse politieregisters zon-

der tussenkomst van een Nederlandse geautoriseerde persoon. De beheerder van het

politieregister moet op grond van artikel 17 lid 4 BPolr de nodige voorzieningen van

technische en organisatorische aard treffen om te voorkomen dat ongeautoriseerde vcr-

strekkingen plaatsvinden. Het is deze bepaling die de grondslag vormt voor de beschre-

ven praktijk van dc Nederlandse IRCs. Een Nederlands IRC mag op grond van deze

bepaling niet via een on-lineverbinding rechtstreeks toegang tot Nederlandse politiere-

gisters verlenen aan buitenlandse politiediensten en dat doet zij dan ook niet. Elke •• '.!•

gegevensverstrckking geschiedt via de tussenkomst van een IRC-medcwcrkcr. Zoals nog

zal blijken is deze belemmering voor de IRCs veel lastiger dan de juridische koppelings-

problematiek die besproken wordt in hoofdstuk 6. Artikel 17 BPolr is een echt juridisch

knelpunt voor de praktijk van de IRCs. .<(••<.<>*.•!• ,, . ; ;- ^ . •< .,;*-̂  > <>>»r

De autorisatie tot rechtstreekse toegang längs geautomatiseerde weg mag evenmin als aan

buitenlandse politieambtenaren aan het OM worden gegeven. Het OM valt namelijk

niet in de categorie personen waaraan op grond van artikel 17 lid 1 BPolr rechtstreeks

(on line) verstrekt mag worden längs geautomatiseerde weg. De personen aan wie recht-

streeks längs geautomatiseerde weg verstrekt mag worden, moeten namelijk deel uitma-

ken van de reguliere politie of de Koninklijke marechaussee."' On-lineconsultatie is een

uitzondering op het uitgangspunt van de menselijke verstrekking en is alleen bedoeld

voor de meest voorkomende verstrekkingen en dus niet voor de verstrekking aan het

OM.

Aan het OM mögen dus op grond van artikel 17 lid 1 BPolr uit de registratiedatabase

geen gegevens längs geautomatiseerde weg worden verstrekt. De gegevens mögen ter con-

trole van de naleving van artikel 552/ lid 2 Sv of voor de uitvoering van de aan het OM

opgedragen rechtshulptaak, slechts 'op verzoek' aan het OM worden verstrekt op grond

198. Het bet reft dc personen genoemd in artikel 14 sub a en b WPoIr en artikel 14 lid 1
sub a BPolr.

199. Ook opsporingsambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten zoals de Fiscale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD (in de zin van artikel 14 sub c WPolr)
mögen op grond van artikel 17 lid 1 BPolr niet geautoriscerd worden tot recht-
streekse geautomatiseerde toegang.
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van artikel 15 lid 1 WPolr."° Dat wil zeggen dat een on-lineverbinding met de registra-

tiedatabasc, zoals men die in de toekomst ten behoeve van het OM in gebruik wil stellen,

op dit moment wettelijk niet is toegestaan. Politiele gegevens mögen slechts incidenteel

op verzock van hct OM tcr controle van de naleving van artikel 552/ lid 2 en 3 Sv uit de

rcgistratiedatabase worden verstrekt. Het is niet de bedoeling dat hct OM continu over

alle met het buitenland uitgcwissclde persoonsgegevens beschikt. Dit is in de praktijk ,

niet te ondervangen door de betreffende funetionaris van het OM ter uitoefening van de

controlefunctic een zogenaamde commissie (toclating) van onbezoldigd opsporingsamb-

tenaar tc geven via de Protureur-Gencraal. Dan zou de OM-functionaris immers een

buitengewoon opsporingsambtenaar zijn in de zin van artikel 142 lid I sub a Sv."' Dit

zijn opsporingsambtenaren in de zin van artikel 14 sub c WPolr. Hieraan kan op grond

van artikel 17 lid 1 BPoIr ook niet rechtstrecks längs geautomatiseerde weg uit de regis-

tratiedatabase worden verstrekt. Hier manifesteert zieh dus een juridisch obstakcl als het

OM in de toekomst rechtstreekse toegang wil krijgen tot de politiele gegevens die zieh in

de rcgiitratiedatabase bevinden. Het periodiek, bijvoorbceld wekelijks, aan het OM ver-

fCrekken van de integrale inhoud van de rcgistratiedatabase is op grond van artikel 15

WPolr ook niet mogelijk. Een dcrgelijkc afspraak treedt aanzienlijk buiten de mogelijk-

heden cn grenzen van de voorwaarde 'op verzoek'.*" Het verbod voor het OM om recht-

strecks toegang te krijgen tot de registers van de politic is moeilijk te rijmen met de hie-

rarchische relatie OM-politic en mede daarom dient de wetgever in de toekomst de ratio

van dit verbod tc heroverwegen. •• ••• - ' . «. , - • .:,:..(..-

De autorisatie tot rechtstreekse geautomatiseerde toegang aan bevoegden, waaronder

de RCIE, kan slechts worden gegeven voor een bepaald omschreven doel. Daarbij wordt

ervan uitgegaan dat de terminals waar vanaf politieregisters kunnen worden geraad-

pleegd door de beheerder ingevolge artikel 7 lid 2 WPolr afdoende beveiligd zijn tegen

200.Uit een politicregister worden "op hun verzoek" gegevens verstrekt aan leden van
het OM, voorzover zij dexe behoeven:
1) in verband met hun gezag en zeggenschap over de politic (...): artikel 15 lid 1

sub a sub 1 WPolr; hieronder valt de controle door het OM op grond van arti-
' kel 552« lid 2 en 3 Sv, of

2) voor de uitvoering van andere bij of krachtens wet opgedragen taken: artikel 15
lid I sub a sub 2 WPolr; hieronder valt in hct algemeen de rechtshulptaak van
hetOM.

201. Op basis van een op naam gesteldc akte ("een individuele aanwijzing") kan opspo-
ringsbevoegdheid worden verleend aan een zogenaamde buitengewone opsporings-
ambtenaar. De akte wordt verleend door dc Minister van Justitie of de Procureur-
Generaal. Zie vender het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van 11
november 1994, Sri. 825, dat op grond van artikel 442 lid 4 Sv nadere regels srelt.

202. Vergelijk Schreuders 1995, p. 9, met verwijzing naar het Jaarverslag van de Regis-
tratiekamer 19921993. p. 24.
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raadpleging door onbevoegden.*" Ingevolge artikel 17 lid 5 BPolr dient van icdere ver-
strckking längs geautomatiseerde weg aantckening te worden gehouden.** i

Art. 9 WPolr verplicht de korpsbeheerdcr voor elk politieregister een privacyreglement
op te stellen. Zo ook voor het register dat is ingericht voor de politiele rechtshulp: de
registratiedatabase of in juridische termen het politieregister Internationale rechtshulp
politic (register IRP). Na overleg met het bevocgd gezag dat verantwoordelijk is voor de
politietaak waarvoor het register is aangelegd - in casu met het OM dat verantwoordelijk
is voor de politiele rechtshulptaak - wordt cen dergelijk reglement vastgesteld. Daarna
wordt het reglement bekendgemaakt en voor eenieder ter inzage gelegd. Een exemplaar
van het privacyreglement wordt dan naar het CBP gezonden. Als het privacyreglement
bepalingen bevat over de opname van gevoclige gegevens of over de beperking van het
recht op inzage van de burger - zoals in casu - danwel over koppeling met andere regis-
ters, wordt via een zogenaamde hoorprocedure het reglement eerst getoetst door het
CBP. Voor het vaststellen van de reglementen kan op grond van artikel 12 WPolr gcbruik
worden gemaakt van model reglementen. Zo is er voor de politiele rechtshulp een Model-
reglement Internationale rechtshulp politic opgestcld."" Hiervan maken dc regiokorpscn
gebruik bij het opstellen van hun eigen Reglement Internationale rechtshulp politie
(Reglement IRP). Deze reglementen wijken niet af van het Modelreglement. Ingevolgc
artikel 10 lid 4 WPolr regelt het reglement de verstrekking van gegevens uit het register,
daaronder begrepen de rechtstreekse toegang met het oog op raadpleging van persoons-
gegevens. Belangrijk is dat dit volgens dezelfde bepaling dient te gebeuren met inachtne-
ming van het bij of krachtens de artikelen 14 tot en met 19 en 27 WPolr bepaalde. Dit
betekent dat bijvoorbeeld de regeling van artikel 17 BPolr voor de rechtstreekse geauto-
matiseerde toegang tot politieregisters ook in het Reglement IRP in acht genomen moet
worden. Aan buitenlandse politiediensten en aan het OM mag dus geen rechtstreekse
geautomatiseerde toegang worden verleend in het Reglement IRP. Dit is dan ook niet
gebeurd, zoals uit het hiernavolgende blijkt. ••'•••', >

203.5rÄ. 1991, 56, p. 31 (NvT).
204. Een uitzondering op deze vastlcggingsplicht is ingevolge artikel 17 lid 6 en 7 BPolr

mogelijk indien naar het oordeel van de Minister van Justitie of de Minister van
Binnenlandse Zaken (naargelang het taken onder het gezag van de OvJ respectieve-
lijk de burgemecster betreft) vergelijkbare waarborgen anderszins aanwezig zijn om
het verstrekkingenregime te handhaven. Hierbij wordt blijkens de NvT gedacht
aan kleine Systemen op posten waar slechts enkele politieambtenaren rechest reck»
längs geautomatiseerde weg van de opgeslagen gegevens kennis kunnen nemen
(Sr*. 1991, 56, p. 32; NvT).

205. Stm. 1994, 133.

149



POLIT1E EN DE NIEUWE I N T E K N AT I O N A LE I N FO B M ATI E M A * I T

Het Reglement IRP duidt de korpschef van het betreffende regionaal poiitiekorps aan als

zogenaamde registerbeheerder. De korpschef is dus degene die onder verantwoordclijk-

hcid van de korpsbeheerder (de wettelijkc beheerder van het register volgens artikel 1 sub

f sub 1°) is belast met de zeggenschap over het register (conform artikel 10 lid 2 sub h

WPoIr). Een 'gegeven' wordt in overeenstemming met artikel 1 sub i WPolr jo. Artikel 1

WPR (oud) omschrcven als een gegeven dat herleidbaar is tot een identificeerbare •• ',•>*>,

natuurlijke pcrsoon. Het 'verstrekken van gegevens uit het register' wordt in overeen-

stemming met artikel 1 sub h WPolr omschrcven als "het bekend maken öfter beschik-

king stellen van gegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die

in het register zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband

met andere gegevens, zijn verkregen." Ondcr 'gegevensbeheer' verstaat het reglement "de

verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het

bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens".

De artikel 2 en 3 van het Reglement IRP hebben betrekking op het doel en de werking

van het register IRP. Het register heeft volgens artikel 2 lid 1 van het reglement tot doel

het overeenkomstig artikel 552/ lid 3 Sv vastleggen van gegevens betreffende verzoeken

als bedoeld in artikel 552/ lid 2 Sv (politick rechtshulpvcrzoeken) ten behoeve van con-

trolc door in het bijzonder het OM. Ingevolge artikel 2 lid 2 van het reglement kunnen

gegevens uit het register gebruikt worden ten behoeve van de interne bedrijfsstatistiek,

interne bedrijfsvoering en interne ontwikkeling van beleid voor de uitvoering van de

politietaak. Artikel 3 lid 1 bepaalt dat het register deels geautomatiseerd en deels hand-

matig kan worden gevoerd. In een bijlage is aangegeven op welke bureaus of afdelingen

van de territoriale en functionele onderdelen van het korps het register wordt gevoerd of

rcchtstrceks toegankelijk is. In de Nederlandse regiokorpsen wordt het register gevoerd

bij de IRCs. De bijlage maakt deel uit van het Reglement IRP.

Art. 4 van het reglement handelt over het beheer van het register. De korpschef is als

registerbeheerder belast met dc zeggenschap over het register. Hij draagt zorg voor de

naleving van de WPolr, het BPolr en het reglement. Hij dient daartoe onder meer voor-

zieningen van technische en organisatorische aard te treffen ter beveiliging van het regis-

ter tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijzi-

ging of verstrekking daarvan. Tevens moet hij maatregelen treffen ter bevordering van de

juistheid en volledigheid van de in het register opgenomen gegevens. (art. 4 lid 1) De

korpschef wijst bij besluit dc functionarissen aan die belast zijn met de dagelijkse leiding

over het gegevensbeheer alsmede met de opname van een aanduiding omtrent de

betrouwbaarhcid betreffende de gevoelige gegevens conform arcikel 3 lid 3 BPolr (de

IRC-medewerkcrs) (art. 4 lid 2 en 3).
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De artikel 5 tot en met 7 van het Reglement IRP gaan over dc inhoud van het register

IRR Ingcvolge artikel 5 worden in het register IRP gegevens opgenomen over de vol-

gende vier categorieen van personcn: .s,,««

a. verdachten met betrekking tot wie een verzoek als bedoeld in artikel *>52/ lid 2 Sv is '

gedaan;

b. overige betrokkenen, zoals getuigen en slachtofTers;

c. verzoekcrs; e n äw»*f,s5^i..*«M.<»'-•>*(-.'f.'**)W>.«>Mt - -»rvi» * ' » ' , - . w * i - • w t i , < ;

d. a m b t e n a r e n van p o l i t i c .-•;•-,.-• w » u > « r t * f«-- -»••jr.a «'*!>••<" (.«>

Over de categorieen a en b mögen ingevolge artikel 6 lid 1 Reglement IRP ten hoogste

de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:^* < . - . •<,» m , . , »U

a. volledige personalia en geboortegegevens; *.,• - - • -t • *•' '..•->••«.,.« t.

b. de datum van het verzock;

c . d e a a r d v a n h e t v e r z o e k ; • • " . ' < * ' - ' " • • ^ • » ^ . » • • ' . ^ . • . • • l i ; - ^ - . - •>• i . : - < n - < ^ , . - . • ; . . •.,; • • . - • ^ j - r t H <

d. het gevolg dat aan het verzoek <s gegeven; «>jj,; ,: ,i - , . • ,, .- , h^-

e. de redenen voor afwijzing; , • ;vi - - • ••• -v.-.iv-u •

f. de datum van verstrekking; !-.;;>*.*•*.«. ^ ... , ? • ^ :-* f< , i i •?

g . d e o m s c h r i j v i n g v a n d e v c r s t r e k t e g e g e v e n s ; e n ; ; •.••-..•,-;.•.•.•, . . . •> . > . : , , . > ..

h. cventuele bijzonderheden over het verzoek.

In overeenstemming met artikel 5 lid 2 WPolr jo. Artikel 3 lid 2 BPolr mögen over de
categorieen a en b ook bepaalde gevoelige gegevens worden opgenomen in het register
IRP. Volgens artikel 7 lid 1 Reglement IRP mögen over deze personen gegevens worden
opgenomen betreffende hun ras voor zover dit onvermijdelijk is: v ; . ;.

a . m e t h e t o o g o p h u n i d e n t i f i c a t i e ; • . v • / • - - . * « * * ? - s - < ; ^ ' 4 : : , . * » * - ' > -*• ••'" *. -.«? •'- •,-. ' i ' !':•.:'--•••

b. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en dit gegeven het slachtoffer of de

motieven van de dader van het feit betreft.

Volgens artikel 7 lid 2 Reglement IRP mögen over deze personen ook gegevens worden
opgenomen over hun medische en psychologische kenmerken voor zover dit onvermijde-
lijk is:

a. met het oog op hun identificatie;
b. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en dit gegeven het slachtoffer of de

motieven van de dader van dat feit betreft;
c ter afwering van dreigend gevaar voor leven of gezondheid van (buitenlandse) politie-

ambtenaren en overige bij de directe uitoefening van hun taak betrokkenen.

206. Dit is conform het Besluit van de Minister van Justitie tot vaststelling van het
model als bedoeld in artikel 552/ lid 3 Sv; 5/rr/. 1993, 252.

151



POLIT1E EN DE NIEUWE I N T I R N AT I O N ALE I N F O » M AT I EM A ft I T

Volgens artikel 7 lid 3 Reglement IRP ten slotte mögen over deze personen ook gegevens
worden opgenomen over hun godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, sck-
tualiteit en intiem levensgedrag voorzover dit onvermijdelijk is voor de juiste beoorde-
ling van een strafbaar feit en dit gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van
dat feit bet reft.

Omtrent de categoric c mögen ingevolge artikel 6 lid 2 Reglement IRP ten hoogste de •
volgende soorten van gegevens worden opgenomen: . ; . . ; « . , ' . « M , , *,™^™»,„, ».
a. volledigc personalia;
b. hoedanigheid waarin hct verzoek is gedaan; ^-: ..«;*v ,. .•» «. «I-J »•«**& . . . v <
c. de datum van het verzoek; en »!«*»©&.;»iv ' !••• -it, -ŝ -» tw * ,e•-.•<«» »I*».-.* •
d. eventuclc bijzonderheden over het verzoek.- - .:.-.'.*• !•">•.<•. •..',.*»*••»; „;r, -*

Omtrent dc categoric d mögen ingevolge artikel 6 lid 3 Reglement IRP ten hoogste de
volgende soorten gegevens worden opgenomen: •:; *
a. volledigc personalia; . • • » S^' - • >* ««-«t* ,•
b. d i e n s t n u m m e r , o r g a n i s a t i e - a a n d u i d i n g , rang, func t i e ; en»>* > » ! • •» ** <* •*, k
c. eventucle bijzonderheden over hct verzock. • ) » - * > j, *

Overeenkomstig artikel 10 lid 2 sub c, d en g WPolr regelt het Reglement IPR in artikel
8 dc verwijdering en vernictiging van de gegevens in het register IRP. Op grond van arti-
kel 8 lid I Reglement IPR moeten de gegevens uit het register worden verwijderd wan-
ncer dezc niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van het register, controle van de poli-
tiüle rechtshulp door het OM (art. 2 Reglement IPR). De gegevens moeten 'zodra
mogelijk' vernietigd worden. De gegevens moeten ingevolge artikel 8 lid 2 van het regle-
ment in icder geval uit het register worden verwijderd na afloop van het tiende jaar na
het jaar van het politiele rechtshulpverzoek. Over de vernietiging van spontaan verstrekte
gegevens vermeldt het tweedc lid nicts. Artikel 8 lid 3 Reglement IRP bevat ten slotte
nog een ontsnappingsbepaling. Indien noodzakelijk voor het doel van het register kan de
rcgisterbcheerder in bijzondere gevallen bij besluit afwijken van de termijn van tien jaar.

Art. 9 Reglement IRP bcpaalt nog maar eens dat de verstrekking van gegevens plaats-
vindt in overeenstemming met de WPolr en het BPolr.

Art. 10 Reglement IRP bepaalt dat alleen personen die daartoe overeenkomstig dc WPolr
en het BPolr door de registcrbeheerder geautoriseerd zijn rechtstreekse toegang tot het
register IRP hebben. De autorisatie moet aangeven voor welk doel de rechtstreekse toe-
gang wordt vcrleend. Het betreffende besluit moet bij het reglement worden gevoegd.
Deze rege I ing is in overeenstemming met artikel 17 BPolr. Indien de autorisaties gcauto-
matiseerd zijn, wordt op verzoek inzage gegeven in de autorisaties.
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An. 11 Reglement IRP bepaalt vervolgens in het eerste lid dat van iedere verstrekking

die rechtstreeks längs geautomatiseerde weg plaatsvindt, overeenkomstig de WPolr en

het BPolr aantekening moet worden gehouden. Deze regeling is in lijn met artikel 17 lid

5 BPolr. Van iedere verstrekking die niet längs geautomatiseerde weg geschiedt, moet

overeenkomstig dc WPolr en het BPolr ook aantekening worden gehouden, tenzij over-

eenkomstig het doel wordt verstrekt aan vaste gebruikers (art. 11 lid 2 Reglement IRP).

Dcze regeling is overeenkomstig artikel 16 lid 2 BPolr. Het Reglement IRP onderscheidt

een categoric zogeheten vaste gebruikers. Het houden van aantekening, de protocol-

plicht, is niet van toepassing op de verstrekking aan deze groep. De term Vaste gebrui-

ker' heeft niets te maken met het al dan niet verlenen van rechtstreekse geautomatiseerde

toegang aan een persoon. Artikel 11 lid 3 Reglement IRP bepaalt wie deze vaste gebrui-

kers van het register IPR zijn. Dit zijn in de eerste plaats de personen die geautoriseerd

zijn tot rechtstreekse toegang. Hieronder valt bijvoorbeeld de RCIE, die ingevolge artikel

17 lid 1 geautoriseerd is tot rechtstreekse toegang längs geautomatiseerde weg. In de

praktijk is de RCIE, zoals gezegd, inderdaad daartoe geautoriseerd. In de tweede plaats

zijn ingevolge artikel 11 lid 3 Reglement IRP ook de leden van het OM vaste gebruikers

van het register IRP in het kader van de controle van politiele rechtshulpverzoeken (art.

552/ lid 2 Sv). Van een verstrekking aan het OM of aan de RCIE behoeft bijgevolg gecn

aantekening gehouden te worden als die verstrekking niet rechtstreeks längs geautomati-

seerde weg is gedaan. Een verstrekking aan het OM mag, zoals gezegd, niet längs geauto-

matiseerde weg plaatsvinden op grond van artikel 17 lid 1 BPolr. Bijgevolg behoeft van

een verstrekking uit het register IRP (de registratiedatabase) aan het OM in het geheel

geen aantekening te worden gehouden.

• ' V . ' : f - ' ! < ; • ' « - : . • i / . v i - ' t - ; > ' i ' . ' ' . - . J O - - ' T . < ; * • . . V : < v •; . . , . - • • • - •: , . .

Art. 12 en 13 Reglement IRP betreffen de rechten van de geregistreerde. Artikel 12 ziet

op het verzoek tot kennisneming. Ingevolge artikel 12 lid 1 kan een geregistreerde aan de

registerbeheerder conform artikel 20 WPolr verzoeken hem mee te delen:

a. of hij in het register voorkomt;

b. welke gegevens over hem in het register zijn opgenomen;

c. van wie of van welke instanties de in het register over hem opgenomen gegevens zijn

verkregen;

d. aan wie of aan welke instanties gegevens over hem zijn verstrekt. ••••' ; •

.• • ' L . ' " V • ' . : ! • •• • ; • . : . • * * • ' ~ 3 t " ; m ' , • ' . " ' : " • " : . , ' • - . . ; • , . • . , - . . • • •

Een verzoek tot kennisneming dient op grond van artikel 12 lid 2 Reglement IRP schrif-

telijk gericht te worden aan de registerbeheerder, ter attentie van de privacyfunctionaris.

De privacyfunctionaris is de persoon die bij het regiokorps is aangesteld om de naleving

van de privacyreglementen te controleren. Aan een verzoek zijn tien gulden (dit bedrag is

nog in oude munt gesteld) administratiekosten verbonden. Een verzoek tot kennisne-

ming wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van zestien jaar nog niet heb-

ben bereikt en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke ver-

tegenwoordigers (art. 12 lid 3). Ook kan een verzoek tot kennisneming ingevolge artikel

1S3
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12 lid 4 worden gedaan namens de betrokkene door diens advocaat of procureur, na

overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging. Op gelijke

wijze kan het ingevolge artikel 12 lid 5 door een ander worden gedaan. In dat geval vindt

verstrekking aan een dergelijke gemachtigde niet plaats indien aangenomen kan worden

dat de/.c mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens, of indien tegen

hcm ernstige bezwarcn bestaan. Ingevolge artikel 12 lid 6 moet op een verzock tot ken-

niineming binnen vier weken nadat het verzock ontvankelijk is, worden beslist. De regis-

terbeheerder draagt op grond van artikel 12 lid 7 Reglement IRP zorg voor een deugde-

lijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. De behandelcnd functionaris kan

verlangen dat de verzoeker hem bescheiden toont waaruit zijn identiteit blijkt alsmede

die van degene namens wie hij optreedt. Artikel 12 lid 9 ten slotte bepaalt dat in geen

geval mededelingen in antwoord op een verzoek tot kennisneming in schriftelijke vorm

worden gedaan. • , . . , , , - - , . , ..*,,..•.,-.. . = . , « ^ . » . •.-

Het Reglement IRP zegt niets over mogelijke weigeringsgronden. Ingevolge artikel 21 lid

1 WPoIr kan een kennisgeving echter worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is

voor de goede uitvoering van de politietaak. Verder kan kennisgeving achterwege blijven

indien gewichtige belangen van derden daartoe noodzaken. Dezc weigeringsgronden gel-

den ingevolge artikel 21 lid 2 WPoIr niet voor persoonsgegevens die op verzock van de

geregistreerde zijn opgenomen. Op grond van artikel 20 lid 3 WPolr zou het Reglement

IRP eigenlijk iets over deze weigeringsgronden moeten bepalen. Omtrent dergelijke

bepalingen moet het CBP vooraf worden gehoord. r - •••.•-•

Art. 13 Reglement IRP betreft verzoeken tot verbetering, aanvulling en verwijdering van

gegevens. Ingevolge artikel 13 lid I kan een geregistreerde aan wie conform artikel 20

WPolr kennisneming is verleend, aan de registerbcheerder conform artikel 22 WPolr ver-

zoeken bepaalde gegevens over hem a) te verbeteren, b) aan tc vullen, of c) tc verwijde-

ren.

Op grond van artikel 13 lid 2 dient een correcticvcrzock schriftelijk gericht te worden

aan de registerbeheerder ter attentic van de privacyfunctionaris. In het verzoek dient de

gewenste verbetering, aanvulling of verwijdering aangegeven te worden. Ingevolge artikel

13 leden 3 tot en met 5 kan een correctieverzoek, onder dczelfde voorwaarden die voor

het verzoek tot kennisneming gelden (zic hierboven), gedaan worden door wcttclijke ver-

tegenwoordigers van minderjarigen en onder curatele gestelden; door de advocaat of pro-

cureur van de betrokkene; en door anderen namens de betrokkene. Ingevolge artikel 13

lid 6 Reglement IRP ten slotte moet binnen acht weken nadat het verzoek is ontvangen

schriltelijk worden beslist op een correctieverzoek. Een weigering moet worden gemoti-

v e e r d . * £ ' - « - ! , - • - « < • • • • • ' ^ ^ r ••,.,-.••;-.••.* . - . , - , . ; < . . • . ; . , . . • . . • - • , -
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In het Reglement IRP wordt geen melding gemaakt van beroepsmogelijkheden. Indien

de registerbcheerder echter niet aan een verzock tot kennisneming, verbetering, aanvul-

ling en verwijdering van gegevens voldoet, kan de betrokkene zieh ingevolgc artikel 23

lid 1 WPolr tot dc arrondissementsrechtbank wenden. Hij kan daar een schriftclijk ver-

zoek indienen om de beheerder te bcvclcn alsnog aan zijn verzock te voldocn. De proce-

dure hiervoor is necrgclcgd in artikel 23 lid 2 WPolr. Hct CBP kan op grond van artikel

23 lid 3 WPolr bemiddelen of adviscren. Ook kan dc rechtbank op grond van artikel 23

lid 4 WPolr had advies van het CBP inwinncn.

An. 14 Reglement IRP ten slotte bepaalt dat het reglement voor eenieder tcr inzage ...s-

moet liggen op het hoofdburcau van dc politiercgio en dc bureaus waar het register IRP

wordt gcvoerd of rechtstreeks toegankelijk is, in casu het IRC. .,

5 . 5 C o n v e n a n t e n e n A k k o o r d e n < > < > . , , , .:, < .. . ,,, , ,
In deze sectie bespreken wij de convenanten en akkoorden die van toepassing zijn op de
grensregionale politiele gegevensuitwisscling tussen Nedcrland, Belgie en Duitsland.
Subsectie 5.5.1 behandelt de Ncderlandse grensakkoorden, subscctic 5.5.2 de Belgische
grensakkoorden en subsectie 5.5.3 dc Duitse grensakkoorden. Dc Benclux-grcnsakkoor-
den worden besproken in subsectic 5.5.4. aw*vi--.^-'si''? • > •" •- • •,/ *

Op grond van artikel 13 lid 7 BPolr kan de verstrekking van politiegcgcvens rechtstreeks
aan buitenlandse politie-autoriteiten plaatsvinden. Dit geldt zowel voor het spontane als
het verzochte verstrekken van de gegevens. Hierover moeten dan met de betreffende bui-
tenlandse politieautoriteiten wel afspraken zijn gemaakt die goedgekeurd zijn door dc
Minister van Justitie respectievelijk de Minister van Binnenlandse Zaken (zie subsectie
5.4.3). Sinds juli 1993 zijn er voor de regiopolitiekorpsen goedgekeurde modelafspraken
(in de vorm van convenanten) te verkrijgen bij het Coördinerend Politie Beraad (CPB),
thans de Raad van Hoofdcommissarissen. Deze modelafspraken zijn opgesteld door de
toenmalige Werkgroep Privacyreglement Grensregio's van de Beleidsadviesgroep Open
Grenzen van het CPB. De modelafspraken zijn volgens de Werkgroep bedoeld voor poli-
tiele gegevensverstrekking die in beginsel gecn relatie heeft met een concrete strafzaak en
derhalve geen betrekking heeft op justitiele rechtshulp. Op basis van de modelafspraken
kunnen de regiokorpsen zelf afspraken opstellen. Deze afspraken moeten vervolgens
apart ter goedkeuring worden voorgelegd voordat zij in werking treden. Zij worden
ondcrtekend door dc verantwoordelijke ministers van de betrokken landen. Het CPB
beveelt aan om het maken van de afspraak met de buitenlandse politicautoritcit voor te
behouden aan de beheerder van het politieregister (volgens artikel 1 sub f WPolr is dat
de korpsbeheerder en niet de korpschef) danwel de door mandaatstelling daarvoor ver-
antwoordelijke politiechef (de korpschef).
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In de zogchcten convcnantcn staan gccn bcpalingcn over de vraag welke gegevens het

buitenland aan Nederland verstrekc. Hierover zullen nadcrc afsprakcn met hct buiten-

land moeten worden gcmaakt, waarbij de betreffende nationale bepalingen van de bui-

tcnlandse ondcrhandelingspartner (Belgie' of Duitsland) richtsnoer moeccn zijn. Dit UM

eenrichtingverkeerseffcct van de convenanten correspondeert met het feit dat artikel - ;•.

552/ Sv niet van toepassing is op Nederlandse verzoeken om buitenlandse rechtshulp.

Zoals gebleken is in subsectie 5.4.3 spreekt artikel 13 BPoIr over 'andere landen' als

buitenland zondcr daarin enige restrictie aan te brengen, bijvoorbeeld aJleen Europcse

landen. Wei wordt aan de grensgebieden afzonderlijk aandacht besteed. De Werkgroep

van het CPB heeft echter ook een onderscheid aangebracht in internationale vcrstrekkin-

gen om een en ander in goede banen te leiden. Zij maakt ecn onderscheid tussen:

a. verstrekkingen van Nederland aan Belgie en Duitsland (grensgebied);

b. verstrekkingen van Nederland aan overige Schengenlanden;

c. verstrekkingen van Nederland aan landen die geen partij zijn bij de SUO. 5 ,

I)c Werkgroep heeft in de eerste plaa« een modelafspraak of convenant ontworpen voor

de verstrekkingen onder a voorzovcr die niet via de dCRI (thans de DIN) verlopen. Deze

modelafspraak is niet allcen gebaseerd op het zevende lid, maar ook op het tweede lid

(met betrekking tot de grensgebieden) van artikel 13 BPolr. Daarom is in de tweede

plaats ccn enigszins aangepaste modelafspraak gemaakt voor de verstrekking van Neder-

land aan de overige Schengenlanden (catcgorie b). Voor categorie c is geen modelaf-

spraak ontworpen. Internationale gegevensverstrekking aan niet-Schengenlanden leent

zieh naar het oordeel van de Werkgroep minder voor een algemene regeling. Volgens de

Werkgroep moot verstrekking aan dergelijke landen in beginsel door tussenkomst van de

dCRI (thans de DIN) geschieden. Afhankelijk van de situatie kan worden besloten een

afspraak met dc betrokken buitenlandse politieautoriteiten te maken. Volgens de Werk-

groep zal echter ook bij verstrekkingen in categoric c de modelregeling voor de categorie

b het uitgangspunt moeten vormen. Daarmee wordt een meer eenduidig verstrekkingen-

regime mogelijk. De Werkgroep merkt de modelafspraak aan als een 'in de grensgebie-

den nader geregclde samenwerking' in de zin van artikel 39 lid 4 en artikel 46 lid 2 SUO

(vcrgelijk subsecties 5.2.1 en 5.2.2), voor zovcr hct gaat om hct vcrstrekken uit Neder-

landse politicregisters. , • .-'.• -f •fo-i^":! ,a, „ttb i*»Y"fcJv;•'*!-•-_':«; ?v:^'s- .•-•:

• t v > ; J - ; : . • • • ••. . • . . - . • " . , : ' v . c i < " " i ' . ' • , . • i j , * H > T > » < j L 4 . ' » ' i : . j . " - v o . - j " . v ' . ; • " ' •

Wij lopen kort even de artikelen van de modelconvenanten voor de categorieen a en b

door. Alleen artikel 1 lid 1 is voor beide categorieen afwijkcnd. Artikel 1 lid 2 en de ove-

rige artikel 2 tot en met 5 zijn gelijkluidend.

Art. 1 lid 1 van het modelconvenant voor categorie a bepaalt, in lijn met artikel 13 lid 1

en 2 BPolr, dat gegevens uit een politieregister aan de ontvanger kunnen worden ver-

strekt indien dit noodzakelijk is:
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a. voor de goede uitvoering van de politietaak in Nederland; .••f?m<%."!i*<

b. voor de goedc uitvoering van de politietaak in het ontvangende land.

Onderdeel b betreft volgens de toelichting op het convenant de verstrekking ten behoeve

van dc buitenlandsc politieautoriteiten door de Nederlandse politic uit eigen beweging

of naar aanleiding van een algemeen verzoek. Onder deze omschrijving verstaat de Werk-

groep ook het bcpaaldc in artikel 13 lid 1 sub b BPolr. De omschrijving "ter voorkoming

van cen ernstig en dreigend gevaar öfter opsporing van een misdrijf waardoor de rcchts-

orde in dat land ernstig is geschokt" wordt geacht altijd plaats te vinden in het kader van

de goede uitvoering van de politietaak in dat land. Dcze regeling geldt dus met name

voor de Euregio's in de grensgebieden met Belgie en Duitsland. Voor dc gcgevensver- *>>

strckking aan andere Schengenlanden zijn gewoon dc drie gronden van artikel 1 lid 1

BPolr in artikel 1 van het convenant voor de categoric b opgenomen (vergelijk subsectie

5.4.3).

• . - *; . . . . ' _ . . • : • ••- • J y t j o j j v ! i & t ^ s(W rVt.« :•»£.•?• «Safe- f?ji i i N •{•.:••*.

Het tweede lid van artikel 1 bepaalt dat de ontvanger de verstrckkcr desgevraagd infor-

mcert over het gebruik van de verstrekte gegevens. Dcze bepaling is toegevoegd om na de

verstrekking tc kunnen controlcren of de gegevens voor het doel gebruikt zijn waarvoor

ze zijn verstrekt. De buitenlandse politieautoriteit (de ontvanger) is dan op grond van

het convenant verplicht hierover mededelingen te doen. U',̂  -v;-y.a v . . Ü - •,, in

In artikel 2 lid 1 van de convenanten is het bepaalde in artikel 13 lid 5 BPolr neergelegd

(vergelijk subsectie 5.4.3). Artikel 2 lid 2 voegt hieraan toe dat de verstrekte gegevens

alleen mögen worden gebruikt door politieautoriteiten die in het kader van voor de ver-

strekking (onder artikel 1) bedoelde doeleinden een taak of functie hebben (vergelijk

subsectie 5.4.3). Doorgeleiding van dc verstrekte gegevens aan andere diensten mag

slechts plaatsvinden na voorafgaande toestemming van de verstrekker (de korpsbeheer-

der).

In artikel 3 lid 1 is artikel 13 lid 6 BPolr neergelegd (vergelijk subsectie 5.4.3). Het

tweede lid voegt hieraan toe dat gegevens uit een grijze veld-register (thans voorlopig

register) slechts mögen worden verstrekt met toestemming van een door de beheerder

van dat register (de korpsbeheerder) aangewezen persoon. Een grijze veld-register was

voor de invoering van de Wet bijzondere politieregisters een register dat is aangelegd met

het oog op de vaststelling of een geregistreerde in samenhang met andere gegevens kan

worden aangemerkt als een CID-subjecr"" (art. 1 BPolr oud). Door de vraagstelling uit

het buitenland in samenhang met andere gegevens kan dit het geval zijn. De informatie

207. Een CID-subject was een persoon die als verdachte betrokken is of naar redelijker-
wijs kan worden vermoed als verdachte betrokken zaJ worden bij misdrijven met
het oog waarop een CID-register is aangelegd (eckst conform artikel 1 sub c BPolr
oud).
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over de betreffende persoon lean het beeld vollediger maken. Dit is de reden waarom de
Werkgroep hec wensclijk ache ook informatie uit dit register te laten verstrekken. Wij
merken op dat in deze regeling dus rcchtstreekse verstrekking van gegevens uit het voor-
lopig register (uiterst gevoelige en nog vrij onbetrouwbare informatie) mogclijk wordt na
toestemming van ccn bepaalde daarvoor aangestelde persoon. Dit is niet geheel overeen-
komstig de regeling van art ike I 13 lid 12 BPolr en artikel 8 Regeling criminele inlichtin-
gen eenheden van 5 oktober 2000, die de tussenkomst van de NCIE en de CIE-OvJ ver-
eist. De door de Werkgroep getroffen regeling is echter niet in strijd met artikel 13 lid 7
Bl'olr, dat rcchtstreekse verstrekking toestaat als daarover afspraken met de politieautori-
teiten in het buitenland zijn gemaakt. Artikel 3 lid 1 van het modelconvenant zou onzes
inziens echter bij voorkeur in overeenstemming moeten worden gebracht met artikel 13
lid 12 RPoIr en artikel 8 Regeling criminele inlichtingcn eenheden van 5 oktober 2000.
De Werkgroep kon natuurlijk in 1992 nog geen rekening houden met de CID-regeling
uit 1995 en de genoemde huidige regeling.

Overeenkomstig onder meer de richtlijn inzake de toepassing van artikel 552/ Sv en arti-
kel 39 lid 2 SUC) bepaalt artikel 4 van de modelconvenanten dat de vcrstrekte persoons-
gegevens door de ontvanger slechts met toestemming van de bevoegde Nederlandse justi-
tiele autoriteiten als bewijsmiddel in een strafzaak mögen worden aangewend (vergelijk
subsecties 5.2.1 en 5.4.2).

Art. 5 ten slotte bepaalt dat van een verstrekking in de registratie waaruit de gegevens -
worden verstrekt aantekening dient te worden gehouden. Indien de persoonsgegevens
verstrekt zijn uit een niet-geautomatiseerde persoonsregistratie geldt deze verplichting op
grond van het convenant niet wanneer de gegevens niet of slechts kortstondig worden
gebruikt. Deze regeling is in overeenstemming met de regeling van artikel 126 lid 3 sub
e SUO: "Van de verstrekking en de ontvangst van persoonsgegevens dient in de registra-
tie waaruit zij worden verstrekt en waarin zij worden opgenomen aantekening te worden
gehouden." Dat ook in de registratie waarin de gegevens worden opgenomen aanteke- ;;
ning moet worden gehouden, is een verplichting waaraan het buitenland moet voldoen.
Dat de registratieplicht echter niet geldt indien de persoonsgegevens zijn verstrekt uit
een niet-gcautomatiseerde persoonsregistratie als de gegevens niet of slechts kortstondig
worden gebruikt, is niet geheel in overeenstemming met de regeling van artikel 127 lid 1
SUO. Voor niet-geautomatiseerde doch gestruetureerde gegevens geldt namelijk dezelfde
registratieplicht als voor geautomatiseerde gegevens. Alleen voor losse gegevens geldt op
grond van artikcl 127 lid 2 SUO dat van de verstrekking en de ontvangst bij die gege-
vens in beginsel aantekening wordt gehouden. Deze verplichting geldt niet indien, gelet
op het gebruik van de gegevens, aantekening niet nodig is. Dit geldt in het bijzonder
wanneer dc gegevens niet of slechts kortstondig worden gebruikt (zie subsectie 5.3.5).
De regel die geldt voor de lossc gegevens is door de Werkgroep dus op alle niet-geauto-
matiseerde gegevens van toepassing verklaard. Dit is niet in overeenstemming met artikel
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127 lid 1 SUO. Op grand van artikel 39 lid 4 en artikcl 46 lid 2 SUO kunnen echter
voor de grensgebieden afwijkende afspraken worden gemaakt. De in artikel 5 neergc-
legde regcling is er daar een van. Het is echter de vraag of deze afwijking wel wcnselijk is.

Op basis van het modelconvenant van categoric a (verstrekkingen in het grensgebied van
Nederland aan Belgie of Duitsland) zijn in april 1997 drie convenanten gesloten.*°* Het
eerste convenant is gesloten tussen de korpsbeheerder van de Nederlandse politieregio
Limburg-Zuid en de beheerder van het O1PG in het Belgische Genk. Het tweede conve-
nant is gesloten tussen de korpschef van dc Nederlandse politieregio Limburg-Zuid en
de beheerder van het IRC in Eupen.*" Het derde convenant is gesloten tussen de korps-
chef van de Nederlandse politieregio Limburg-Zuid en de /W«W/»vi(j/<Aw van Aken. Bij
de eerste twee convenanten is een werkinstructie gevoegd die heel gedetailleerd de Bel-
gische wctgeving en richtlijnen weergeeft (zie hiervoor subsectie 5.6.1). Dc werkinstruc-
tie besteedt in het bijzonder aandacht aan de toetsing van de legitimiteit van de informs-
tie-uirwisscling en de verplichte registratie. Degene die informatie opvraagt, moet zijn
vraag stellen aan het eigen IRC of OIPG opdat het betreffende IRC of OIPG controle op
de legitimiteit van de informatievrager kan uitoefenen en dc verplichte registratie onder
een unick nummer uirvoert. Zowel inkomende als uitgaande informatievragen moeten
worden geregistreerd, mede ten behoeve van het verwerven van managementinformatic.
Indien de aanvraag om informatie afkomstig is van buiten het grensgebied, moet de
informatie worden aangevraagd en verstrekt via de dCRI (thans de DIN) respectievelijk
de APSD-Afdeling Internationale Politiesamenwerking (thans het CGI). Volgens dc
werkinstructie zijn informatie-uirwisselingscontacten tussen politiedienstcn in het aan-
geduide grensgebied zonder tussenkomst van de IRCs of OIPG's toegestaan in concrete
opsporingsonderzoeken of samenwerkingsverbanden. Daarbij moet ten behoeve van de
informatiehuishouding zowel in Nederland als in Belgie een werkdossier/register worden
aangelegd en bijgehouden. In voorkomende gevallen moeten de aldus rechtstreeks uitge-
wisseldc gegevens zowel in Nederland als in Belgie meegedeeld worden aan de IRCs res-
pectievelijk OIPG's, voor zover deze mededeling een goede afwikkeling van het ondcr-
zoek niet schaadt of niet strijdig is met het 'embargo'-karakter van de informatie.

Ingevolge de werkinstructie bij de eerste twee convenanten kan informatie van Belgie

naar Nederland zelfstandig door de politie worden verstrekt, zonder tussenkomst van de

Procureur des Konings of de Onderzoeksrechter, onder de volgende voorwaarden:*"

2O8.Verder heeft ook de regiopolitie Midden- en West-Brabant een convenant gesloten
met de politie van Antwerpen en Turnhout. De convenanten worden normaal
gesproken gepubliceerd in de Staatscourant.

209. I£rr>n6am»£y9iir <//> ÜAfr»i<Vi/«n^ win /n/ärwitfrioit«! dus dirm /V/z«rr£«w.
210.Ook de wettelijke gevallen waarin niet zelfstandig door de Belgische politie ver-

strekt kan worden, worden aangegeven. Zie hierover subsectie 5.6.1.
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— Oe meegedeeldc gegevens moeten noodzakeiijk zijn voor de opsporing en vervolging

van strafbare feiten öfter afwending van een gevaar voor de openbare orde en open-

b a r e v e i l i g h e i d . • a w . » ,s * * x > «<? , V M - T - -^•>-.• .•• .•-• <i • -- ^ :

— Persoonsgegevens over ras, etnische afstamming, scksueel gedrag, politieke, levensbe-

schouwelijke of godsdienstige overtuiging en activiteiten, medische geschiedenis en

lidmaatschap van een vakbond of ziekenfonds mögen niet meegedeeld worden.

— De verstrekte informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor politiele doeleinden.

Schriftelijke informatie kan slechts met tocstemming van de gerechtelijke ovcrheden

van het verstrekkende land als bewijsmiddel in strafzaken aangewend worden. Schrif-

telijke verstrekking moet uitdrukkclijk worden vermeld door de verstrekkende politic-

d i e n s t . •..-••• . • • ( ' • • • i W ; .-••••«>-• * w - \ • • > ? . • •;.--< b K f ' v * M « - * d * • > ' : - : ' • » ; • • ' • - ; : j ' ' - - f ? r - L ^ - s - i - ' f : * " • • < . > . ; # ! • . - . • • . * •

— De politiedienst die via de OIPG's informatie verstrekt, blijft eerstgerechtigde*" tot

die informatie. ßoorgeleiding van de verstrekte gegevens aan een andere dan de oor-

spronkclijke politiedienst noodzaakt tot de toestemming van de iniüele lnformaüc-

verstrekker. : * ? • • • • " , • - • . , -•.,':• - i ' w r ; i • . - • > . •. • • •...-•- • . , •. . . • : » . . : . >

— De OIPG's moeten aantekening houden van de verstrekking en de ontvangst van

schriftelijk en mondeling verstrekte gegevens. Indien het om persoonsgegevens gaat

die zijn verstrekt uit een niet-geautomatiseerde persoonsregistratie, geldt deze ver-

plichting niet wanneer de gegevens niet of slechts kortstondig worden gebruikt."*

— Oe verstrekkende politiedienst moet erop toe zien dat de persoonsgegevens juist zijn.

Oe dienst moet ervoor zorgen dat onjuiste of onrechtmatig verstrekte gegevens

onmiddellijk ter verbetering öfter vernietiging worden meegedeeld aan de ontvan-

gende politiedienst.

— De informatieverstrekking is slechts mogelijk wanneer voor de verkrijging ervan geen

dwangmiddelen nodig zijn. . , ;! ••. <•• ., ,«• i - • - : • ,

In alle gevallen die afwijken van de genoemde punten, moet dc informatie worden ver-

strekt door tussenkomst van de Procureur des Konings of de Onderzoeksrechter.

21 l.De werkinstruetie gebruikt de term "eigenur" van de informatie. Het gebruik van
dergelijke privaatrechtelijke begrippen in dit verband li)kt ons met |uist

212. Dat de registratieplicht niet geldt indien de persoonsgegevens zijn verstrekt uit een
niet -geautonutiseerdc persoonsregistratie en de gegevens niet of slechts kortstondig
worden gebruikt. is zoals gezegd niet geheel in overcenstemming met de regeling
van artikel li"' lid 1 SUO. Voor niet-geautomatiseerde doch gestruetureerde gege-
vens geldt dezeltdc registratieplicht als voor geautomatiseerde gegevens. Alleen
voor losse gegevens geldt op grond van artikel 127 lid 2 SUO dat van de verstrek-
king en dc ontvangst bij die gegevens in beginscl aantekening wordt gehouden.
Dczc verplithting geldt niet indien, gelet op het gebruik van de gegevens. aanteke-
ning niet nodig is. Dit geldt in het bijzonder wanneer de gegevens niet of slechts
kortstondig worden gebruikt.
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De drie convenanten golden voor twee jaar en konden tussentijds door een van beide
partijen worden beeindigd. Zij zijn inmiddels vervangen door twee nieuwe convenanten
met gelijkiuidende inhoud, doch van onbcperkte duur en met meerdere grenspartners.
Het betreft:

1. het Convenant ten behoeve van de verstrekking van informatie uit een politiercgister.
convenant tussen de korpsbehecrders van de politieregio's Zeeland, Midden- en West-
Brabant, Brabant Zuid-Oost, Limburg-Noord en Limburg-Zuid en dc Beheerders van
dc OIPG's te Gent, Antwerpen, Turnhout, Genk eo Eupcn, met bijbchorende wcxkin-
s t r u c t i e , G e n t , 2 4 o k t o b e r 2 0 0 0 ; e n ••=•••&« .•.•>•>»*.'>(•;.•*;«,•.>.<. *>* • > : > } * ? * » ^ ; ^ ™ ' • . . . , ; , .

2. het Convenant ten behoeve van de verstrekking van informatie uit een politieregister,
convenant tussen de korpsbehecrders van de politieregio's Limburg-Noord en Lim-
burg-Zuid en de beheerders van dc l£r£iWwngur?//(?f Aachen en Mönchen-Gladbach,
januari 2001.

De inhoud van de convenanten is woordclijk gelijk aan die van het besproken modelcon-
venant, zij het dat bij de convenanten met Belgie' een werkinstructie is gevoegd. Deze
werkinstructie zal in het internationale recht vermoedelijk op gelijke hoogte staan met
het convenant zelf, omdat de instruetie als bijlage is toegevocgd en er dus onlosmakclijk
tnee is verbonden. \: :•-.•.*• * o --•- - > , » • ; « • - « . i - w , ^ „ . . , . - . . . . ,.'

Tussen Nederland en Belgie is verdcr een Belgisch-Nederlands Politicel Grcnsakkoord uit
1949 van toepassing. Dit akkoord regelt de spontane informatieverstrekking tussen dc
toenmalige Belgische Rijkswacht, de Nederlandse regiopolitie en de Koninklijke mare-
chaussee inzake verdachten die in de grensstreek verblijf houden dan wel rondtrekken.

5.5.2
De spontane informatie-uitwisseling tussen de politiediensten aan de Belgisch-Duitse
grens is geregeld in een bilateraal akkoord van 26 januari 1960 over de dienstbetrekkin-
gen tussen de Belgische en de Duitse politiele overheden in de grensstreek. Volgens dit
akkoord is spontane informatie-uitwisseling mogelijk als de informatie ten behoeve van
de dienst is. De verzochte uitwisseling tussen Belgie en Duitsland is er niet in geregeld.
In het Akkoord wordt melding gemaakt van een gemeenschappelijke communicatie-
dienst voor het grensgebied. Tevens wordt melding gemaakt van de mogelijkheid van
informatie-uitwisseling tussen politieautoriteiten over criminelen die hun woon- of ver-
blijfplaats in de grensstreek hebben. Verder is tussen Belgie en Nederland het in subsectie
5.5.1 genoemde Belgisch-Nederlands Politieel Grensakkoord uit 1949 van toepassing.
Ook vindt in Belgie informationele politiesamenwerking plaats op grond van een minis-
terieel akkoord van 4 juli 1994. Zie hierover subsectie 5.6.1. Ten slotte bestaat er een
Overeenkomst ter uitvoering van de SUO tussen Duitsland en Belgie van 27 maart
2000. Zie hierover subsectie 5.5.3.
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5.5-3
Speciale grensakkoorden van Duitse origine in de zin van artikel 39 lid 4 en artikel 46
SUO waren er tot voor enige jaren nog nict. Pogingen om te komen tot een regeling voor
Ncdcrsakscn, Noordrijn-Westfalen en alle betrokken Nederlandse grensregio's zijn mis-
lukt, omdat nog niet iedereen de noodzaak van dergelijke grensregionale convenanten
inzag. In Duitsland werkten Ncdcrsakscn en Noordrijn-Westfalen afzonderlijk nieuwc
regelingen uit. In Noordrijn-Westfalen is verder de - in subsectie 5.6.2 te behandelen -
ministerieflc verordening van kracht op basis van artikel 27 lid 2 PolGNRW. De verorde-
ning vergcmakkelijkt de uitwisseling van gegevens in dc grensregio's, in hct bijzonder
met de Polizeipräsidium-gcbieden längs de grens en met de grcns-Krcisen en hun autori-
teiten (art. I en 2 PolDÜVNW)."-' De spontane informatie-uitwisseling tussen de poli-
tiediensten aan de Belgisch-Duitse grens is geregeld in het in subsectic 5.5.2 genoemde
bilateraal akkoord van 26 januari 1960 over dc dienstbetrekkingen tussen de Belgische
en de Duitse politielc overheden in de grensstreek. Er zijn ook twee recentere Duitse
grensakkoorden van kracht. Hierondcr bespreken wij de cerst de Ministcriclc overeen-
komst tussen Nederland en Duitsland uit 1997 en daarna dc Overccnkomst tcr uitvoe-
ring van de SUO van 27 maart 2000 tussen Duitsland en Belgie.

Op 1 februari 1997 is voorts cen Ministcriclc overeenkomst tussen Nederland en Duits-
land in werking getreden betreffende de politiclc samenwerking in de grensgebieden.*'*
Dc overccnkomst werd op 17 april 1996 tc Den Haag gesloten. Zij is (mede) gesloten in
het kader van artikel 39 lid 4 SUO. Het betreft dus een overeenkomst met nadere afspra-
ken voor de grensgebieden tussen de bevoegde Ministers van Nederland en Duitsland.
Op departementaal niveau is de overeenkomst tot stand gekomen in het kader van het
zogenaamde Ncdcrlands-Duitsc 'Delcgationsgcspräch'. Hierin zijn de Nederlandse
ministcrics van Justitie en Binnenlandsc Zaken vertegenwoordigd, evenals de betrokken
ministeries van Ncdersaksen en Noordrijn-Westfalen. Artikel 18 van de overeenkomst
opent de mogelijkheid tot een nadere of mccr concrete invulling van de in de overeen-
komst neergelegde arspraken. Dc bevoegde instanties, voornamelijk de IRCs, kunnen
daartoc concrete voorstellen doen over de uitvoering of over mogelijke verbeteringen.
Onder meer moet volgens artikel 18 lid 2 van de overeenkomst de vastlegging van struc-
turen voor het verstrekken van informatie nog worden geregeld.

213. VJTOIWJIWUJ «irr «//> ZUZAUMX; Wirr Airntüirrmi'/r/iiii; «m dlrr /WtzW
«•** /Wjtt/*<-tonfc>! (PolDÜVNW). 22 oktober 1994, CVA/ÄW: 11 november
1994. p. 109, zoals laatsielijk gewijzigd bij verordening van 7 januari 1998,
(7VWÄW: p. 109.

214. Overeenkomst tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Jus-
titie van Nederland en het Bondsministerie van Binnenlandse Zaken van de ßonds-
republiek Duitsland intake politiele samenwerking in het grensgebied tussen
Nederland en de Bondsrcpubliek üuitsland.
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De Minisceriele overeenkomst beoogt de politiele samenwerking en dc samenwerking
tusscn de grenspolitiediensten in de grensgebicden' te intensiveren en uit te breiden. <.>*
Hieronder bespreken wij de artikelen die van belang zijn voor de informatieve politieie
samenwerking in de grensgebicden. Artikel 1 stelt vast welke gebieden in Ncdcrland en
Duitsland vallen onder het bcgrip grensgcbicd' in de zin van artikel 39 lid 4 SUO. In
Nederland zijn dat dc werkingsgebieden die bcpaald zijn door het bevocgd gezag-'* van
de politieregio's Groningen, Drenthe, IJsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland,
Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Brabant-Noord, Limburg-Noord en Limburg-
Zuid. De omvang van het werkingsgebied is afhankelijk van het onderwcrp van de tc
maken samenwerkingsafspraken. Voor de Bondsrepublick Duitsland hebben we het in
Noordrijn-Westfalen over de 'Kreise' Borken, Coesfeld, Steinfurt, Kleve, Wesel, Vierscn,
Heinsberg, Aken en Düren, alsmede de 'kreisfreie' stcden Münster, Krefeld,
Mönchengladbach en Aken. In Nedcrsaksen gaat het over de 'Landkreise' Aurich, Leer,
Emsland en Grafschaft Bentheim, alsmede de 'kreisfreie' scad Emdcn.

; " • • • • ' - ' " » « ( . ; - ' * M ' * i « . > £ > ! i t i l ? M > ü » . ' « i i * i f i ; » > . " i C i 5 j ; i . * * A T . . - i V » » A < - J H ü '*:> - . '« / .vt*'> >>; •« ' • : • ' •' i M * »• . . * ? # ,

Art. 2 van de Ministeriele overeenkomst gaat over de aanduiding van contactpunten van
de politic. Blijkens artikel 2 lid 3 moeten deze contactpunten, waarmee zeer waarschijn-
lijk voomamelijk de IRCs worden bedoeld, zorgen voor de uitwisseling van informatic
in de gevallen "die niet via rechtstreckse communicatie tussen de bevoegde autoriteiten
aan weerszijden van de grens kunnen worden afgehandeld". Dit is een nogal wonderlijke
taakomschrijving omdat nog niet vastligt öf gegevens en zo ja welke rechtstreeks kunnen
worden uitgewisseld tussen 'de bevoegde autoriteiten'*"' aan weerszijden van de grens.
De IRCs hebben onzes inziens nu juist een controlefunctie te vervullen in eigenlijk alle
internationale politiele gegevensuitwisselingen die niet verlopen via de centraal bevoegde
autoriteiten (de DIN, het BKA en de LKA's). De politie op de werkvlocr zou eigenlijk
niet meer rechtstreeks gegevens uit mögen wisselen met het buitenland zonder het eigen
IRC daarin te kennen. Misschien bedoelt de overeenkomst dat als er geen persoonsgege-
vens in het spei zijn rechtstreekse communicatie mogelijk is tussen de bevoegde autori-
teiten aan weerszijden van de grens. Dit blijkt echter niet uit de tekst van artikel 2 lid 3.
Kortom, de tckst van het derde lid is niet erg duidelijk. ,,.. , . „ . . . . . , .

Blijkens artikel 2 lid I sub b zijn de contactpunten van de politie in Nederland de door

het bevoegd gezag (zie hierboven) van de genoemde politieregio's bepaalde instanties.

Hoogstwaarschijnlijk worden hiermee de IRC's bedoeld. Ingevolge artikel 2 lid I sub a

215. In de zin van hoofdstuk IV van de Politiewet 1993. Voor de handhaving van de
openbare orde en de hulpverleningstaak betekent dit de burgemeester; voor de
strafrechcelijke handhaving van de rechtsorde, dan wel taken ten dienste van Justi-
ne is het in beginsel de OvJ.

216. Dit begrip wordt niet nader gespeeifieeerd. Het is onduidelijk welke autoriteiten
precies bedoeld worden.
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zijn de contactpunten van de politic in de Bondsrepubliek Duitsland voor Noordrijn-

Westfalen: de 'Polizeipräsidien' Aken, Krefeld, Mönchengladbach en Münster.*''' Waar-

schijnlijk zijn voornamelijk de RVST's van dcze 'Polizeipräsidien' bcdoeld. Artikel 2 lid

2 voegt nog toe dat wat de contactpunten voor de grens- en spoorwcgpolitie betreft ook

een taak kan zijn weggelegd voor het KLPD en voor de KMAR, maar dan wel uitsluitend

in verband met hun taken op het gebied van het vreemdelingentoezicht. In de Bonds- •

republiek Duitsland zijn de contactpunten voor de grens- en spoorwcgpolitie het .

'Grenzschutz- und Bahnpolizeiamt' Hannover, het 'Grenzschutzamt' Keulen en het

'Bahnpolizeiamt'Keulen. L-u*****«^ >?***••%.; *:**-!!<•?»> in,„ ;

Art. 3 van de Ministeriülc overeenkomst bepaalt dat in aangelegenheden die betrekking

hebben op het grensgebied gebruik kan worden gemaakt van rechtstreekse politiecontac-

ten tussen de LKA's in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen en de dCRJ (thans de DIN).

Art. 4 lid 1 bepaalt dat de in de artikelen 2 en 3 genoemde instanties (de contactpunten,

de LKA's en de dCRI; thans de DIN) rechtstreeks samen moeten werken ter bestrijding

van de gevaren voor de OOV. Deze instanties moeten elkaar in het kader van hun

samenwerking bij de bestrijding van de criminaliteit op grond van artikel 4 lid 2 recht-

streeks de informatie meedclen die voor het grensgebied van belang is. Bij gevallen die

van hoger of suprarcgionaal belang zijn, moeten op grond van artikel 4 lid 3 van de over-

eenkomst de nationale ccntrale instanties (BKA, DIN, 'Landelijk Coördinatiecentrum')

worden geinformeerd. Artikel 4 lid 4 zegt, in overeenstemming met de Duitse wetgeving

(zie subsectie 5.6.2), dat de gevallen waarin de oorspronkelijke bevoegdheid ligt bij het

BKA van rechtstreekse politiecontacten zijn uitgezonderd. De verstrekking van gegevens

moct op grond van artikel 4 lid 5 plaatsvinden met inachtneming van de nationale, cora-

munautaire en de internationale wettelijke regeis die van toepassing zijn op de bescher-

ming van persoonsgegevens, alsmede met inachtneming van de bepalingen van de SUO.

" * f • * < • . . A . ' - . I - ' ' • : : - • ••» . ' ' ; , i . ' ••• . , '" .• ,-• .•! • . - • ; . . . • t : j 7 - i . ' f u X ' V * - ' ! ! * . . • = " ' • ; * i l t . 5 i . f 4 ; * ! ' ' ' ' '

Op grond van artikel 10 lid 1 van de Ministeriele overeenkomst moeten de bevoegde

instanties contaetpersonen aanwijzen. De contaetpersonen moeten zo mogelijk vreemde

talen spreken. Zij moeten ook informatie uitwisselen over hun organisatie en hun tele-

communicatieaansluitingen. De informatie moet regelmatig bijgewerkt worden. De

bevoegde instanties moeten er op grond van artikel 10 lid 2 naar streven de technische

voorwaarden te scheppen voor een efficiente samenwerking. Als voorbeelden worden

genoemd: telefoon, telefax, telex- en radioverbindingen. EMMI zou in dit rijtjc zeker

niet misstaan.

217.AUmede voor Nedersaksen de Poliieiinspektion Emiland' in üngen.
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An. 11 bepaalt dat in het leader van opleiding en bijscholing ook informatie moet wor-

den uitgewisseld, met intensieve aandacht voor grensoverschrijdende problemen en oefe-

ningen. De bevoegde instanties kunnen ambtenaren uitwisselen die zieh in het buurland

op de hoogte stellen van de structuren, bevoegdheden en werkwijzen van de politic

aldaar. Op grond van artikel 13 moeten de bevoegde instanties ook informatie uitwisse-

len over intrusting en nieuwe technicken tcneinde compatibilitcit tc bereiken. Ook hier

valt te denken aan EMMI.

Art. 14 schrijft voor dat er een grenshandboek voor de politic moct komen met infor-

matie voor het in hct grcnsgebicd werkende politiepcrsoncel. Artikel 17 van de Ministe-

riele overeenkomst vermeldt ten siotte nog dat op alle niveaus gezamenlijk dienstoverleg

kan worden gepleegd. «,«.,.*.„»*,. ^ >»»,...w- ,* , ,^MJ< - i,---.... •• , u i j i r < » w , i . i > , . i . , : r i i ; . ; i

win <& 5t/O PA» 2 7 m^wrr 2000

Op 27 maart 2000 werd in Brüssel ter uitvoering van de SUO een overeenkomst tussen

Duitsland en Belgie ondertekend.^* Op grond van artikel 2 II van de overeenkomst ziet

de voorziene samenwerking vooral op (1) de informatic-uirwisseling, met inbegrip van

de uitwisseling van persoonsgegevens; (2) dc coordinate van politie-inzet in dc grensge-

bieden; en (3) de samenwerking op het gebicd van opleidingen en verdcrc ontwikkcling.

. ! - ' i ' . \ ' j j v - a - > * ' - « * v w € ^ i ) $ * » > ; ^ ' S r t j i v r . * - ' ? r : % » . E ^ - f L = . . * • . . . , > . • • > • -••. ,•_• , - , : . . • -^ n «

In artikel 3 van de overeenkomst worden de RVST's opgesomd die de informatie-uitwis-

seling met het oog op de voorkoming en opsporing van strafbare feiten alsmcdc de alge-

mene (Jf/ä^rrmz^uv^r (preventie; zie subsectie 2.1.7) in het grensgebied tot taak hebben.

Het gaat om de volgende Duitse RVST's: het /Wiz?;^r£fM&«m Trier (ÄA««/a»^-/^t/z),

het Po/;.z«/>rjW/KOT Aken (A'or^rAww-U^ri/^/^«) en het Ättw*/«grf/7zjc/>ttta*mf van res-

pectievelijk Kleve, Keulen en Saarbrücken. In Belgie verricht de RVST Eupen van de

federale politie de genoemde taken.

Art. 8 van de overeenkomst regelt welke informatie de RVST's rechtstreeks, dus zonder

inschakeling van de centrale autoriteiten, mögen uitwisselen in het kader van artikel 39

SUO. Deze regeling is speciaal gericht op het politiele rechtshulpverkeer in strafvorde-

ringszaken. De volgende informatie mag worden uitgewisseld: vaststellingen van houders

en bestuurders; navragen van rijbewijzen; vaststellingen van woon- en verblijfplaats; de

vaststelling van de houders van telecommunicatieaansluitingen, voor zover het daarbij

gaat om publieke aansluitingen; informatie die betrokkenen vrijwillig aan de politie

geven; identiteitsondcrzoeken; informatie over de herkomst van zaken, in het bijzonder

betreffende wapens en motorvoertuigen (navraag bij de verkoper); de vaststelling van

i in d!rn (7mug?4(rtni, Brüssel, 27 maart 2000.

165



P O L I T I K E N D E N I E U W E I N T E R N A T I O N A L E I M F O K M A T I E M A * I T

iporen; informatie uit politiele proccsscn-vcrbaal cn informaticsystcmcn. Hcc gaat bij

deze informatie-uitwisseling om uitwisseling in concrete afzonderlijke gevallen. Daar-

naast voorziet artikel 7 II van de overeenkomst in de uitwisseling van strategische en tac-

tische informatie door de leiders van een politie-inzet.

Op grond van artikel 5 van de overeenkomst is de uitwisseling van verbindingsoffteie-

ren mogelijk bij bijzondcre politie-inzet met een grensoverschrijdend bereik. Om bijzon-

dere redenen is op grond van artikel 4 IV een inrichting van gezamenlijke politieposten

mogelijk voor een bepaalde tcrmijn. Indien daaraan behoefte bestaat, mögen Duitsland

en Belgic' op grond van artikel 4 I van de overeenkomst voor aangclcgenheden van de

grenspolitie een gemeenschappelijk bezet verbindingskantoor hebben. In de overige arti-

kelcn van de Duits-Belgischc overeenkomst worden details over grensoverschrijdende

obiervatie en achtervolging geregeld.

Ten slotte maken we nog melding van twee akkoorden die in Benelux-verband tot stand

zijn gekomen. Ook in deze akkoorden wordt iets gezegd over informatieve politiesamen-

werking.
. . , , , . , . » . . . , t i . •• . .- ; . , , . , , . ' . , . - . , . . . • . J v . . . . . . . ; . . . - , ^ ; . , : ; > . -. .. . , ; . -

In de ecrste plaats gaat het om een zogenaamd Benelux Drugsconvenant dat op grond

van artikel 39 lid 4 SUO is gesloten.'"' Dit convenant kwam tot stand na een 'Besluit

van dc ministers in de Benelux van 21 december 1993 in het kader van de strijd tegen de

drugs'. In dit Besluit Staat dat de Ministers van Justitie van Belgie, Nederland en Luxem-

burg, alsmede de Minister van Binnenlandse Zaken van Belgie overeenkomen om de

'politie-informatie-uitwisseling' ter uitvoering van de nationale wetten te regelen in de

grensregio Limburg-Zuid, Belgie en Luxemburg. Men wil op die manier komen tot een

gezamenlijke aanpak van het drugstoerisme op de lijn Maastricht-Luik-Luxemburg. In

het kader van de verbetering van de politiele samenwerking hebben de partijen zieh tot

het volgendc verplicht. --• •> ,•...'.••..•;•.;,, •.•.-, ., ,,:>< -̂  -»' • ;; • ^ • Jv !>-

- De politieautoriteiten in de regio Limburg-Zuid dragen op eigen gezag of op verzoek

alle nuttige informatie over aan de Belgische en Luxemburgse politieautoriteiten over

strafbare feiten en politiele inlichtingen betreffende de Opiumwet cn aan druggebruik

gerelateerde criminaliteit. Het gaat daarbij nadrukkelijk om strafbare feiten die zijn

gcpleegd in de politieregio Limburg-Zuid door Belgische of Luxemburgse ingezetenen.

— De politieautoriteiten in Belgie en Luxemburg informeren de regiopolitie Limburg-

Zuid over 'belastende verklaringen' van de in Belgie en Luxemburg verhoorde personen

in verband met drugs of hieraan gerelateerde delicten met betrekking tot deze regio.

219. Benelux Drugsconvenant van februari 1994: Convenant cussen Poline-autoriteiten
van de BENELUX-uaten in de grensregio MAASTRICHT betreffende de as
MAASTRICHT-LUIK-LUXEMBURG.
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In verband met genoemde verplichtingen motten afspraken gemaakt worden over onder

andere het vergaren van bewijsmateriaal, "zoals uinvisseling van fotomateriaal over cof- •

fecshops en dealerspanden". ^ . . , . " . :|

Het convenant heeft slechts betrekking op dc verstrekking uit een politiercgister van
gegevens met betrekking tot dc opiumwetgeving en de drugsgerelateerde criminaliteit
door de regiopolitie Limburg-Zuid aan Belgische en Luxemburgse politieautoriteiten.
Verstrekking van deze gegevens is mogelijk onder vrijwel dczclfdc voorwaarden als
genoemd in het Nederlandse modelconvcnant van de categoric a (zie subsectie 5.5.1).
Artikel 5 van het modelconvenant, betreffende de registratic, is in het Benelux Drugs-
convenant echter vervangen door de volgende tekst: "Met inachtneming van de natio-
nale regclgeving dient registratie te worden gehouden van de verstrektc gegevens in de
daartoe voorzicnc registers." ,

In de tweede plaats is op 4 juni 1996 een Benelux Overeenkomst gesloten."" Dit is een
Ministeriele overeenkomst tussen Nederland, Belgie en Luxemburg inzake samenwer-
king op het terrein van politic, justitie en immigratie, voornamclijk in dc grensgebieden.
De overeenkomst is (mede) gebaseerd op artikcl 39 lid 4 SUO. Zij bcoogt de samenwer-
king op de genoemde beleidsterreinen met Belgie en Luxemburg te structureren. Daartoe
voorziet de overeenkomst in een structuur van een trilateraal ministersoverleg. Hieraan is
een ambtelijk overleg gekoppeld. In dit ambtelijk overleg zitten vertegenwoordigcrs van
de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie, de poiitie, het OM en de immigratie-
diensten. Onder de prioriteiten die bij voorrang moeten worden geregeld, vallen het
technisch en inhoudelijk optimaliseren van de gegevensuitwisseling en de nict-operatio-
nele informatie-uitwisseling. In het kader van deze overeenkomst moet met name de Bel-
gisch-Nederlandse Politiele Samenwerking (BNPS) verder gestalte krijgen. Dit is tevens
een Stimulans voor de zogeheten Duits-Nederlandse Politiele Samenwerking (DNPS). In
beide gremia speien de IRC's een belangrijke voortrekkersrol. s > =;i'- (

5.6 Wetgeving in Belgie en Dultsland"*
In deze sectie worden de Belgische en Duitse wet- en regelgeving besproken met betrek-
king tot de internationale uirwisseling van politiele gegevens in de respectievelijke sub-
secties 5.6.1 en 5.6.2. Wat Duitsland betreft, besteden wij bijzondere aandacht aan de
wetgeving van de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, omdat de poiitie van

220. Memorandum van overeenstemming inzake de samenwerking op het terrein van
poiitie, justitie en immigratie tussen de ministers van Justitie van Belgie, Neder-
land en Luxemburg, de ministers van Binnenlandse Zaken van Belgie en Nederland
en de minister van de Force Publique van Luxemburg.

221. Zie hieromtrent mede Joubert & Bevers 1996, p. 443-511; zie ook Hofstede,
Twuyver, Kapp, de Vries, Faure, Claus, & van der Wei 1993, p. 17-22; alsmede De
Hen & Vanderborght 1996, p. 589-621.
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deze deelstaten participeert in de EMMI-omgeving. In subsectie 5.6.3 formuleren wij

ten slotce onze conclusies omtrent het omgaan mer zachte gegevens bij de grensregionalc

politiele gegevensuitwisscling tussen Nederland, Bclgie en Duitsland (ter beantwoording

van de eerste aanvullende onderzoeksvraag van deze dissertacie).

In deze subseccie behandelen wij de Belgische wetgeving met betrekking tot de informa-

tievc politicsamenwerking. Na een inleiding in deze paragraaf in het Belgische gegevens-

beschermingsrecht, gaan wij achtereenvolgens in op (1) uitzondcringen op gegevensuit-

wisieling door de Belgische politic en (2) het Belgisch wettelijk kader in ontwikkeling.

H « recht op eerbiediging van het prive"-leven is neergelegd in artikel 22 van de Belgische

gecoördineerde (Jrondwet van 1994. Dit artikel luidt: "Ieder heeft recht op eerbiediging

van zijn privc'-leven en zijn gezinslcven, behoudens in de gevallen en onder de voorwaar-

den door de wet bepaald." In de Belgische privacywet (WVP)"^ moeten de politiedien-

tten het stellen met slechts een paar regeis. De gevallen waarin aan politiele gegevensver-

werking mag worden gedaan, zijn geconcretisecrd in dc artikelen 44/1 tot en met 44/11

van dc Wl'A. /.owel het recht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens als

het recht met betrekking tot de gerechtelijke en politiele activiteit vormen dus in Bclgie

de vindplaatsen voor juridische regeis voor politiegegevens."' • •;

Het vijfde beginsel van Aanbeveling R (87) 15 van de Raad van Europa (zie subsectie

5.3.2) heeft gedeeltelijk als basis gediend voor de bepalingen over het doorgeven van per-

soonsgegevens aan buitenlandse politiediensten in het zogenaamde achtste Koninklijk

Besluit (KB) bij de Belgische privacywet. . . -. -' -.; • •• ;.

Het wettelijke kader dat de Belgische wetgever heeft gecreeerd voor de internationale

informatieve politiesamenwerking kan worden gekaraktcriseerd als gematigd gedetail-

leerd. De bestaande regelingen zijn bijna allemaal erg recent. De meeste regelingen zijn

gcinspireerd door of zelfs 'opgelegd door' de SUO. Voordat de SUO het licht zag, kende

Belgie slechts e'e'n wettelijke bepaling over internationale justitiele samenwerking, name-

lijk het toenmaligc artikel 11 van het Gcrechtelijk Wetboek (GWb)."* Daarin werd

bepaald dat de Belgische gerechtelijke autoriteiten bevocgd zijn informatie, rechtshulp

en opsporing te verzoeken aan buitenlandse gerechtelijke autoriteiten. Het Belgisch

222. Wet van 8 December 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Wet Verwerking Persoonsgege-
vens), /?..S., ,H) december 199.V Dezc wet is aangepast door een KB van 11 decem-
bcr I9>)8 en een KB van 13 tebruari 2001. Dit eerste KB is een uicwerking van

- Europese Richtlijn 9S/46/CE van 24 oktober 1995.
229. D» Hert & Vanderrxirght 1996, p. 473.
224.0wechtelijk Wetboek van 10 oktober 1967. AS., 31 oktober 1967.
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straf- cn strafproccsrccht schenken gcen aandacht aan de politiele gegevensuirwisseling.

In de WPA en in het Koninklijk Besluit ter installatie van de toenmalige APSD'" staan

echter wel enkele algemene bepalingen ter zake. Meer gedetailleerde bepalingen omtrent

de verwerking en de uitwisseling van informatie in het algemeen staan in de WVP en een

aantal daarop gebaseerde besluiten. In beginsel is de WVP van toepassing op elke verwer-

king van persoonsgegevens die in Belgie plaatsvindt. Het maakt daarbij niet uit of deze

gegevens door de overheid of door particulieren worden verwerkt. De wet zelf herhaalt in

artikel 2 WVP nogmaals dat iedcre natuurlijke persoon recht heeft op bescherming van

zijn fundamentele rechten en vrijhcden en zijn persoonlijke levenssfecr. De WVP is nict

enkel van toepassing op de verwerking en opslag van geautomatiseerde persoonsgege-

vens, maar ook op handmatig aangelegde registers en documentatie. Ten slotte staan er

ook bepalingen over de uitwisseling van informatie in de Circulaire betreffende speciale

politietechnieken en in de zogenoemde Schengencirculairc.'"

Art. 3 sub 3 WVP bevat de bcginsclcn van proportionaliteit en subsidiariteit door te stel-

len dat de persoongegevens 'tocreikend, terzake en niet overmatig' dienen te zijn cn 'uit-

gaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden

verwerkt'.

Het zogeheten 'finaliteitsbeginsel' betekent in Belgie hetzelfde als de uitdrukking 'doel-

bindingsprincipe' in Nederland."'' Het houdt in dat de houder van een bestand enkel

gegevens mag inzamelen en verwerken voor duidelijk omschreven, wettelijke doeleinden.

In de wet is dit principe uitgewerkt in artikel 4 sub 2 van de WVP. In concreto betekent

het dat de houder van een bestand een welomschreven doel van zijn verwerking dient

vast te stellen. De strekking van het finaliteitsbeginsel is niet absoluut te noemen. Zo

heeft de Privacycommisie (zie hierna) in haar Viclas-advies"* toegegeven dat misdaad-

analyse vaak de verzameling van gegevens behelst waarvan uiteindelijk slechts een klein

gedeelte relevant zal zijn. Hierbij passen enkele observaties. Allereerst behelst misdaad-

analyse veel meer dan enkel Viclas"' en ten tweede geeft de CBPL in het advies ook aan

225.KB van 11 juli 1994 over de algemene politiesteundienst, Ä5., 30 juli 1994.
226. Respectievelijk van 24 april 1990 (kenmerk 7/SDP/690/MN NIX/RB6/6) en 16

maart 1995, Ä5., 28 maart 1995.
227. Vermoedelijk is dit een gallicisms, afgeleid van het woord "finalite"", wat doel of

doelgerichtheid betekent. Het woord 'finaliteit' komt niet voor in het Van Dale
woordenboek.

228. Viclas staat voor V;o/>n/ Cn'miW Iwta j ( /4Wpu 5X«CT». Het registreert kenmer-
ken van dader en slachtoffer, om de mogelijke verbanden met andere misdrijven
inzichtelijk te maken. Zie advies 15/99 van de CBPL.

229. Viclas wordt gebruikt ren behoeve van de zogeheten specifieke daderanalyse, wat
algemeen tot de misdaadanalyse wordt gerekend. Er zijn nog andere vormen van
misdaadanalyse, bijvoorbeeld een strategische Studie of een analyse van de verkla-
ringen van getuigen en verdachten.
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dat de wettelijke basis voor Viclis eigenlijk onvoldoende is en roept zij de regering op
om met een oplossing te komen voor dit geconstateerde manco. ^'i*!Tii>ft-.^;i' ••>;•

Het principe van legaliteit dat in Belgie ook wel 'wettigheidscriterium' of 'wcttigheids-
verciste' wordt genoemd, Staat explicict vermeld in artikel 5 WVP Elke verwerking door
de overheid dient een spccifieke wettelijke basis te hebben en dient overeen te komen
met de bevoegdheden van het desbetreffende orgaan. Artikel 5 sub e WVP spreekt over
verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van openbaar belang.
Hicronder valt ook de politic- en justitictaak. Het beginsel is in overeenstemming met
het grondwetsartikel 22 dat steh dat elke inbreuk op de persoonlijke Icvenssfeer een basis
in de wet moet hebben. Uit artikel 2 WVP volgt dat het prive'-leven moet worden gcres-
pecteerd bij de verwerking van gegevens. De WVP geeft echter geen verdere precisering
van methoden die het mogelijk maken persoonsgegevens tc verzamelen zonder schen-
ding van de privacy. De wetgever heeft in de oorspronkclijkc WVP ook aandacht besteed
aan de grensoverschrijdende informatievoorziening. Artikel 22 WVP (oud) bepaaldc
namelijk dat internationale gegevensuitwisselingcn plaats moeten vinden volgens speeifi-
caties die in Koninklijke Besluiten zijn uitgewerkt. Deze bcpaling heeft gelcid tot vier
Koninklijkr Besluiten tcr zakc, waarvan er e'e'n, het zogenaamde KB nr. 8/'° ziet op de
internationale uitwisscling van politiegegevens.

Art. 5 sub 1 WVP stelt in de cerste plaats dat de gegevens eerlijk en rechtmatig dienen te
worden verwerkt. Sub 4 van hetzelfde artikel benadrukt dat de verwerking van de per-
soongegevens nauwkeurig dient tc zijn en de gegevens indien nodig bijgewerkt dienen te
worden. Dezc twec onderdclen vormen samen het zorgvuldigheidsbeginsel.

Er dient ingevolgc artikel 17 WVP een aangifte van de betreffende verwerking te worden
gedaan bij de CBPL. Deze Belgische nationale controleautoriteit voert een controle uit
op de gestelde voorwaarden. De CBPL speelt ook een rol bij het realiseren van de rech-
ten van burgers (gegevcnssubjcctcn) ten aanzien van politieregisters. In het algemeen
garanderen de artikelen 9-15bis WVP het recht van een gegevenssubjeet op kennisge-
ving, toegang, controle en verbetering van de informatie die over hem of haar is opgcsla-
gen. Wat de politieregisters betreft, wordt aan de CBPL de zorg toevertrouwd voor de
belangen van het gegevenssubjeet via cen systeem van indirecte toegang, controle en ver-
betering. .

De Belgische wetgeving maakt wat het soort informatie betreft geen onderscheid tussen
hardc en zachte informatie. Er wordt wcl een wettelijk onderscheid gemaakt tussen

230. Dit KB van 7 februari 1995 is samen met de KB's nr. 7, 9 en 12 gepubliceerd in
Ä.5.. 28 februari 1995. p. 4453-4455.
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gerechtelijke en bestuurlijke politietaken. Bcstuurlijkc informatie wordt verzamcld met
h« doel om de openbarc orde te bewaken (bijvoorbeeld het voorkomen van rellen) of
om misdrijven te voorkomen. Bij gercchtelijke informatie gaat het om gegevens die ver-
zameld en verwerkt worden tencinde daders van concrete misdrijven op te sporen en uit-
eindelijk ook te vervolgen. Het doel van de politieactie en niet de aard van de politie-
dienst is van belang. Het is dus onjuist om te stellen dat bijvoorbeeld enkel de föderale
politic gezien moet worden als bestuurlijke politic In de praktijk is het ondcrscheid tus-
sen gerechtelijke en bestuurlijke politic moeilijk te handhaven. Indien bijvoorbeeld
inzicht nodig is in een dierenrechtendemonstratie die uit de hand zou kunnen lopen,
kan het nodig zijn om de gerechtelijke gegevens van bekende gewelddadige activisten op
te vragen. Hieruit blijkt dat het verschil tussen bestuurlijke en gerechtelijke informatie
vanuit een theoretisch standpunt interessant is, maar in de praktijk moeilijker te handha-
ven is. Men kan zieh ook vragen stellen naar het belang van zo'n onderschcid. Immers,
uit de verscheidene bcpalingen van de WPA blijkt dat de verschillende instanties, zowcl
bestuurlijk als gcrechtclijk, een onderlinge informatieplicht hebben indien zij wcderzijds
interessante informatie onder zieh houden.*" Deze plicht is benadrukt door zelfs een
strafte stellen op het achterhouden van informatie.-" Het is duidelijk dat men debacles
zoals de zaak-Dutroux^" in de toekomst wil vcrmijden.

De vraag laat zieh stellen in hoeverre het onderscheid tussen de twee soorten informatie
dan wel van belang is. Het meest opvallende verschil betreff de veranrwoordelijkheid
over de gegevens. Artikel 44/3 WPA stelt dat de inlichtingen en gegevens van bestuur-
lijke politie worden ingewonnen onder het gezag van de Minister van Binnenlandse
zaken. Hetzelfde artikel stelt tevens dat de inlichtingen van gerechtelijke politie vallen
onder de veranrwoordelijkheid van de Minister van Justitie. Een ander verschil betreft de
uitwisseling van informatie met buitenlandse politiediensten.

Voor de verwerking van de gegevens is het onderscheid niet van belang. Artikel 44/1
WPA, dat over de verwerking gaat, spreekt over beide soorten informatie en geeft aan dat
de politiediensten bevoegd zijn om persoonlijke gegevens te verzamelen en te bewerken.
Het tweede lid stelt dat die diensten wat persoonlijke gegevens betreft eerst het advies
van de CBPL moeten inwinnen.

231.Zie hiervoor onder andere artikel 44/5 WPA.
232. Zie artikel 44/11 WPA. Op dit achterhouden van informatie Staat voor de politie-

ambtenaar een straf van maximaaJ zes maanden.
233. Uit de onderzoeken van de Commissie Dutroux is gebleken dat meerdere politie-

•nstanties met onderzoek naar Marc Dutroux bezig waren, maar de informatie
onderling niet deelden omdat elke dienst zelf een grote slag wilde slaan.

171



rOLITIE EN DE NIEUWE 1NTEKNATIONALE INFOIMATIEMAKKT " ' •

In de praktijk blijkt de politic echter wel een onderscheid tussen harde en zachte infor-

matie ce maken. In het algemeen kunnen Belgische politieregisters allerlei soorten infor-

matie bevatten over gebeurtenissen, groepen van personen en Individuen. Er zijn echter

enige restricties wat de subjccten betreft van wie informatic mag worden verwerkt. De

restricties staan voornamelijk in de artikelen 6-8 WVP. Deze bepalingen verbieden in

beginsel de verwcrking van gevoelige gegevens over het individu, zoals raciale of etnische

afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging,

scksuecl gedrag of het lidmaatschap van ecn vakvereniging. Tevens is in beginsel de ver-

wcrking vcrbodcn van mcdischc gegevens, gegevens over strafrechtelijke veroordelingcn,

verdcnkingen en andere gerechtelijke informatie. Uitzonderingen op deze regel kunnen

worden gemaakt door de wet en moeten worden beperkt tot in de wet genoemde doel-

cinden. De uitzonderingen staan voornamelijk in de zogenoemde KB's nr. 7 en 8. Op

grond van cen van deze uitzonderingen mag de politic dcrgelijke gevoelige gegevens ver-

zamelen zolang als dit nodig is voor de politietaak als omschreven in artikel 39 WPA

(oud) in het bijzonder. In de MvT op dc artikelen 6-8 WVP voegde de Belgische rege-

ring hieraan toe dat het verzamelen van gevoelige gegevens niet mogelijk is om de enkele

reden dat zij gcvoelig zijn."* Het verzamelen van gevoelige gegevens is alleen rechtmatig

als daarmee een concrect belang wordt gediend.

Wanneer de verwerkte gegevens, zelfs occasioned, bestemd zijn om naar het buitenland

te worden doorgezonden, dient op grond van artikel 17 par. 6 WVP, ongeacht de

gcbruikte gegevensdrager, in de aangifte aan de CBPL te worden vermeld:

1° dc categorieen van gegevens die worden doorgezonden; en ;

2° voor clke categorie van gegevens, het land van bestemming. • ' •• ; •

Bepaalde landen kunnen of moeten echter anders behandeld worden dan andere. Zoals

bij clke andere vorm van gegevensverwerking, is de internationale uirwisseiing van de

gegevens genoemd in de artikelen 6-8 WVP gebonden aan bepaalde beperkingen. De

gegevens die genoemd worden in artikel 6 WVP - betreffende religie, etnische afkomst

et cetera - mögen alleen verwerkt en uitgewisseld worden op basis van !>,*;->••(, .-»«ff - ;

1. cen wettelijke verplichting in Belgie, of

2. het feit dat het ontvangende land het Databeschermingsverdrag heeft ondertckend en

gegevensbeschermingsregels kent die gelijkwaardig zijn aan die van Belgie.

Dc uirwisseiing mag cnkel plaatsvinden door politiemcnsen die met name genoemd zijn

op een lijst die toegankelijk is voor de CBPL (art. 8 KB nr. 7). Volgens KB nr. 8 is de

grcnsoverschrijdcndc vcrstrckking van justiticle en politiele gegevens alleen toegestaan

op basis van een intergouvernementeel akkoord - zoals de SUO - of binnen het kader

234.Gedrukte smkken 1990-1991, nr. 1637/1. p. 65.
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van een internationale organisatie voor politiele samenwerking. zoals Interpol (art. 1 par.
2 KB nr. 8). De uirwisseling van gegevens met of de vcrstrekking van gegevens aan Ian-
den zonder een afdoende gegevensbeschermingsregime is niet uitgeslotcn, maar artikel 1
par. 2 KB nr. 8 onderwerpt zulke gcgevensuirwisseling aan strengere voorwaarden en
beperkingen. Zonder adequate gcgevensbescherming in het onrvangende land kan er
siechts informatie uitgewisseld worden bij een ernstig en dreigend gevaar of met het oog
op de bestraffing van een misdaad of wanbedrijf. Ook kan er informatie worden uitge-
wisseld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van dc politiele opdrachten van de Bel-
gische politiele instanties of van de buitenlandse overheden of diensten met gelijkge-
stelde opdrachten van gemeen recht. De Belgische politiedienst of openbare overheid
magdus alleen informatie uitwisselen met overheden en politiediensten die actief zijn op
het terrein van dc preventie, de opsporing en bestraffing van misdrijven. Het moct daar-
bij gaan om misdrijven die het Belgisch strafrecht ook kent, met uitsluiting van politieke
misdaden en wanbedrijven, drukpersmisdrijven en opiniedelicten. Bovendien zijn de
categorieen van informatie die aan zulke landen mögen worden verstrekt ook terugge-
bracht. Er is geen uirwisseling mogelijk van gegevens over geschillen voorgelegd aan *»;••
hoven, rechtbanken en administratieve gerechten; verzoeken tot betaling van een >••
geldsom met het oog op het verval van de strafvordering voor sommige misdrijven; ont-
zettingen uit de ouderlijke macht en maatregelen van opvoedingsbijsiand; de voorwaar-
delijke invrijheidsstelling; wegzendingen uit leger, politie of uit de dienst gewetens-
bezwaarden; maatregelen met betrekking tot geesteszieken op grond van de wet .• • . •
betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke cn alle andere door de
Koning bepaalde maatregelen of saneties die betreffende een persoon zijn uitgesproken.
Wel mogelijk is de mededeling van gegevens over veroo^delingen, terbeschikking-
stellingen, verdachte misdrijven et cetera. Ten slotte dient het nationaal bureau dat is
belast met de internationale politiele samenwerking (met name de toenmalige APSD;
thans het CGI) op grond van artikel 4 par. 4 van KB nr. 8 gedurende zes maanden de
naam van de verzoeker en de reden van het verzoek te bewaren als het om landen met
een ongelijkwaardige gegevensbescherming gaat. Een lijst van landen die een gelijkwaar-
dige of anderszins afdoende gegevensbescherming bieden, zal worden neergelegd in een
KB. Ongetwijfeld zullen Nederland en Duitsland hieronder vallen omdar zij over rechts-
waarborgen beschikken die gelijkwaardig zijn aan die van Belgie. Genoemde beperkin-
gen in de gegevensuitwisseling gelden dan ook niet ten aanzien van Nederland en Duits-
land. • . ...-• •-.,. , -. ' .,;•.• .,-.• ••• r . . • • • ; • • , . :

. . y . . . . , , _ . • , , , , , . ; . . . - . . . - . ; • . - . , . ; .: ' - v • , : i > i . _ . . . - • - • • :

De aangezochte Belgische politiedienst dient de wettelijkheid van het verzoek te beoor-
delcn alvorens hij de informatie meedeelt. Dit vereiste vloeit voort uit het doelbindings-
of finaliteitsprincipe. De Schengencirculaire bepaalt dat de informatie niet voor andere
doeleinden mag worden gebruikt dan waarvoor zij is verstrekt. Het doel waarvoor om
informatie is verzocht moet conform de doeleinden zijn waarvoor de verzochte informa-
tie werd ingewonnen. Om dit te bewerkstelligen, zal de verzoekende Staat de redenen
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moeten specificeren waarom zij bepaalde informatic nodig heeft. Het verzoek zaJ dan
wellicht ook icts moeten zeggen over de context van het betreffende onderzock. >« f#5i-£

Soms is de Belgische politie onbevoegd om zeMstandig een tniitenlands verzoek om
informatie te beantwoorden. Zij is dan verplicht het verzoek door te zenden aan de justi-
tiüle autoriteiten. De Schengencirculaire van de Belgische Ministers van Justitie en Bin-
nenlandse Zaken verwijst naar artikel 39 SUO. Het doorzenden moet in icder geval
gebeuren als het verzoek het gebruik van dwangmiddelen betreft of als dergelijke midde-
len nodig zijn om de verzochte informatie te verkrijgen.

De Schengencirculaire besteedt eigenlijk geen aandacht aan de vcrzocken die door de
justiticic autoriteiten moeten worden afgehandeld in plaats van door dc politie. Zij
bcpaalt cnkel, in aansluicing bij artikel 39 SUO, dat dc politic onbcvocgd is vcrzocken te
beantwoorden betreffende of te maken hebbende met een exclusieve bevoegdheid van de
justitieie autoriteiten. De omstandigheden waaronder dit het geval is, worden in de Bel-
gische wetgeving verder niet uitgewerkt. Er wordt in de wetgeving echter gecn enkele
expliciete uitzondering gemaakt op de informationclc politiclc samenwerking. Uit het
algemrnc wcttclijke systecm van het Belgische internationale strafrecht kunnen echter
een aantal weigeringsgronden worden afgeleid voor het aan buitenlandse politiediensten
verstrekken van politiele gegevens. De weigeringsgronden zijn: het politieke of fiscale
karaktcr van het delict (in verband met artikel 2 ERV), de omstandigheid dat het beant-
woorden van het verzock in strijd met de Belgische openbare orde zou zijn, en het risico
dat dc doodstraf zou worden opgelegd of uitgevoerd op basis van de verstrekte informa-
tie. Verder is het internationale «on £w /'« ;W««-bcginsel als facultatieve weigeringsgrond
voor rechtshulp erkend. Dit Staat in verband met artikel 22 lid 2 sub b BUV. Een ver-
zock om informatie kan, doch nict moet, vanwege het feit dat iemand al berecht is voor
een dergelijk feit worden geweigerd. Andere Belgische voorbehouden op het verlenen
van kleine rechtshulp hebben betrekking op de angst voor een discriminatoire vervolging
cn de schcnding van dc mensenrechten, alsmede op de vervolging van een persoon die in
Bclgic voor dezelfde feiten wordt vervolgd. Er is geen speciale uitzondering voor de
internationale uitwisseling van 'zachte informatie', aangezien dergelijke gegevens geen
aparte status hebben in dc Belgische wetgeving. Op grond van dc nr. 3.5.1-3.5.5 van de
Circulaire betrcfFcnde speciale politictechnieken kan echter worden afgeleid dat infor-
matie die is aangelevcrd door politic-informanten slechts met toestemming van de
Nationale Magistraat mag worden uitgewisseld.

Als de politie een buitenlands verzoek om informatie ontvangt, waarop cen of meer van
dc genoemde weigeringsgronden van toepassing zijn, zal in de praktijk de APSD-divisie
voor internationale politiesamenwerking (thans het CGI) moeten bcslissen of en hoe het
verzoek moet worden doorgeleid naar de justitiele autoriteiten. De Schengencirculaire
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bepaalt dat in dat geval de Nationale Magistraat belast is met de internationale politiesa-

menwcrking en de kleine rechtshulp. In het geval van grensoverschrijdende criminaliteit

tussen buurstaten zijn echter ook de Procureurs des Konings bevoegd.

In de navolgendc paragrafen onderzoeken wij nader het geldende Belgisch recht aan-

gaande het omgaan met zachte en harde gcgevens door de Belgische politiediensten als-

medc de uirwisseling daarvan met het buitenland. Allereerst komen wij tot de vaststel-

ling dat het Belgisch wettelijk kader sterk in ontwikkeling is. Er is nog veel

uirvoeringswetgeving noodzakelijk, zeker op het gebied van het omgaan met zachte gege-

vens. De volgende paragraaf behandelt de artikelen 44/1 tot en met 44/11 van de Bel-

gische Wet op het politieambt (WPA), waarin recentelijk het politiele informatiebeheer

is geregeld. Daarna gaan wij in op de begrippen doelbinding en concreet belang, die van

belang zijn in het kader van de verwerking en het inwinnen van gegevens door de politie-

diensten. In de volgende paragraaf wordt het onderscheid behandeld tussen harde en

zachte politiele gegevens naar geldend Belgisch recht. Daarna besprcken wij de belang-

rijke omzendbrief inzake internationale politiesamenwerking met een gerechtelijke fina-

liteit, die de juridische basis vormt voor de uirwisseling van gegevens met het buitenland.

In de daaropvolgende paragraaf komen wij tot de vaststelling dat er twee categoricen

gegevens worden gehanteerd in het kader van de informatie-uirwisseling met het buiten-

land, afhankelijk van de vraag of er voorafgaandelijke toestemming van de Belgische

rechterlijke autoriteiten nodig is voor de uirwisseling. Daarna behandelen wij de Bel-

gische bevoegdheidsverdeling bij de afhandeling van rechtshulpverzoeken. Deze

bevoegdheidsverdeling is afhankelijk van de vraag of er sprake is van een nieuw onder-

zoek of van een lopend onderzoek. In de volgende paragraaf bespreken wij de registratie

van de politiele rechtshulp en de controle op de internationale politiele gegevensuitwis-

seling. Vervolgens bespreken wij het Protocolakkoord OIPG's. Daarna volgt een behan-

deling van de verhouding tussen de Belgische politie, het OM, het zogeheten controle-

orgaan en rechtstreekse geautomatiseerde toegang. Ten slotte gaan wij in op de

problematiek van de koppeling van gegevens en bestanden in het Belgische recht.

De Belgische (lokale en federale) politiediensten hebben de opdracht om enerzijds de

veiligheid van de burgers te helpen waarborgen en om anderzijds de demoeratische wer-

king van de rechtsstaat te helpen verzekeren. Voor het vervullen van deze opdracht,

waarin zowel een gerechtelijke (recherche naar Nederlandse begrippen) als een bestuur-

lijke dimensie (OOV naar Nederlandse begrippen) terug te vinden is, dienen de politie-

diensten in Staat te zijn de nodige inlichtingen en persoonsgegevens in te winnen, te ver-

werken en uit te wisselen. Dit dient te verlopen met respect voor de fundamentele

rechten en vrijheden van elke burger, meer in het bijzonder met respect voor de bescher-

ming van de persoonlijke levenssfeer. Om deze twee op zichzelf tegengestelde belangen,

namelijk enerzijds de 'plicht' van de politiediensten om inlichtingen en persoonsgege-
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vens, die het prive'-leven kunnen aantasten, in te winnen, te verwerken en uit te wisselen,

cn andcrzijds het recht van elke burger op de eerbicdiging van zijn of haar prive'-leven,

met elkaar te verzoencn, werd door de Belgische wetgever een wettelijk leader gecreeerd.

De krachtlijnen van dit wettelijke leader zijn terug te vinden in de artikelen 44/1 tot en

met 44/11 van de Belgische Wet op het politieambt (WPA) van 5 augustus 1992, die

daartoe recentelijk werd gewijzigd."' De Wct op de geintegreerde politie van 7 december

1998,'** waardoor de Belgische politie werd gestruetureerd op twee niveaus, namelijk het

federate cn het lokale niveau, vervangt het oude artikel 39 WPA door de nieuwe Onder-

afdeling 3 'Het informatiebchecr' die de artikelen 44/1 tot en met 44/11 omvat. Dcze

artikelen maken deel uit van Hoofdstuk IV 'Opdrachten van de politiediensten', Afde-

ling 1 'De opdrachten van de politiediensten en het vervullen van die opdrachten'. Zij

werden van kracht op 1 januari 2001. In afwachting van uitvoeringsbesluiten voor de

verfijning van dcze artikelen, werd door dc Belgische Ministers van Justitie en Binnen-

landsc Zaken op 14 juni 2002 een dwingendc omzendbrieP' uitgevaardigd, waarin de

'spelregels' van de Belgische poliiielc informatiehuishouding werden bepaald. De imple-

mentering van dc richtlijnen die hierin zijn neergclcgd is momenteel in alle geledingcn

van de Belgische geintegreerde politie gestruetureerd op twee niveaus, aangevat.

Dc artikel 44/1 tot en met 44/11 WPA zijn thans de belangrijkste referentieteksten voor

de inzameling en de verwerking van politiele informatie door de Belgische politiedien-

sten. Een aantal koninklijke en ministeriele besluiten moeten in de toekomst nog dc ver-

schillcnde opdrachten en vcrantwoordelijkheden ter zake nader vastleggen. Een intermi-

nisteriele werkgroep, 'werkgroep 44' genoemd, bereidt deze teksten voor. De koninklijke

en ministeriele besluiten waren in januari 2004 nog niet gereed. .-•-•. .

Genoemde omzendbrief van 14 juni 2002 voorziet in richtlijnen ora de overgangspe-

riode te dekken tot de inwerkingtreding van de definitieve wettelijke teksten.

/IM.

Het belangwekkendste artikel is wel artikel 44/4 WPA. Dit artikel ziet op de verwerking

van de gegevens en inlichtingen, die ingezameld zijn door de politiediensten op basis van

artikel 44/1 WPA, in e^n algemene nationale gegevensbank (ANG). Er is in Belgie sinds

de invoering in 2002 in beginsel sprake van eYn algemene nationale gegevensbank voor

alle politiediensten cn voor alle soorten politiele gegevens. . „ •! > • ,t .v.a , . .* •-.._•

235. De regeling is in werking getreden op l januari 2003.
236. Wet tot orgjnisjue van een geintegreerde politiedienst, gestruetureerd op twee

niveaus, van 7 december 1998. loals bijgewerkt tot 23 mei 2003, ÄS. 5 januari
1999.

237.Gemeensch>pp«lijke richtlijn MFO-3 van de Ministers van Justitie en van Binnen-
land» Zaken betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke
politie. Brüssel, 14 juni 2002. in werking getreden op 18 juni 2002.
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Op basis van artikel 44/1 WPA mögen de politiediensten persoonlijke gcgevens en 4*»
inlichtingen over gebcurtenissen, groeperingen en personen die een concreet belang ver-
tonen voor de uitoefening van dc opdrachten van gerechtelijke politic'*" (te vergelijken
met 'recherche' in Nederland) en bestuurlijkc politie (tc vergelijken met politiediensten
aangaande OOV in Nederland), inzamelen en verwerken. Indien de inhoud van dc
informatie deze drempcl van een concreet belang bereikt, dient de informatie tc worden
geregistreerd. In het tegengestelde geval mag dc informatic niet worden geregistrcerd.
Op grond van artikel 44/1 WPA mögen ook gcvoelige gegevens worden verzamcld en
verwerkt."' De gcgevens en inlichtingen mögen enkel worden medegedeeld aan de poli-
tieoverheden en politiediensten, waaronder begrepen de buitenlandse politiediensten,v ?
aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en aan de algemene inspectie van dc fedcrale
politie en van de lokale politie, die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun
opdrachten. Zij mögen evencens medegedeeld worden aan internationale organisation
voor politick samenwerking, zoals Europol. - v<>

O p grond van artikel 4 4 / 2 W P A d i e n e n de inzamel ing , de verwerking en de overdracht
van informatie overeenkomst ig de wetgev ing o p dc bescherming van dc persoonl i jke
levenssfeer te gebcuren. D c in l i cht ingen en gegevens d ienen in rechtstrecks verband tc
staan met de bestaansreden van het gegevensbestand en d ienen beperkt te blijven tot dc
vereisten die eruit voor tv loe ien . D i t is te vergelijken met het Neder landse d o e l b i n d i n g s -
principe.

Art. 44/3 WPA ziet op de toezichthoudende autoriteit ten aanzien van het inwinnen en
verwerken van politiele gegevens. De inlichtingen van de bestuurlijke politie worden
ingewonnen en verwerkt onder het gezag van de Minister van Binnenlandse Zaken en de

238. Opdrachten van gerechtelijlce politie worden uitgeoefend overeenkomstig artikel
28bis, 28ter, 55 en 56 Sv. Artikel 28bis Sv ziet op de opsporing en de daartoe beho-
rende zogeheten proactieve recherche. Hieronder wordt in Belgie op grond van
artikel 28bis §2 verstaan: "met het doel te komen tot het vervolgen van daders van
misdrijven, het opsporen, het verzamelen, registreren en verwerken van gegevens
en inlichtingen op grond van een redelijk vermoeden van te plegen of reeds
gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte strafbare feiten, en die worden of
zouden worden gepleegd in het kader van een criminele organisatie, zoals gedefini-
cerd door de wet, of misdaden of wanbedrijven als bedoeld in artikel 90ter, §§ 2, 3
cn 4, uitmaken of zouden uitmaken." Uit de aard van deze proactieve recherche
zullen met name in deze faje van opsporing zachte gegevens worden ingewonnen
en verwerkt. De proactieve recherche is in werking getreden op 21 mei 2002. Arti-
kel 28ter Sv ziet op de procedures ten aanzien van de Procureur des Konings, te
vergelijken met de Nederlandse Officier van Justitie. Artikel 55 Sv heeft betrekking
op het gerechtelijk onderzoek en artikel 56 Sv op de onderzoeksrechter, te vergelij-
ken met de Nederlandse Rechter-Commissaris.

239. Zoals bedoeld in artikel 6 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, 5.5.
30 december 1993.
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inlichtingen van gerechtelijke politic onder hct gezag van de Minister van Justitie, onver-
minderd de eigen bevoegdheden van de gerechtelijke overheden. •.. :,-*, ..• w..n

Art. 44/4 WPA heeft, zoals gezegd, bctrekking op de ene algemene nationale gegevens-
bank. In de algemene nationale gegevensbank zijn meerdere indexsystcmen vervat. De .
Belgische politiediensten dienen him inlichtingen ambtshalve en rechtstreeks over te
maken aan deze algemene nationale gegevensbank, die wordt beheerd binnen een alge-
mene dircctie die belast is met de onderstcuning en ondcr toezicht staat van cen contro-
leorgaan, zoals geregeld in artikcl 44/7 WPA. Dc Ministers van Binnenlandse Zakcn en
van justitie dienen de categorieän van inlichtingen en gegevens te bepalen die geen toe-
zending vereisen. Er dient nog uitvoeringswetgeving te worden vastgesteld, waarin de
voorwaarden worden vastgclcgd waaronder de algemene nationale gegevensbank en elk
van de indexsystemen toegankclijk en bevraagbaar zijn door de bevoegde gerechtelijke
overheden alsmcdc door de politiediensten. .<=•-:-. «*,!.si«».». .^'^i-i mt,-, ..

Op grond van artikel 44/5 WPA hebben de Belgische politiediensten een informatie-
plicht ten aanzien van de gerechtelijke en bcstuurlijke autoriteitcn, elk voor dc gegevens
die hen betreffen. Ingevolgc artikcl 44/6 WPA dient de gerechtelijke informatie aan de
gerechtelijke autoriteiten te worden mecgcdecld. Dit dient overeenkomstig de procedu-
res van het Belgische Wetboek van Strafvordering te geschieden (art. 28bis, 28tcr, 55 en
56 Sv).

Art. 44/7 WPA roept een controleorgaan in het leven, geleid door een federaal magis-
traat, dat is belast met de controle op de naleving van de toegangsregels tot de algemene
nationale gegevensbank en hct zenden van de gegevens naar dezc gegevensbank. Het
controleorgaan staat onder hct gezag van de Ministers van Binnenlandse Zaken en van
Justitie. Het controleorgaan beschikt hicrtoe over een onbeperkte toegang tot de infor-
matie en de lokalen waar de ambtenaren hun taken uitvoeren. Artikel 44/7 WPA bepaalt
verdcr dat de politiediensten in bijzondere omstandigheden andere gegevensbanken kun-
nen oprichten dan de algemene nationale gegevensbank, na voorafgaande aanmelding
aan hct controleorgaan. Normaal gesproken dienen alle gegevens uit deze andere gege-
vensbanken ook medegedeeld te worden aan de algemene nationale gegevensbank,
behoudens een akkoord van het controleorgaan tot niet-mededeling. In uitvoeringswet-
geving dient de toegang tot en de bevraagbaarheid door de bevoegde overheden en de
politiediensten nader geregeld te worden. Het controleorgaan oefent ook met betrekking
tot de andere gegevensbanken haar controlcbevoegdheden uit.

Art. 44/8 WPA ziet op het uitstellen van de toezending van informatie naar de algemene

nationale gegevensbank, met andere woorden op een tijdelijk embargo op bepaalde

informatie. Het toezenden van informatie kan enkel door de bevoegde magistraat en in

een akkoord met de federate Procureur bij (hoge) uitzondering worden uitgesteld, in

i n
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geval van gevaar voor de uitoefening van de strafprocedure of voor de veiligheid van een
persoon. In artikel 44/9 WPA is een bijzonder statuut voorzicn voor de beheerders van
de algemene nationale gegevensbank om hun onafhankelijkheid en hun neutraliteit te
waarborgen. Artikel 44/10 vermeldt dat de uitvocringsprincipcs aangaande het informa-
tiebeheer uiteindelijk bij Koninklijk Besluit dienen te worden vastgelegd, in beginsel na
advies. van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, zijnde de CBPL. Dit is dus nog
niet gebeurd. Artikel 44/11 WPA sanctioneert in uitzonderlijke gevallcn ten slotte hct
achterhouden en nict doorzenden van informatie naar de algemene nationale gegevens-
bank. Dit kan evenwcl strafrechtclijk worden bestraft.

Het concrete belang voor de uitoefening van de opdrachten van de gerechtelijke en
bestuurlijke politie bij hct inwinnen en verwerken van politiele gegevens uit artikel 44/1
WPA is gebonden aan het wettelijk gerechtvaardigde karakter van de inhoud, van de
vorm en van dc exploitatietermijnen van de gegevens bij elke stap van de informatiever-
werking in het raam van de uitoefening van wel bepaalde opdrachten van gerechtelijke of
bestuurlijke politie. Het principe van dit begrip berust met andere woorden op de doel-
stellingen waarvoor de politiele informatie wordt verwerkt. Dit is te vergelijkcn met hct
Nederlandse doelbindingsbeginsel. Deze doelstellingcn zijn zelf gebasecrd op de infor-
matiebehoeften in het raam van de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke en
bestuurlijke politie, met name:

- hulp bij de controle van personen, vervoermiddelen of voorwerpen tegenover dewelke
een politiele, gerechtelijke of bestuurlijke maatregel moet worden genomen;

- hulp bij het beheer van evenementen van bestuurlijke politie: gebruik voor operatio-
nele doeleinden, voor doeleinden van informatie van de bevoegde autoriteiten
(bestuurlijke, gerechtelijke, militaire) en van beheer in het raam van de veiligheids-
plannen;

- hulp bij het gerechtelijk opsporingswerk of het administratief onderzoek; '•

- hulp bij het beheer, in het kader van de beleidsontwikkeling met betrekking tot de
nationale of lokale veiligheidsplannen. .• «..; .> -..,- * •••• • >-. . ,r •-••• i v;

Het begrip 'concreet belang' kan worden verzekerd door achteraf genomen maatregelcn
waardoor niet om het even welke informatie geregistrecrd wordt en blijft. Het betreft
hier aangepaste zogeheten ventilatietermijnen van de informatie (gelimiteerde opslagter-
mijnen), bijzondere maatregelen voor toegang tot de informatie, een strikte controle van
de kwaliteit en relevantie van de gegevens door de Directie van de nationale gegevens-
bank, het Controleorgaan of de CBPL. Dit alles dient dus nog zijn wetttelijke verankc-
ring te krijgen in Koninklijke Besluiten ter uitvoering van de WPA.
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Het ondertcheid tussen harde en zachte informatie is in Belgie niet zuiver te maken. Het

zou eenvoudig zijn om aan te nemen dat alles wat in een proces-verbaal of politiecompu-

ter is opgenomen, beschouwd kan worden als harde informatie. De gedachtegang is als

volgt. Zowel aan de input in de computers als aan de processen-verbaal worden eisen van

nauwkeurigheid en zorgvuldighcid gestcld, die zouden moeten leiden tot harde informa-

tie. Daarnaast verplicht artikel 40 WPA elke politieambtenaar om van alle klachtcn, aan-

giften, inlichtingen en vaststellingen proces-verbaal op te maken en deze naar het OM

door te sturen.'*" 'loch is deze bepaling minder absoluut dan het lijkt. Allereerst zal cen

politieman geen proces-verbaal opmaken van dubieuze informatie of informatie die de

informant in gevaar kan brengen. Verder bestaat er in de praktijk de mogelijkheid tot een

vertrouwelijk verslag, waarbij de Procureur wel in kennis wordt gesteld van dc belang-

rijke informatie, maar die informatie minder openbaar is dan bij een 'gewoon' proces-

verbaal.^' Het is onduidelijk in hoeverre dit toclaatbaar is in het licht van artikel 40

WPA, dat immers duidelijk sprcekt over een proces-verbaal. Een formele interprctatie

van dit artikel laat niet toe dat men een verslag in vrije vorm opstelt. Zo kan dus van

zachte informatie toch een registratie worden opgemaakt, bij gebrek aan een nationaal

formed register van zachte informatie. Enkele politiezones en -diensten hebben de afge-

lopen jaren hun eigen CIE-achtige"* systcem opgezet. Zo was in Leuven een eigen

variant van het zogenoemde Multisys-programma in gebruik, terwijl de Gentse politic

het programma RBS"-' gcbruikte. De politiehervorming heeft echter aan deze wildgroei

van Systemen een eind gemaakt. Artikel 44/4 WPA stelt onomwonden dat er een alge-

menc nationale gcgevensbank bestaat waarin persoonlijke gegevens kunnen worden

opgeslagen.

In de omzendbrief van 14 juni 2002 worden enkele sprckende voorbeelden gegeven die

het op redclijk concrete wijze mogelijk maken om bestanddelen van het concrete poli-

tie'le belang beter af te bakenen. Volgens de omzendbrief kan ervan worden uitgegaan dat

informatie die in processen-verbaal wordt opgenomen een concreet belang inhoudt. De

opsteller beschrijft immers de informatie en de vaststellingen betreffende de gebeurtenis

waarvan hij kennis heeft genomen, alsook de onderzoeksdaden die hij ter zake stelt. Dat

is 'harde' concrete informatie. Dit geldt niet voor het verhoor dat de woorden van een

240. Vroeger was bij de Rijkswacht mel name het systeem POLIS in gebruik.
241. Ren mogrlijkheid hierbij is het artikel 44/8 WPA, op basis waarvan een Procureur

bcpajlde inhumane onder lieh kan houden indien het doorgeven van de informa-
tie de "uitoerening van strafvordcring of de veiligheid van een persoon in gevaar
kan brengen".

242. CIF. Staat voor de (Nederlandse) Criminele Inlichtingen Eenheid.
243. Het is ons niet bekend of dit hetzelfde is als het Recherche Basissysteem zoals dat

in bepaalde regio's in Nederland in gebruik is, of dat de gelijkheid in naam slechrs
toevallig is.
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derde persoon weergeeft. Er dient ecn grondige beoordeling te worden uitgevoerd alvo-

rens de inlichtingen van het verhoor in dc algemene nationale gegevensbank mögen wor-

den geregistrecrd. De discussie gaat dus veeleer over de informatie die niet in een proces-

verbaal is opgenomen. Met dezc constatering zijn wij aangeland bij de kern van ons

onderzoek, namelijk de informatie betreffende niet-concrete feiten, zoals dit in Belgig

wordt aangeduid, of de in het Nederlands zogeheten 'zachte' informatie. Zachte infor-

matie mag ook worden geregistreerd evenals harde feiten. Op grand van geldend Bel-

gisch recht is de politieambtenaar de essentiele filter die oordeelt of de informatie waar-

van hij of zij kennis heeft genomen, voldoende belangrijk is om in een zogeheten

informatierapport te worden geregistreerd en te worden meegedeeld aan het zogenoemde

arrondissementele informatiekruispunt (AIK), de voorloper van de ANG, en de alge-

mene nationale gegevensbank ANG. In het basisdocument dient ecn duidelijke motive-

ring vermeld te worden op basis waarvan bepaalde entiteiten met een criminele context

kunnen worden verbonden.

De informatie-inzameling verbonden met het aan het licht komen van een gebeurtenis,

met het oog op het nemen van maatregelen door de bestuurlijke overheid, vormt een

laatste voorbeeld van een concreet belang. . , . . . , . . ......

Met in het achterhoofd dit onderscheid tussen harde en zachte informatie en de informa-

tie-inzameling met het oog op het nemen van maatregelen door de bestuurlijke overhcid,

geven wij thans enkele voorbeelden van informatie die een concreet belang vertonen

voor de uitoefening van de politieopdrachten. Zij worden eveneens ter verduidelijking

genoemd in de omzendbrief van 14 juni 2002. Het betraft de volgende voorbeelden:

- het plegen van een hold-up in een bankinstelling: dit is concrete informatic van de

g e r e c h t e l i j k e p o l i t i e ; - ^ - « « ' i ; * ' • • • • • • < ; • . • > * • « > . • . •.,-•.•*. ••; — i f . . .• - • .

- de door een tipgever verstrekte informatie van plannen om een diefstal gewapender-

hand te plegen in een apotheek: dit is niet-concrete informatie van de gerechtelijke

politie;

- het aankondigen van de organisatie van een betoging in Brüssel gedurende een Euro-

pese top; dit is concrete informatie van de bestuurlijke politie (OOV);

- de informatie dat hooligans een voetbalwedstrijd willen verstoren door het aanvallen

van de supporters van de tegenpartij; dit betrcft niet-concrete informatie van de

bestuurlijke politie.

De bovenstaande voorbeelden geven heel goed het onderscheid aan tussen zachte en

harde informatie. Beide soorten informatie kunnen een concreet belang vertegenwoordi-

gen voor de opdrachten van de gerechtelijke politie (recherche naar Nederlandse begrip-

pen) of de bestuurlijke politie (OOV naar Nederlandse begrippen).
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De algemene nationale gegevensbank is een conceptueel model dat zieh op de twee
niveaus van de geintegreerde politic situeert: het lokale niveau (de lokale politie) en het
federalc niveau (de federale politie met zijn federale en gedeconcentreerde diensten). Er
is slechts e'e'n algemene nationale gegevensbank met zowel concrete als niet-concrete
bestuurlijke en gerechtelijke informatie. Er bestaat een absolute informatieplicht voor
alle betrokken politieambtenaren (behalve in enkele uitzonderingsgevallen) en er is een
maximale en gestruetureerde doorstroming van de informatie. De informatiebehoeften
dienen in het dagelijks werk van de politieambtenaar te worden geintegreerd. De toegang
tot de informatie door bevoegde overheden en politiediensten dient te worden gemodu-
leerd naar gelang de aard van de informatie. Dit dient te gebeuren door het invoeren van
gebruikscodes cn/of evaluatieroosters. Er dient te worden voorzien in een maximale toe-
gankelijkheid van de informatie voor de politiediensten, op voet van gelijkheid, alsook
voor dc bevoegde gerechtelijke overheden. De naleving van de bcpalingcn van de Wet
van 8 dcccmbcr 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens"* en haar uitvoeringsbesluit Staat dan ook centraal.

Krachtens de artikelen 44/4, 44/6 en 44/7 WPA dient alle door de politiediensten verza-
mcldr informatie aan de algemene nationale gegevensbank te worden gezonden. De wet
voor/.iet dc mogclijkheid voor dc politiediensten om in bijzondcre omstandigheden
gegevensbanken te creeren, met voorafgaande mededeling aan het controleorgaan. De
creatie van bijzondcre gegevensbanken door de politiediensten is tijdens de overgangspe-
riode waarin de uitvoeringsteksten van de wet worden opgesteld evenwel aan een zogehe-
ten moratorium (tijdelijke opschorting) onderworpen, met uitzondering van overleg met
de Directie van de nationale gegevensbank (DSB).

Ter concretisering van de informatieverwerking is de algemene nationale gegevensbank
er voor en door de politiemensen op het betreffende terrein. Zij vormen dc belangrijkste
betrokken partij als leveranciers en eindgebruikers van de informatie. De verantwoorde-
lijken voor deze gegevensbank zijn de Directcur-generaal van de Algemene Directie van
de Operationele Ondersteuning en zijn medewerkers belast met het beheer op functio-
ned (Directie van de nationale gegevensbank- DSB) en technisch vlak (Directie van de
Telematica - DST). In de logica van de integratie is de Directeur-generaal van de opera-
tionele ondersteuning onder de coördinatie van de Commissaris-generaal verantwoorde-
lijk voor de organisatie van het informatiebeheer ten overstaan van de Ministers. De
algemene nationale gegevensbank wordt beheerd in een dienst die onder leiding Staat van
een diensthoofd en een adjunet-diensthoofd. Eon van beide behoort tot de federale poli-
tie en de andere behoort tot de lokale politie.

244. Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, 5.5. 30 december 1993.
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Door de Belgische lokale politic is het Informaticsysteem Lokale Politic (ISLP) in •••'

gebruik genomen. Dit systeem biedt enkele bijkomende functionaliteiten, bijvoorbeeld

de toevoeging van navolgende processen-verbaal, ecn eenvormige toegang tot het Rijks-

register en beheer van personeel. Alle politiezones hcbben een nieuwe server ontvangen

en 161 politiezones werken nu daadwcrkclijk met ISLP, Dit gebeurt ook op dc erkende

provinciate scholcn. t !>=/<>, s>s ys 'i*.t,yi-*i!»- ^.«^ .;!>-»;: .. ,i> '>•'''"'^

Alle Belgische politiezones en alle diensten van de federale politic hcbben ecn recht- <

streckst toegang tot de algemene nationale gegevensbank ANG. Er zullcn binnenkort

(2003/2004) 450 servers (waarvan 80 procent bestemd is voor de lokale politic) worden

aangekocht en geleverd. Zij zijn nodig voor complexe opzoekingen op lokaal en arron-

dissementeel niveau van informatie uit de ANG. Medio 2003 voeden 125 politiezones

rechtstreeks de ANG.-*' De informatie van de overige zones wordt, als overgangsmaatre-

gcl (zie verderop), door het axrondissementele informatiekruispunt A1K gercgistreerd.

Er is een overgangsreglement voor het beheer van politiele informatie, dat de regels bevat

voor de werking van de algemene nationale gegevensbank. . .

Dit reglemcnt is als volgt georganiscerd. Het bevat vier bocken: '• •

- Bock 1: de verwerking van de informatie inzake gerechtclijkc politic;

- Boek 2: de verwerking van de informatie inzake bestuurlijke politie;

- Boek 3: de verwerking van de informatie inzake de politie van het wegverkeer;

- Boek 4: de richtlijnen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Boek 4 is nog niet verspreid. Elk van deze boeken is op dezelfde wijze gestructureerd. Zij

bevatten een algemene nota die de grote lijnen van de inzameling en verwerking van

politie'le informatie beschrijft. Deze uitleg verwijst tevens naar een reeks fiches. Daar-

naast zijn er fiches per onderwerp die de precieze richtlijnen aangeven die de politieamb-

tenaren moeten volgen. Dit 'handboek' zal geleidelijk aangepast worden en bevat thans

de meest dringende richtlijnen, die op korte termijn onontbeerlijk waren. Aangezien het

document uit modules is samengesteld, volstaat het om, indien nodig, nieuwe fiches toe

t e v o e g e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e v e r l o p e n fiches. • > ! • : < • -•••' •••• •• • ••••:•

Hoe het Belgische juridische kader omtrent de uirwisseling van gegevens - en dus ook

van zachte gegevens - met het buitenland eruit ziet, is neergelegd in een gezamenlijke

omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van Procureurs-Generaal betref-

245. Bron: intern document van de Belgische federale politie van 8 april 2003.
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fende de internationale politiesamenwerking met een gerechtelijke finaliteit."* Er is j
gekozen voor de vorm van een omzendbrief omdat er onvoldoendc nationale wet- en >
regelgeving terzake aanwezig is. De omzendbrief beschrijrt een uniforme werkwijze op »
federaal vlak voor de internationale gegevensuitwisseling. Tevens heeft zij als doel de toe-
laatbaarhcid en de rechtmatigheid van de internationale politiesamenwerking met een
gerechtelijke finalitcit door de Belgische politiediensten te toetsen. De gebmikte termi- •>
nologie 'met een gerechtelijke finaliteit' ziet op het feit dat de omzendbrief alleen betrek-
king heeft op de internationale politiesamenwerking van gerechtelijke aard (recherche)
en niet op de politiesamenwerking die loutcr en alleen betrekking heeft op opdrachten -
van dc administraticve of bestuurlijke politie (OOV).'^ In Belgie' zijn de zogeheten
Nationale Magistraten, die onder toezicht en onder de leiding staan van een lid van het
College van Procureurs-Generaal, bclast met de coordinate van de uitoefening van de
strafvordering, alsmede met het vcrgemakkelijken van de internationale samenwerking. •
Dit gebcurt in ovcrleg met e'e'n of meer Procureurs des Konings."* Op grond van de
SUO en de Europol-Overeenkomst dient e'e'n nationaal contactpunt belast te zijn met de
internationale samenwerking (zie ook hoofdstuk 8). Op grond van artikel 4 § 1 sub 1*
Koninklijk Besluit (KB) op dc Algemene Politiesteundienst van 11 juli 1994 was dat
contactpunt in Belgie voor de buitenlandse diensten en organisaties de Afdeling inter-
nationale politicsamenwerking (IPS). In de nieuwe structuur van de Belgische ge'inte-
greerde politie, is de Directie beleid inzake internationale politiesamenwerking dit

246. De omzendbrief is van 14 februari 2000 en is in working getreden op 1 maart
2000. Zij is verspreid door het College van Procureurs-Generaal in de Omzend-
brief nr. COI. 2/2000 van het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven van

, beroep, Brüssel, 18 februari 2000. Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief van
22 September 1997 inzake do "Internationale uitwisseling van gegevens met
gerechtelijke finaliteit door Belgische politiediensten aan het buitenland."

247. De gerechtelijke politie'le finaliteit wordt gedefinieerd door artikel 15 WPA, dat ah
volgt luidt:
"Bij het vervullen van hun opdrachten van gerechtelijke politie, hebben de politie-
diensten als taak:
1° de misdaden, de wanbedrijven en de overtredingen op te sporen, de bewijzen

ervan te verzamelen, daarvan kennis te geven aan de bevoegde overheden, de
daders ervan te vatten, aan te houden en ter beschikking te stellen van de
bevoegde overheid, op de wijzc en in de vorm bepaald door de wet; _

- 2° de personen in wier aanhouding door de wet wordt voorzien. op te sporen, te
vatten, aan tc houden en ter beschikking te stellen van de bevoegde overheden;

3° de voorwerpen waarvan de inbeslagneming voorgeschreven is, op te sporen, in
beslag te nemen en tcr beschikking te stellen van de bevoegde overheden;

4° het verslag van hun opdrachten en de inlichtingen die zij naar aanleiding ervan
hebben ingewonnen aan de bevoegde overheid bezorgen."

248. Zie artikel I44bis§ 3 sub l 'GWb, zoals ingevoegd door artikel 5 van de wet van 4
maart 1997 tot installing van het College van Procureurs-Generaal en tot installing
van het ambt van Nationaal Magistral!.
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contactpunt."' Dcze Directie valt onder het Commissaritaat-Generaal van de federate

politic De afkorting die voor het nationale contactpunt wordt gehantecrd is het CGI.*"

Het CGI dient te waken over de rechtmatigheid van elke verwerking van informatie,

zowel de harde als de lachte informatie. Tevens dient zij te waken over de nalcving van

de procedures bij het uitvocren van grensoverschrijdcnde politieoperaties. Op basis van

artikel 39 lid 3 en 46 lid 2 SUO mag in Belgie alleen rechtstrecksc uirwisseling met het

buitenland plaatsvinden door politiediensten in dringende gevallen. Dringende gevallen

zijn gevallen waarin het verzoek via het nationaal contactpunt niet tijdig kan worden

gedaan. Het CGI dient van het rechtstrceksc contact en de uitgcwisselde gegevens onver-

wijld schriftelijk in kennis te worden gesteld. Op grond van artikel 39 lid 4 en 5 en arti-

kel 46 lid 2 SUO vormt het zogeheten OIPG het contactpunt voor de gegevensuirwisse-

ling in de grensgebieden. Op grond van de omzendbrief dienen de OIPG's en het

nationaal contactpunt binnen e'e'n gemeenschappelijk nerwerksysteem te zijn opgeno-

men. Dit is met het EMMI /PALMA-netwcrk reeds gerealiseerd. Wat Europol bctreft

(zie hoofdstuk 8) dient de gegevensuirwisseling enkel via het nationale contactpunt te

geschieden, ook in dringende gevallen. ..• •>• - , . . . , , . . , . « , . - , „ ii>.\

De gegevens die voor uirwisseling met het buitenland in aanmerking komen, worden in

de omzendbrief internationale politiesamenwerking met een gerechtelijke finaliteit opge-

deeld in twee categorieen. De eerste categorie betreft gegevens die door de politiedien-

sten autonoom en zelfstandig mögen worden uitgewisseld. De tweede categorie betreft

gegevens die slechts door de politiediensten mögen worden uitgewisseld na voorafgaande

toestemming van de Belgische gerechtelijke autoriteiten.

De gegevens van de ernte atftgorf? staan op een lijst in een bijlage A bij de omzendbrief.

Voor het inwinnen van de gegevens van de eerste categorie mögen geen dwangmiddelen

worden ingezet. Bij doorgifte van deze informatie naar het buitenland dient op de gege-

vensdrager de vermelding 'enkel voor politionele doeleinden' te worden aangebracht.

Indien de betreffende buitenlandse politiedienst de gegevens wil gebruiken als bewijs in

strafzaken, dient zij eerst de toestemming te verkrijgen van hetzij de Nationaal Magis-

traat, hetzij van de magistraat van het lokale parket, in funetie van de door de wet voor-

ziene bevoegdheidsregeling. Als niet duidelijk is of de verzochte informatie in het leader

van ecn verzoek tot politiele samenwerking valt of cigenlijk betrekking heeft op een

249. Zie hicromtrent het Koninklijk besluit met betrekking tot de commissaris-generaal
en de algemene directies van de federate politic van 3 September 2000, ÄS. 23 Sep-
tember 2000.

250.CG Staat naar alle waarschijnlijkheid voor Commissariaat-Generaal en de I voor
Internationale politiesamenwerking.
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rechtshulpverzoek, dient het buitenlandse verzoek voor advies te worden voorgeiegd aaa

de Nationaal Magistraat. fK?*4«-^|.ft«^^

De Belgische bcvoegde rechterlijke autoriteiten kunnen met betrekking tot de gegevens

van de eerste categorie te allen tijde met betrekking tot speeifieke onderzoeken hetzij

beperkende voorwaarden, hetzij een volledig 'embargo' opleggen aan de gegevensuitwis-

seling. In het laatste geval kan enkel informatie worden doorgegeven na toestemming '

van de bevoegde gerechtelijke autoriteit. . . . . . . . . . , . . . , — , , . .̂ ... , v

De lijst van bijlage A van de omzendbrief kan natuurlijk bijgewerkt worden met betrek-

king tot de gerechtelijke evaluaties. De eventuele officicle aanpassingen dienen aan het -

CGI ter kenn is te worden gebracht door de tussenkomst van de Nationaal Magistraat.

Gegevens van de fuw/r cviftgpriV, dus gegevens die door de polittediensten slechts kun-

nen worden uitgewisseld na voorafgaandc toestemming van de rechterlijke autoriteiten,

zijn alle gegevens die buiten de gegevens op de lijst van bijlage A van de omzendbrief val-

lcn. Voor dezc gegevens van de tweede categorie is uirwisseling met het buitenland dus

slechts mogelijk na voorafgaande toestemming van een magistraat, hetzij de Nationaal

Magistraat, hei/.ij de lokale parketmagistraat. De magistraat die door de betreffende Bel-

gische politiedienst wordt geraadpleegd kan twee dingen doen. Ofwel geeft de magistraat

toestemming om de gevraagde gegevens aan de verzoeker door te geven, ofwel geeft de

magistraat de opdracht om aan de verzoeker ter kennis te brengen dat een rechtshulpver-

zoek vereist is. In spoedeisende gevallen kan in het laatste geval toestemming worden

gegeven om de gevraagde gegevens voorlopig door te geven, op voorwaarde dat de vraag

zal worden bevestigd door een rechtshulpverzoek. Onder meer in de volgende gevallen

zal steeds een rechtshulpverzoek worden geeist:

- informatie die moet worden verstrekt door financiele instellingen en door administra-

tieve overheden, zoals de Cel voor Financiele Inrormatieverwerking (art. 11 en vol-

gende van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het finan-

ciele stelsel voor het witwassen van geld); t • : • . , '? , :» . . , • • ; , ; - . : ' 'v

- informatie waarvan de opsporing een dwangmaatregel of een schending van indivi-

ducle rechten en vrijheden inhoudt (inclusief de inbeslagneming);

- informatie die betrekking heeft op het gerechtelijke gevolg dat aan een bepaald feit

werd gegeven (veroordeling, opschorting, internering, ontzetting ouderlijke macht en

maatregelen jeugdbescherming, minnelijke schikking et cetera), alsmede informatie

met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze uitspraken (gratie, eerherstel, voor-

waardelijke invrijheidstelling, et cetera);

- wanneer voor het inzamelen van de informatie krachtens de nationale wet of een

interne circulaire een vordering of de instemming van een magistraat is vereist, bij-

voorbeeld bij de identificatic van een telefoonnummer of van een abonnee met de

noodzakelijke medewerking van een operator van een telecommunicatienetwerk of

186



HOOFDSTUK 5 POLlTltLE C1CIV INSU ITWISSEL1NC VOLC1NS HET VIU

van een vcrstrckker van een telecommunicatiedicnst (art. 46bis Sv) of bij toepassing

van dc bijzondere opsporingstcchnicken (circulaire van de Minister van justitie van

22april 1990).

Naar Belgisch recht heeft de opsporingsbevoegdheid van de politiediensten als docl de

vervolging van strafbare feiten. De leiding van de vervolging ligt bij het OM. Daardoor

behoort het 'beschikkingsrecht' over alle informatic die betrekking heeft op de opsporing

en de vervolging van strafbare feiten tot de uitsluitende bevoegdheid van dc gcrcchtclijkc

a u t o r i t e i t e n . . v " i ' > ; ; ; . - : ; ;'• - s o t | « ; : v r o n ; « . « i w i ? . . ' ^ j f l r - . - ^ s i r * •••»';,< .v» -: .-•? M •-- .

j i w . i . ; ! , j ' . - i s * ; r - » r : M ! » £ $ / , . i i : i . f K i , . ; * s i < ' . f j i - . ; - . * . ' 0 . 5 ^ J k / j i t M S - ' a l , ^ v . - « - ' i - < : » . - ' - . • » i » . « * « " . « » 7 . . 1 * » i t !•.,,>•';

Het beheer van het nationale gedeelte van de internationale informatiesystemen, met

name EMMI en het informatiesysteem van Europol (en Interpol), in het domein van de

politiesamenwerking wordt uitgeoefend door het CGI. Het CGI is verantwoordelijk

voor de communicatic met de internationale informatiesystemen en voor de analysebe-

standen inzake politiesamenwerking. Zij voert ter zake, onder toezicht van de Nationaal

Magistraat, de rechtmatigheidcontrole uit. . . . _ . . _ _ . . . . .

De (toekomstige) nadere richtlijnen inzake de invoer, de wijziging, het gebruik en de

verwijdering van de Belgische gegevens in internationale gegevensbanken, onder voorbc-

houd van de toepasselijke bepalingen inzake bescherming van de persoonsgegevens, die-

nen aan de voorafgaande goedkeuring van het College van Procureurs-Generaal onder-

worpen te worden.

De deelname van het CGI aan strategische analyses in het gerechtelijk domein valt onder

het toezicht van de Nationaal Magistraat. Het CGI cn de betrokken politiedienst dienen

ieder voorstel uitgaande van Belgische diensten of van een internationale organisatie

werkzaam in het domein van de internationale samenwerking tussen rechtshandhaving-

diensten aan het voorafgaand advies van de Nationaal Magistraat te onderwerpen. Bij

negatief advies dient het dossier ter beslissing overgemaakt te worden aan de Minister

van Justitie en, in voorkomend geval, aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

Het CGI mag de deelname van Belgie aan grensoverschrijdende projeeten binnen het

toepassingsgebied van de proactieve recherche (zoals gedefinieerd in artikel 28bis § 2 Sv)

slechts goedkeuren na de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nationaal

Magistraat die bevoegd is voor de uirwisseling van algemene gerechtelijke informatie die

bij verschillende parketten aanwezig is. De Nationaal Magistraat dient de lokaal

bevoegde Procurcur des Konings te informeren over specifieke projeeten. De deelname

van Belgie aan zaakgebonden operationele criminaliteitsanalyses is aan dc voorafgaande

goedkeuring van de Nationaal Magistraat onderworpen. Specifiek met betrekking tot de

werking van Europol is de Belgische vertegenwoordiger binnen de Raad van Bestuur
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gcbonden door dcze bcslissing bij hct gocdkcurcn van het bestandsreglement (zic over
Europol nader hoofdstuk 8) . •,; . 311*.. ,',:.. o-4-;;nn:.~ji*»miKMj.^oirji;*'-iw;<i!) .-.

Inzake de bevoegdheidsverdeling bij de afhandeling van internationale rechtshulpverzoe-
ken, wordt in Belgi? een onderscheid aangebracht tussen nieuwc onderzoeken en .'• - .
lopcndc onderzoeken. A/tmier om/rrzoft^/t die krachtens de omzendbrief internationale
politiesamenwerking met een gerechtelijke finaliteit niet door de politiediensr.cn auto-
noom mögen worden afgehandeld, dienen met het oog op de tocwijzing van de zaak
door het CGI aan de voorafgaande bcslissing van de Nationaal Magistraat of de lokaal
bevocgdc magistraat te worden onderworpen. Het CGI dient vooraf middels consultatic
van de bcschikbarc documentatie te verifieren of er geen enkel verband bestaat met een
reeds door een politiedienst gevoerd ondcrzoek. Zij meldt het resultaat van deze opzoe-
king aan de Nationaal Magistraat of de lokaal bevoegde magistraat. Deze bepaling is
tevent van tocpassing op de informatie-uirwisseling door de OIPG's. Indien een OIPG
krachtens de omzendbrief niet autonoom informatie mag verstrekken, dient deze het
verzock over tc dragen aan het CGI. Hct CGI handelt dan volgens de procedure zoals
hicrvoor beichrcven.

Bij /O/>«J«& o«</?rzflr/tf« is de bevoegdheidsverdeling als volgt. Het opsporingsonderzoek
wordt gevoerd onder de leiding en het gezag van de bevoegde Procurcur des Konings en
strekt zieh mede uit over de zogeheten proactieve recherche. De Nationaal Magistraat
vergemakkelijkt de internationale samenwerking in overleg met e'e'n of meer Procureurs
des Konings. Het gerechtelijk onderzoek wordt gevoerd onder de leiding en het gezag
van de onderzoeksrechter. Het CGI dient de opdrachten opgedragen door de onder-
zoeksrechter onverwijld uit te voeren en dient de Nationaal Magistraat hiervan in kennis
te stellen. De politiedienst die belast wordt met de uitvoering van opdrachten van
gerechtelijke politie en die een beroep wil doen op Europol, dient op het verzoek tot tus-
senkomst uitdrukkelijk de door de bevoegde magistraat gevraagde handelingen van
gerechtelijke politie te vermelden. Het CGI dient hiervan onverwijld de Nationaal
Magistraat op de hoogte tc stellen door het overmaken van een kopie van het verzoek.
De officieren of agenten van gerechtelijke politie die op eigen initiatief handelen en de
medewerking van Europol verzoeken zijn onderworpen aan de speeifieke regelgeving
inzake de rechtspleging in het stadium van hct opsporingsonderzoek en het gerechtelijk
onderzoek. De tussenkomst van Europol bij zaakgebonden grensoverschrijdendc opera-
ties dient aan het voorafgaandclijk akkoord van de Nationaal Magistraat te worden
onderworpen. Het optreden van vertegenwoordigers van Europol tcr ondersteuning van
de speeifieke onderzoeksacties door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten dient door
het CGI aan de voorafgaande toestemming te worden onderworpen van de Nationaal
Magistraat, overeenkomstig de nationale regelgeving.
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Het CGI dient op basis van de omzendbrief internationale politiesamenwerking met een
gerechtelijke finaliteit een indexsysteem bij te houden om de grcnsoverschrijdende ver-
werking van gegevens door deze dienst, door dc OIPG en in dringende gevallen door de
politiedienstcn te registrercn op basis van gemeenschappelijk met het College van Procu-
reurs-Generaal bepaalde parameters. De OIPG's zijn met het indexsysteem verbonden.
De Nationaal Magistraat is gerechtigd dit indexsysteem te raadplegen. Alle diensten die
betrokken zijn bij de internationale doorgifte van gegevens (het CGI, de OIPG's en dc
politiedienstcn in gevallen van hoogdringendheid), waarop de omzendbrief betrekking
heeft, zijn ertoe gehouden dcze gegevensuitwisseling nauwkeurig te registreren volgens
het bijgevoegd registratiemodel in bijlage B van de omzendbrief. De CBPL is in gelijke
mate gerechtigd dit indexsysteem voor controledoeleinden te raadplegen op grond van
artikel 32 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Het CGI houdt toezicht op
de wijze waarop de OIPG's en dc politiediensten dc richtlijnen van de omzendbrief nale-
ven. De Nationaal Magistraat is belast met het toezicht op de controle uitgevoerd door
het CGI. Deze controle is onder meer gericht op de naleving van de wetgeving inzake de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de gcautomatiseerde verwerking van per-
soonsgegevens. De registratie vindt feitelijk plaats in de EMMI/PALMA-omgeving.
Gezien het praktische belang van de bijlagen A en B van de omzendbrief internationale
politiesamenwerking met een gerechtelijke finaliteit geven wij deze integraal weer in
Appendix C rcspectievelijk Appendix D.

Omdat de richtlijn enkel over gerechtelijke informatie gaat, doet de vraag zieh voor of de
internationale uirwisseling van bestuurlijke informatie ook is toegelaten. De taken van
de bestuurlijke politie zieh vooral op het beschermen van de openbare orde, het voorko-
men van misdrijven en het beschermen van personen in nood."' Er is geen richtlijn
bekend die nadere regels geeft voor het uirwisselen van bestuurlijke informatie op een
internationaal niveau. Het doel van zo'n uirwisseling is ook onduidelijk. Indien het gege-
vens betreft die puur de bestuurlijke politie raken, conform het finaliteitsbeginsel, dan
kan men zieh afvragen in hoeverre uirwisseling op internationaal vlak nodig is. Voor
zover uirwisseling van gegevens toch nodig blijkt, kan men zieh wellicht beroepen op het
gerechtelijke doel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een demonstratie waaraan mogelijk
gewelddadige activisten deelnemen. ••.,-!.. , , - . . - . ..... -,

251.Zieanikel 14 WPA.
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Ingevolge ecn zogenaamd Protocolakkoord OIPG's,*" dat gcbaseerd is op dc voor- i
nocmde wetgeving en richtlijncn, moct cen OIPG ccn groot aantal dingen doen, onder
meer:

- op verzoek of op initiatief bcschikbare informatie en documcntatic over de werking,
de opdracht en de statistieken van de diensten van administratieve en gerechtelijke
politic aan haar buiteniandse pendant verstrekken, 'en omgekeerd'; ;

!» 'zieh gercedhouden' om op verzoek van een buiteniandse politiedicnst informatie te
geven en om de contacten met dc gerechtelijke, politiclc en/of bestuurlijke autoritei-
ten of met een andere bevocgde dienst te vergemakkclijken; dit moet de opdracht van
de buiteniandse politiedicnst bevorderen;

- informatie vcrspreiden inzake grensoverschrijdende politiesamenwerking onder alle t
betrokken diensten, teneinde dc samenwerking tc bevorderen; •

- het hoofd van dc plaatselijkc dienst/gebruiker informeren, indicn die daarom ver- »
zoekt, over hct gcbruik van de informatie die hij of zij aan het OIPG hecft meege- ;.
deeld;

- ten bate van de politiedicnsten dc grcnsverschijnselen rcgistrcrcn die betrekking heb-
ben op dc Schengenproblcmatick; dit moet de politiediensten toestaan hun operatio-
nele werkzaamheden in de strijd tegen de grensoverschrijdende criminalitcit aan te
passen; . . . , ;, •,;-, .

- op een vraag van de Procureurs-Generaal de bevoegde (gerechtelijke) autoriteiten
informeren over alles wat te maken heeft met grensoverschrijdende criminaliteit.

De politiediensten in de grenszoncs mocten volgens het Protocolakkoord OIPG's het
OIPG-kanaal gcbruiken voor dc uitwisseling van informatie en van verzoeken om bij-
stand met de politiediensten in dc grenszoncs van de 'vreemde landen'. Rechtstreckse •
grensoverschrijdende contacten tussen politiediensten zijn met name toegestaan:

- i n d r i n g e n d e g e v a l l e n ; • ••••••» - .. -"-t! i - : i^ ' ;» *.-». ii-v-.-.v •> » • t i « ; ; - ) b is ' : - ^

- om praktische details te regelen in zaken die reeds zijn toegewezen; en *..••:•.

- indien het OIPG niet beschikbaar is. . , . .-. . ,„ , . .. ;•;=•

Nochtans moet dan de grensoverschijdende informatie wel worden meegedeeld aan het
OIPG als de informatie nuteig blijkt voor alle politiediensten, en voor zover dezc mede-
deling het goede verloop van het onderzoek niet schaadt. De informatie die door de
OIPG's wordt gegeven of ontvangen, mag slechts dienen voor politiele docleinden. Ze
mag slechts gebruikt worden als bewijsmiddel in strafzaken indien de bevoegde gerechte-
lijke overheid daar een schriftelijke machtiging toe geeft.

252. Dit akkoord is opgrstcld door "de vertegenwoordigers van dc politiediensten met
algemene bevocgdheid*.
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Een politiedienst die aan ecn OIPG een inlichting verstrekt die bestemd is voor een bui-

tenlandse politiedienst blijft de eerstgerechtigde*^ tot die informatie. De verzending - ~-

door het OIPG van die informacie en van de bijkomende inlichtingen waartoe het d e * '

aanzet heeft gegeven aan een andere politiedienst is siechts toegestaan met de instem- j

ming van de eerstgcrechtigde tot die informatie. 'uvi»>o-,f-*EM*:&;v-*l)#»*.-«,i,vi"»:>i ">)* u* .;j*n*

<•*'•*>«(* «w:> t ?T*s . - ' »>- ( ; / - \—»f fw.M»i* t i ; - 5^,-»-M •-* .*«.>>• <*b?i«*<r* •» •»•<»-< * K i * m > ^ i l s i f art- j , - u s ? : ! ' |

Het OIPG moct de informatie registreren in een doorlopend register. Ze moet ook alle

schriftelijkc informatie en de formulieren waarop de mondelingc informatie is opgeno-

men, klasseren volgens het registratiemodd in de Omzendbrief van de Procureur-Gene-

Alle informatie kan ter plaatse van het OIPG worden geraadpleegd door zogenaamde

OlPG-contactofficieren die door de politiediensten zijn aangewezen.

Als een inlichting dringend ten nutte moet worden gemaakt, kan een OIPG, indien de

politiedienst die eerstgcrechtigde is tot de informatie is niet bereikbaar is, de inlichting

versturen naar de politiedienst die het best in staat is de inlichting ten nutte te maken.

Het OIPG moet de dienst die eerstgerechtigde is tot de informatie of alle diensten met

algemene bevoegdheid daarvan op de hoogte brengen. Een inlichting wordt als dringend

beschouwd wanncer de verlenging van de tcrmijn"* van verzending aan de plaatselijke

dienst, wegens de onmogelijkheid om er onmiddellijk mee in contact te treden, de mis-

lukking van de 'preventie- of opsporingsacte' met zieh mee dreigt te brengen.

ledere politiedienst kan bij een gerichte actie waarvan hij belanghebbende partij is, wor-

den vertegenwoordigd in een OIPG door een verbindingsofficier die hiertoe door die

dienst wordt aangesteld. De politiediensten moeten samenwerken met een OIPG 'in een

geest van neutraliteit en gezonde samenwerking, en vice versa'.

Op vraag van de Procureurs-Generaal moeten de OIPG's de bevoegde (gerechtelijkc)

autoriteiten, en in voorkomende gevallen de Nationaal Magistraat, informeren over de

beslissing die werd genomen evenals over de redenen die de uirvoering van een uitzon-

derlijke procedure, als hierboven beschreven, rechtvaardigen.

253.Het Protocolakkoord OIPG's gebruikt de term "eigenaar" van de informatie. Het
gebruik van dergelijke privaatrcchtelijke begrippen in dit verband lijkt ons niet
juist.

254.Grensoverschrijdende informatie moet worden meegedeeld "indien ze nuttig blijkt
voor alle politiediensten en voor zover deze mededeling het goede verloop van het
onderzoek niet schaadt".
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Uit meerdere bepalingen blijkt dat de Belgische opsporing gebeurt onder de bevoegdheid
en het gezag van het OM. De wet vermeldt nadrukkelijk dat de politicambtenaren de ..
plicht hebben om zowel hun collcga's als de Procurcur op de hoogte te houden."' Er
wordt in de toelichtende Celesten veelvuldig gesproken over een 'absolute informatie-
plicht'. Dit geldt zowel als er een onderzoek loopt als wanneer die ambtenaren op andere
manieren aan de noodzakelijke informatie komen.^ ,

In de relatie tussen politic en het OM heeft de laatste nadrukkelijk het primaat.*"
Artikel 22 van het Belgische Wetboek van Strafvordering benadrukt dat de Procureurs"'
zijn belast met de opsporing en vervolging van misdrijven. Het OM dient dit gezag over
de politic wel tc delen met het Ministerie van Justitie. Dit wordt mede bevestigd in de
artikelen 9 en 279 van het Belgische Wetboek van Strafvordering, dat aangeeft dat poli-
tieambtenaren onder het toezicht staan van de Procureur-Generaal. Om in de praktijk
invulling te geven aan dit gezag dient door het OM een duidelijk opsporings- en vervol-
gingsbeleid ontwikkeld te worden. De Procureur, die de leiding heeft over de opsporing
en vervolging, dient zijn gezag tc delen met het College van Procureurs-Gcneraal."* Dit
College kan door middel van richtlijnen speeifieke instructies geven aan politicambtena-
ren.'"'" Het College beroept zieh in haar richtlijnen op de autoriteit van het Ministerie
van Justitie, onder wiens verantwoordelijkheid zij valt. Dit verldaart waarom de richtlij-
nen officieel 'ministeriele richtlijnen' heten.

Sinds enkele jaren worden er experimenten gedaan met de zogeheten autonome politio-
nele afhandeling (APA). Dit is een vorm van onderzoek waarbij de politie zclf in belang-
rijke mate de loop van een relatief eenvoudig onderzoek bepaalt. Het OM dient de
afhandeling dan enkel nog te bekrachtigen, al heeft de Procureur steeds de bevoegdheid

255. Voorbeelden hiervan zijn de artikelen 286M en 28wvan het (Belgische) Wetboek
van Strafvordering.

256. Het betreffende wetsvoorstel druktc het als volgt uit: "Alle relevante informatie,
waarvan zij in het kader van hun opdrachten kennis krijgen, dient effectief en zon-
der enige restrictie ter beschikking gesteld te worden van de bevoegde gerechtelijke
overheden, overeenkomstig de richtlijnen van deze laatsten." Zie het wetsvoorstel
tot organisatie van een geintegreerde politiedienst, gestruetureerd op twee niveaus.
Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, gewone zitting 1997-1998, 15 juli
1998, 1676/1-97-98, p. 96.

257. Zie bijvoorbeeld artikel 40 WPA, dat aangeeft dat de politicambtenaar alle proces-
sen-verbaal aan de bevoegde gerechtelijke autoriteiten (het OM) dient over te
maken.

258. Dit zijn de Belgische tegenhangers van de Officiercn van Justitie in Nederland.
259. Zie bijvoorbeeld artikel 5/3 WPA, dat aangeeft dat de politieambtenaren voor hun

taken van gerechtelijke politie relaties dienen te onderhouden met dit College en
de Procureur.

260. Een voorbeeld hiervan is onuendbrief Col 6/99 van het College van Procureurs-
Ceneraal bij de hoven van beroep, betreffende een ministeriele richtlijn tot regeling
van de sjmcnwcrking. de coordinate en de taakverdeling tussen de lokale politie
en de federate politie intake de opdrachten van gerechtelijke politie.
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om de afhandeling alsnog op zieh te nemen indien hij of zij daartoe reden ziet. APA's

worden met name in relatief veel voorkomende en eenvoudigc zaken gebruikt.'" Het

voordeel van een APA is dat de politic ecn gcdeelte van het werk van het OM kan over-

nemen. Enkele jaren gclcden wcrd in bepaalde arrondissementen voorzichtig geexperi-

menteerd met APA's, maar de verwachting is dat deze procedure op termijn landelijk

wordt ingevoerd. Opvallend aan deze APA's is dat het de politie is die in beginsel over de

vervolging beslist, wat dus ook inhoudt dat het primaat van het OM bij het vervolgings-

proces minder absoluut is dan het lijkt.

Zoals eerder al vermeld worden er in de WPA strikte voorwaarden gesteld aan elke ver-

strekking van informatie. Met de invoering van een eenheidspolitie werden ook de data-

bases van de drie grote politiediensten samengevoegd.^- Aan dit aspect is bij de politie-

hcrvorming grote aandacht besteed. Uiteindelijk is besloten om alle politie-informatie

onder te brengen bij de federate politic.*" Om de lokale politie niet al te afliankelijk tc

maken van de fedcrale politie, is besloten om de dienst die deze gegevensbank bchcert

onder het gezag te stellen van zowel een federate als een lokale politieambtenaar.

Dc politie is dus de beheerder van de databank. Alle onderzoeksinformatie die de politie

vergaart moet doorgegeven worden aan het OM. De vraag doct zieh voor of het OM ook

zelfstandig de nationale gegevensbank kan bevragen. Dit kan inderdaad. De wettekst

geeft aan dat bij KB regeis kunnen worden gesteld omtrent de gevallen waarin de

'gerechtelijke overheden' toegang hebben tot de databank."* Hierbij worden wel enkele

voorwaarden gesteld. Los van de te bepalen regeis dient de bevraging te gebeuren in het

leader van de uitvoering van hun opdrachten. Bij het bepalen van de nadere regeis dient

daarbij eerst de CBPL gehoord te worden. Zo'n KB is tot dusverre nog niet uitgevaar-

digd.

De centrale databank is gekoppeld aan een aantal andere databanken. Zo wordt direct

doorverwezen naar het centrale Strafregister en het centrale gedetineerdenbestand.^'

Opvallend is dat het desbetrefFende wetsvoorstel^ ook melding maakt van het feit dat er

261. Het gaat hier bijvoorbeeld om bedreiging, vernieling, vandalisms, diefstal en
heling. Zie ook Fijnaut, Van Daele & Parmentier 2000, p. 22.

262. Zie artikel 44/4 WPA. Er wordc hier gesproken over een "algemene nationale gege-
vensbank".

263. Dit hangt vermoedelijk samen met de "ondersteunende functie" van de fedcrale
politie, waartoe ook het beheer van de informatie wordt gerekend.

264. Zie artikel 44/4 lid 2 WPA. Hierin Staat dat de Koning de voorwaarden bepaalt
waaronder de nationale gegevensbank en de indexsystemen toegankelijk zijn voor
de bevoegde gerechtelijke overheden en de politiediensten.

265. Beide gegevensbanken staan nadrukkelijk onder de controle van het Ministerie van
Justitie.

266Ziewet$voorstdgewonezimng 1997-1998, 15 juli 1998. 1676/1-97-98.

193



POLITIK EN DE NIEUWE INTERNATIONALE I H FO • M AT I E M A • ET

koppeling lean plaatshebbcn met internationale gegevensbestanden, zonder dat hierbij

voorbcelden worden gegeven.

Uit artikel 44/7 WPA blijkt dat de algemene gegevensbank onder controle Staat van een

orgaan dat wordt voorgezeten door een federalc magistraat en samengesteld is uit een lid

van de lokale politic, de federate politie en een deskundige. Dit orgaan is dus niet het- *

zelfde als de CBPL. De leden worden aangewezen door de Ministers van Binnenlandse

Zaken en Justitie. Het orgaan dient vooral de naleving van de regeis en de toegankelijk-

heid van de gegevensbank te bewaken.

n * : ' • • ; <- • •<' ,••> . - • » t - H u j s n u j u » * * » j } c o « : A S t S f e ' # ? « * w fl -f.-••:<•-•'/ i : . 'S>n•??-• ' ! * ! • » © • • * ' , - < ; * « v

Elke oprichting van een andere databank door de politie dient gemeld te worden aan het

controleorgaan. Dit betckent echter niet dat de politiediensten geen 'eigen' databanken

mecr mögen opzetten. Voor speeifiek lokale toepassingen (bijvoorbeeld een vakantie-

bestand' van burgers die op valcantie gaan en die de politie vragen een oogje in het zeil te

houden) is dit toegelaten, mits het controleorgaan daar toestemming voor geeft. Het

orgaan dient te allen tijde volledige toegang tot de gegevens te hebben. Ook dienen de

bestanden opvraagbaar te zijn door de andere relevante diensten, in overeenstemming

met de plicht om andere politiediensten (cn bestuurlijke overheden) op de hoogte te

houden. Ten slotte dient het bestaan van zo'n lokale gegevensbank ook gemeld te worden

binnen de algemene databank, zodat de andere diensten weten van het bestaan en indien

nodig cen bevraging kunnen doen. . .

Wie is nu verantwoordelijk voor deze nationale gegevensbank? De wettekst gaat expliciet

op deze vraag in. Artikel 44/3 WPA bepaalt dat het verzamelen en verwerken van gege-

vens van bestuurlijke politie gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van

Binnenlandse Zaken. Gegevens van gerechtelijke politie daarentegen worden vcrzameld

en verwerkt onder auspicien van de Minister van Justitie. Daarbij komt dat de voorzitter

van het controleorgaan zowel door de Minister van Binnenlandse Zaken als de Minister

van Justitie wordt benoemd. Samenvattcnd kan gesteld worden dat de algemene gege-

vensbank onder de verantwoordelijkheid valt van beide ministers. •-. -•-.-• -•-

Omtrent de rechtstreekse toegang vermeldt artikel 16 par 2 sub 2° WVP ten slotte dat de

verantwoordelijkc voor de verwerking of, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger

in Belgie ervoor dient te zorgen dat voor de personen die onder zijn gezag handelen, de

toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogclijkhcden, beperkt blijven tot hetgeen die

personen nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is

voor de behoeften van de dienst. De genoemde personen dienen zieh er tevens van te

vergewissen of program ma's voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

in overeenstemming zijn met de vcrmeldingen van de aangifte op grond van artikel 17

WVP en dat er geen wederrechtelijk gebruik van wordt gemaakt (art. 16 par 2 sub 4°

WVP).



HOOfDSTUK 5 P O L I T l l L E G EC E V E N S U I T W I SS E 11 N C VOLGENS HET VEU

De WVP verbiedt noch in de private sector, noch in de publieke sector de koppeling van

bestanden. Op grond van een over het algemeen permissieve grondhouding van Belgie

kan gesteld worden dat koppeling van gegevens daarom is toegestaan. Van de koppeling

zal op grond van artikel 17 melding dienen te worden gemaakt in de aangifte van de ver-

werking aan de CBPL. De WVP machtigt in artikel 17bis en artikel 44 WVP de Koning

op voorstel of advics van de CBPL de materie van de koppeling nader te regelen of te

verbieden bij een in Ministerraad overlegd besluit. Er zijn echter tot op heden nog geen

wettelijkc waarborgen geformulecrd voor koppelingcn in het kader van de Belgische

politiele gegevensverwerking. Kijkend naar het finaliteitsbeginsel kan in ieder geval '»14

opgemerkt worden dat koppeling enkel is toegelaten indien daar een duidelijk omschre-

ven (politie)taak aan ten grondslag ligt. De voorwaarden die aan de verwerking worden

gesteld zijn ook van toepassing indien een politiebestand wordt gekoppeld aan een nict-

politiebestand. Aangezien de privaeybescherming van het politiebestand zwaarder is,

profiteert het niet-politiebestand hiervan onder het beschermingsbeginsel en valt dus

ook onder de zwaardere voorwaarden die gelden voor politiegegevens.

Wij merken ten slotte nog op dat artikel 16 par. 4 WVP een uitdrukkelijke beveiligings-

eis stelt. Er moeten passende technische en organisatorische maatregelen worden getrof-

fen om de bestanden te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen

toevallig verlies, evenals tegen wijziging van of toegang tot en iedere andere niet toegela-

ten verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen moeten een passend beveili-

gingsniveau verzekeren, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten

voor het toepassen van de maatregelen. Ook moet rekening worden gehouden met de

aard van de te beveiligen gegevens en de potentielle risico's.^ • •

5.6'.2

In deze subsectie behandelen wij de Duitse wetgeving met betrekking tot de informa-

tieve politiesamenwerking. Na een inleiding in deze paragraaf in het Duitse gegevensbe-

schermingsrecht, gaan wij achtereenvolgens in op (1) Duitse politiele databanken en

zachte informatie, (2) doelbinding en het legaliteitsbeginsel, (3) internationale politiele

gegevensuitwisseling in Duitsland, (4) uitzonderingen op gegevensuitwisseling door de

Duitse politie, (5) de bevoegde Duitse politiele autoriteiten, (6) toezicht en controle op

de Duitse internationale gegevensuitwisseling, (7) de verhouding tussen de politie, het

OM en rechtstreekse toegang in Duitsland en ten slotte (8) koppeling van gegevens en

bestanden in Duitsland.

267. Op advics van de CBPL kan de Koning voor alle of voor bepaalde categorieen van
verwerkingen aangepaste normen inzakc informatieaveiligheid uitvaardigen.
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Wat het gegevensbeschermingsrecht betreft hecft Duitsland altijd voorop-gclopcn. De
ccrstc nationale gegevensbeschermingswet is de Datenschutzwet van de Duitse deelstaat
Hewn.**

In 1983 vcroorzaakte het Duitse Constitutionele Hof, het ifa>i<&jiw ẑHMngigrrfV/rr, een
enorme verandering in het Duitse gcgcvensbeschcrmingsrccht. In het censusarrest of *r
Vb/fo.z4/>/«<w£/wr/«/oordeclde het Hof dat de combinatie van de constitutionele rechten
van de individuele waardigheid van § 1 lid 1 GG en de individuele vrijheid van § 2 lid 1
GG een onderliggend constitutionccl recht op individuele zelfbeschikking impliceert.^'
De burger heeft een informationeel zelfbeschikkingsrecht. Het individu heeft de :•-•.•-!
bevoegdhcid in beginscl zelf te beslissen over het prijsgeven en het gebruik van zijn per-
soonlijke gegevens. Als gevolg van genoemd arrest moesten vanaf dat moment alle han-
delingen, waarbij de Duitse staat of zijn organen zonder dc explicicte tocstemming van
het betreffende individu omgaan met persoonsgegevens, worden gebascerd op een wet in
formele zin. Omdat politiewerk hoofdzakelijk een kwestie is van het verzamelen, regis-
treren, combineren en verwerken van informatie over individuele burgers, heeft het
arrest de politie'le sector mccr geraakt dan cnig ander ondcrdcel van de Duitse samen-
leving. Hike vorm van politieoptreden waarbij persoonsgegevens betrokken zijn, dient >
zijn eigen specifiekc wettelijke basis te hebben. ,s.*'-•:••; ••: ; JI,VJ asj.ftf•> w ,H,ÜI- ,-

Gegevensbescherming maakt in Duitsland in de eerste plaats onderdeel uit van de taak
van dc wctgever van de deelstaten. Dit komt doordat gegevensbescherming een kwestie is
van bestuurlijke aard. Bijgevolg bestaan er voor de gehele Duitse politie maar liefst zes-
tien gegevensbeschermingswetten van de deelstaten, de zogenaamde
£««sr.''™ Verder is cr een federate gegevensbeschermingswet
BDSG)."' Meer specifieke regelingen voor het gebruik van politiegegevens staan in de
wetgevingen voor de politiediensten van de deelstaten en van de Bondsstaat. Deze poli-
ticwettcn bevatten gedetailleerde bepalingen over het verzamelen, rcgistreren, verzenden,
tegenhouden, veranderen, combineren en vernictigen van persoonsgegevens. Zij bevat-
ten ook de voorwaarden voor deze vormen van politieel gegevensbeheer. Zolang geen van
deze speeifieke bepalingen van toepassing is, moet de Duitse politie de algemene
gegevensbeschermingswetgeving respecteren. De algemene gcgcvensbeschcrmingswet-

268.WfwurA«-D«w«K-Awx£»M«t, 7 oktober 1970, GVBI, I, S 625. Dexe wetheeft een
grondmodel geleverd voor veel Europese databeschermingswetten.

269.BVerflG, 15 december 1983, BVerflGE 65. I.
270. Zie bijvoorbceld hei DdtrwrAiMz^rtz /vWrArtn-U&M^r/r» (DSG NRW), Wei van

15 maart 1988, laatstclijk gcwijzigd bij wet van 9 juni 2000, alsmede het MV^rr-
rfrtourA* O*»rwfAntt^jf« (NDSG), Wet van 17 juni 1993, laatstelijk gewijzigd
bij wet van 21 juni 2001.

271. Wet van 20 december 1990 (SGfi/. I, S.2954), loals laatstelijk gewijiigd door § 2.
/Ifc. 5 <fc SrfkMjMrt«« mm 7r/r*om»iiim>«ri<)»«jfwrti fÄy/orCy van 17 december
1997 (ÄCÄ. IS . 3108).
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geving houdt ook de bevocgdhcid in van dc controle-instantie van de deelstaten
^dw«c/>i«z£«»«/r>'»gf«') of, voor dc federale politicdicnsten, van de federale controle- .*«>
instantie (.OHm£M<i»r«MrAttrz£<wi</rr,«gfw) om dc registratic en hct gebruik van persoons-
gegevens door dc politic tc controleren.

-?,./-,•«;. ft3Sw8w*»4 . • i»b,-fc<*bÄi;i*Jj flat- >>sJ*üUi>lm. >is.*H. ^ u . ;,?>**«.;i,j;.Si.^j»* j ; i i i

Het beheer en dc regulering van politiele gegevens onder Duits recht worden gedomi-
neerd door de rweedeling die dc Duitse politietaken in het algemeen karakteriseert. Het
betreft de schciding tusscn enerzijds de strafrcchtshandhaving en anderzijds de loutcrc
politietaken zijnde de voorkoming van gcvaar en het proactief politicoptreden. Bijgevolg
moet voor de internationale uirwisseling van politiele gegevens rekening worden gehou-
den met verschallende niveaus en soorten van wetgeving. Voor de uitwisseling van infor-
matie in strafzaken zijn regelingen te vinden in het BKAG, in hct G«rtz tf£fr </<> ;>;r<rw<»-
fionu/̂  /fcc/tfj/u'^ »» 5ta»^<ic/>«i (IRG), alsmede in gezamenlijke Richtlijnen van dc
Bondsstaat en de deelstaten betreffende contacten met het buitenland bij strafzaken ;V*

).*^ Hct onderwerp van de internationale uitwisseling van gegevens voor pure
(preventieve en proactieve) politietaken komt aan de orde in dc meeste politicwettcn van
de deelstaten en in de fedcrale politiewet. Deze politicwctten geven ook bijzondcre regeis
ten aanzien van politieregisters, bijvoorbceld in de §§ 9-33 van dc Politicwet van Noord-
rijn-Westfalen, het PolGNRW. ,.,,., - ,̂.<•.'.-.•/%.-.=,.-.-•.• • • ., .-••.•- ;;»

Duitsland kent verschillende soorten politiedatabanken. Oit komt deels door de federale
organisatie van de Duitse politie en door de specialisatie, maar voor een belangrijk deel
ook door de strikte wettelijke scheiding tussen pure politietaken en opsporing. Sommige
databanken worden gezamenlijk beheerd en gebruikt door de politiediensten van de
Bondsstaat en de deelstaten; andere databanken worden of door de politiediensten van
de Bondsstaat of door die van de deelstaten beheerd en gebruikt. Ook merken wij op dat
sommige databanken worden gebruikt voor typisch preventieve taken, terwijl andere
databanken hoofdzakelijk proactieve of opsporingsdoeleinden dienen. Weer andere data-
banken bevatten enkel informatie over (voorlopige) hechtenis of grenscontroles.
Kortom, het loopt nogal door elkaar.

Een strikte scheiding tussen 'harde' en 'zachte' informatie kan in Duitsland niet worden
gemaakt. De politiewetten maken geen onderscheid tussen harde en zachte informatie.
Dit heeft wellicht te maken met de Duitse cultuur waarin zachte gegevens in de politie-
praktijk veel gemakkelijker uitgewisseld worden dan in de Nederlandse of de Belgische

272. Gepubliceerd in Grützner & Pötz (losbladig).
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cultuur."* So mm ige databases bevatten echter wel meer vage, ongeverifieerde en daarom

zachte informatie dan andere. Voorbeelden van databases met 'zachte' informatie zijn de

zogenaamde PIOS-"* en SPUDOK-databases,^' die opsporingsinformatie en proactieve

informatie bevatten over verdachten, mogelijke verdachten en hun contacten. Voorbeel-

den van databases met 'harde' informatie zijn databases die informatie bevatten over

gedctineerden en ongewenste vreemdelingen. *>«**«•!*•<*!-iu...̂ a*si>»-|f35--Sö'i*«.r}s^s>'t ...H

Men zou daarom kunnen concluderen dat er in Duitsland in feite een verschil bestaat :

tuisen informatie in het algemccn en inlichtingen in het bijzonder. Juridisch wordt er ;

evenwel geen onderscheid gemaakt in harde en zachte informatie in de Duitse politie-

De regiitratie van informatie is in het algemeen slechts toegelaten voor die doeleinden

waarvoor de gegevens werden of konden zijn verzameld. § 9 PoIGNRW geeft als generale

regel dat gegevens slechts verzameld mögen worden als dit dienstbaar is aan een bepaalde

politicaltivitcit. Het doorgeven van geregistreerde persoonsgegevens mag op grond van

$ 26 PoIGNRW slechts ren behoeve van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Dit is het

rinaliteitsprincipe dat in zijn algemeenheid voortvloeit uit de §§ 13 en 14 BDSG. Verder

is er een ccntrale rol toegekend aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Als bijzondere regel stelt § 27 lid 1 PoIGNRW dat uirwisseling van gegevens tussen twee

politiediensten siechts toegestaan is voorzover dat noodzakelijk is voor de vervulling van

de dienst. In dat geval mögen gegevens ook doorgegeven worden met een ander doel dan

waarvoor zij verzameld zijn. Dit kan op voorwaarde dat die gegevens verzameld hadden

mögen worden door de ontvangende dienst. Het verzamelcn van gegevens kan dus ook

met bchulp van reeds bestaande registers.

Een algemcne basis voor het verzamelen en registrercn van gegevens voor opsporings-

doeleinden (dus na de ontdekking van een strafbaar feit) Staat in § 163 S t P O . ^ Alle

methoden van proactieve of preventieve gegevensvergaring worden echter beheerst door

273. Deze vaststelling is mede gebaseerd op overleg hieromirent met R. Mokroz, Coor-
dinator Internationale Samenwerking/F.uregionale Zaken, /WizrffrdMV/fvm<4nrAm.
Mokroz is notoir deskundige en auteur op het gebied van de Duitse internationale
politie'le gegevensuitwisseling (zie Mokroz 2001). Hoewel Belgie zoals gezegd een

' permissieve cultuur kent, betekent dit niet dat zachte gegevens gemakkelijk worden
- uitgewisseld met het buitenland. Hicrvoor bestaat zoals gezegd een controlemecha-

nisme in Belgie' en is nieuwe wetgeving in voorbereiding.
274. PIOS staat voor /Vm>nrn, /«rirurionrn. 06/f Arr. Stff/wn.
275.SPUOOK staat voor .S/iMrrm&jtunffnfafrianjgurfm.
276. Zie hieromtrent nader Tak 1973.
277. Dezc algcmene bepaling betreft alleen opsporing waarvoor geen specifieke wette-

lijke basis bestaat of is vereist.
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politicwctten. Hct PolGNRW regelt bijvoorbecld slechts de bevoegdheden van dc politie
voor zover het de taak van de G^rArr/wfotvAr (preventie) betreft (§ 1 PolGNRW). Vanaf
hct moment dat er sprake is van strafvervolging zijn de bondswetten van toepassing.
Voor de verzending van de gegevens en het gebruik van dezc gegevens door de buiten-
landse politiedienst aan wie zij worden verstrekt, moet het finaliteitsprincipe ook nage-
leefd worden. Hicrop bestaan echter enkele uitzonderingen. § 26 lid 1 PolGNRW *»•*>«}
bepaalt bijvoorbeeld dat het finaliteitsprincipe moet worden nageleefd, tenzij de verzen-

1. een expliciete wettelijke basis hceft; of -**-.t

2. noodzakelijk is voor de voorkoming van gevaar en het onmogelijk of onevenredig

moeilijk is voor de verzoekende autoriteit om de informatie elders te verzamclen, ><•«

Het zogenaamde legaliteitsbeginsel spcelt ccn centrale rol in het Duitse strafvorderings- ,
recht. Het beginsel houdt de algemene verplichting in om elk aan de politic gemeld '
strafbaar feit te vervolgen. Vanwege dit legaliteitsbeginsel moet de politie op grond van
§ 163 lid 2 StPO alle informatie over een concreet begaan strafbaar feit doorzenden naar
de justitiele autoriteiten. De politie mag echter wel kopicen bewarcn van informatie voor
politieel gebruik. Het enkel en alleen doorsturen van een dossier naar de justitiele autori-
teiten betekent ook niet dat het politiewerk voor de betreffende zaak is afgerond of moet
worden stopgezet. Bij Nederlandse en Belgische politiediensten veroorzaakt hct legali-
teitsprincipe soms een zekere terughoudendheid in het verstrekken van informatie aan
hun Duitse collegae. Van bepaalde informatie willen de politiediensten namelijk niet dat
die gebruikt wordt voor vervolgingsdoeleinden. Zij hebben echter een praktische oplos-
sing uitgewerkt voor dit probleem. Buitenlandse politiediensten die inlichtingen aan hun
Duitse collegae verstrekken, verzekeren zieh ervan dat de verstrekte informatie onvol-
doende is om daarop een officiele verdenking te baseren.

In verschillende politiewetten van de deelstaten is een onderscheid gemaakt tussen de
verstrekking van informatie op verzoek van een buitenlandse politiedienst en de spon-
tane grensoverschrijdende verstrekking van informatie. Dit onderscheid is gerelateerd
aan de doeleinden waarvoor informatie mag worden verstrekt. Spontane verstrekking is
alleen toegestaan indien die noodzakelijk is voor de uitoefening van taken van dc ver-
strekkende politiedienst. , ' ' ;:. .?• ̂ ; ;« A .... >

Wat de toepasselijkheid van het IRG betreft, stellen we vast dat deze wet alle vormen van
internationale rechtshulp in strafzaken beoogt te regelen. De meeste bepalingen van het
IRG regelen onderwerpen als uitlevering en de executie van buitenlandse straffen. Een
klein aantal bepalingen is echter gewijd aan 'andere vormen van hulp' in strafzaken, zoals
de uitwisseling van bewijs of informatie. Hoewel dit regime volgens de tekst van art 59
IRG enkel ziet op de rechtshulp op verzoek, verhindert de wet niet om spontaan infor-
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matie te verstrekken aan andere staten, op voorwaarde dat achteraf een verzoek om infor-

matie wordt ingediend. § 59 IRG ziet ook op politiesamenwerking, voor zover deze <

strikt strafrechtelijke aangelegenheden betreft. Preventief en proactief politieoptreden >!

vallcn hierbuiten. Als eenmaai een buitenlands verzoek om rechtshulp is ontvangen,

moet het verzoek breed en op een flexibele manier worden gcinterpretcerd. Als bijvoor-

beeld een getuige die op verzoek verhoord wordt geen essentiele informatie geeft maar .

een andere persoon noemt die een succesvollere getuige zou kunnen zijn, kan het ver- •

hoor van die andere getuige noodzakelijk worden geacht in de context van hetzelfde ver-

zoek.

Volgens § 59 IRG is de uitwisseling van strafrechtelijke informatie niet onderworpen

aan specifieke territoriale restricties. De uitwisseling van pure politicle informatie zal

hoofdzakelijk amangen van de bcpalingen daarover in de wetten van de deelstaten. Boven-

dien moctcn in het algemeen de gegevensbeschermingsstandaards van het ontvangende

land worden gevcrificerd. In het geval de informatie verstrekt zal worden aan een andere

Schengenpartner, kan worden aangenomen dat deze standaards afdoende zijn. Uitwisseling

met Rclgie' en Nederland zal dus niet aan deze verificatie-eis behoeven te voldoen.

De grensoverschrijdende verstrekking van informatie door een Duitse politiedienst is

toegestaan volgens diverse regels. Sommige regcls vinden hun oorsprong aan Duitse

zijde, andere aan buitenlandse zijde. In de eerste plaats mag politiele informatie worden

verstrekt aan een buitenlandse politiedienst als dit noodzakelijk is voor de taakuitoefe-

ning van de Duitse vcrstrekker. Deze regel is onder andere neergelegd in § 28 lid 1 Pol-

GNRW. In de rweede plaats kunnen politiele gegevens ook worden uitgewisseld indien

dit noodzakelijk is voor de taakuitoefening van de buitenlandse politiedienst.^* Deze

soort van uitwisseling is meestal beperkt tot hulp waarom verzocht is. Dit wordt expliciet

tot uitdrukking gebracht in bijvoorbeeld § 28 lid 4 PolGNRW. Omstandigheden die de

verstrekking van politiele gegevens op verzoek rechtvaardigen, zijn: de noodzaak van de

voorkoming van een ernstig gevaar (bijvoorbeeld § 28 lid 4 PolGNRW) of van ernstige

strafbare feiten in het ontvangende land, alsmede omstandigheden waarbij de verstrek- <

king is voorgeschreven of geregeld door internationale akkoorden. Bovendien verbiedt

het finaliteitsprincipe dat de verstrekte gegevens worden gebruikt voor andere doelein-

den dan waarvoor zc werden verstrekt (bijvoorbeeld § 26 PolGNRW). Om na te kunnen

gaan of aan dit principe wordt voldaan, moet een verzoek voldoende informatie bevatten

over de zaak en de doeleinden van de verzoekende politiedienst. *a; . ! , > « . ; ; i >;,;

278. § 28 lid 3 PolGNRW zegt hierover: "Die Polizei kann auf Ersuchen personenbezo-
gene Daten an öffentlichen Stellen übermitteln, soweit dies 1. zur Abwehr einer
Gefahr durch den Empfänger, 2. in besonders gelagerten Einzelfällen zur Wahr-
nehmung einer sonstigen Gefahrenabwehraufgabe durch den Empfanger, 3. zur
Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder zur Abwehr einer schwer-
wiegenden Beeintrlgtigung der Rechte einer Person erforderlich ist."
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Vborts wordt in § 27 lid 2 PolGNRW de Minister van Binnenlandse Zaken gemachtigd
om via een amvb te verordonneren dat het doorgcven van gegevens aan het buitenland
toegestaan is als dat noodzakelijk is ten behoeve van de internationale politiesamenwer-
king. Een voorwaarde hiervoor is dat er geen reden is om aan te nemen dat de doorgege-
ven gegevens gebruikt zuilcn worden op een wijze die met strookt met de Duitse wctge-
ving. '' « s * « W - ».•.*•*' - ' i - J i - I T * - -•• , ' • • i | i « • ~ » > : s t u , v ',

In een op § 74 lid 2 IRG gebaseerd akkoord, de zogenoemde ZajrÄm/zgjtrt'mrrrmtarMH^
1993,"" hebben de regeringen van de Bondsstaat en van de declstaten hun bevoegdhe-
den gescheiden wat de wederzijdse rechtshulp in strafzaken betreft. Op basis van dit
akkoord is de meeste wederzijdse rechtshulp gedelegeerd aan dc regcringen van dc decl-
staten, die het mögen subdelegeren aan de lokale autoriteiten. De meeste deelstaten heb-
ben gcdetaillccrdc regelingen ingevoerd met betrekking tot dcze subdclcgatie. Deze regc-
lingcn voorzien in een specificatie van zaken waarin dc politic, met name het LKA,
onafhankelijk mag antwoorden op verzoeken om politiele gegevens.

r /& D M ' f t ? / W / f t > • r,- '•, •;

In het algemeen beschouwt de Duitse wetgeving het politieke, militaire of fiscalc karak-
ter van een zaak niet als een obstakel voor de verstrekking van dc vcrzochte rechtshulp.
Ook het risico van het mogelijk opleggen of uitvoeren van dc doodstraf, een vervolging
in het buitenland van een Duits Staatsbürger, of een vervolging van dezelfde persoon -
voor dezelfde feiten (£w «'» i</«w) worden daarvoor niet als obstakel gezien. Dit soort fac-
toren kan echter wel consequenties hebben voor het uirvoeringsniveau waarop het vcr-
zoek moet worden behandeld. De verzoeken betreffende politieke of militaire strafbare
feiten nemen een centrale positie in bij zaken waarin de beslissingsbevoegdheid om een
buitenlands verzoek te beanrwoorden uitgesloten is van delegatie aan de lokale autoritei-
ten (vergelijk § 4 sub b -Z«jfä«^//^«fjvfr««^<?r«»^). Indien bovendien een bepaald ver-
zoek om politieke, feitelijke of wettelijke redenen een bijzonder belang vertegenwoor-
digt, dan moeten in ieder geval de Bondsregering of de federate autoriteiten worden
geraadpleegd op grond van § 7 Ztt.tf/iW/g£«tt!>fr««£<*rKW£. Dat is in het bijzonder het
geval wanneer er redenen zijn om aan te nemen dat de doodstraf opgelegd zal worden of
zal worden uitgevoerd, of wanneer basisbeginselen van de Duitse publieke orde zouden
worden genegeerd (nr. 13.1 RiVASt). De verstrekking van gegevens is niet toegelaten
indien dit daadwerkelijk in zou kunnen druisen tegen doeleinden van het Duitse recht.
Volgens § 73 IRG moet namelijk een rechtshulpverzoek worden geweigerd indien dc -
rechtshulp in zou gaan tegen de Duitse rechtsorde of de publieke orde. Dit zou enkel het

279.1

1 Juli 1993, gepubliceerd in Grützner & Pötz (losbladig).
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gcval zijn indien er een risico is van strijd met door alle democratische staten erkende
beginselen, waaronder de standaards van het EVRM. Hoewel deze uitzonderingen oor-
spronkelijk zijn geschreven voor verzocken om uitlevcring, zijn ze tot op zekere hoogte
ook van toepassing op andere rechtshulp, waaronder de informatieve samenwerking.

Bij wcderzijdse rechtshulp in strafzaken (kleine rechtshulp) is dubbele strafbaarheid van
de opgcspoorde strafbare feiten niet vereist, tenzij het verzoek het gebruik van dwang-
middelcn inhoudt. In het algemeen moeten verzoeken die inhouden dat originclcn van
politicbcstandcn naar het buitenland gestuurd moeten worden, behandeld worden door
dc hoogstc justitidc of uitvocrcndc autoriteiten. Dit is echter niet verplicht in het geval
van een verzoek van Bclgie, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en andere West-Europese
buurstaten van Duitsland (nr. 83 RiVASt). Ten slotte kunnen ook redenen van dispro-
portionalitcit leiden tot een afwijzing van rechtshulp in het geval het betreffende straf-
bare feit te licht is volgcns de Duitse standaards.

In tegenstelling tot het vroegere BDSG 1977 schrijft het huidige BDSG geen specifieke
behuiulcling voor wanncer het gaat over bijzondcr gevoelige gegevens betreffende poli-
ticke, rcligieuzc, scksuele of andere intieme aspecten van het prive'-leven. In plaats daar-
van beoogt § 31 BDSC alle gegevens over een individu te beschermen; daaronder vallen
ook de gegevens die zouden kunnen worden geindividualiseerd. De juiste graad van "
beschcrming kan vervolgcns worden gewaarborgd door de beginselen van proportionali-
teit en subsidiariteit.

Het concept van 'dwang' in het Duitse gegevensbeschermingsrecht is bijzonder breed.
Het vcrwijst naar iedere vorm van gegevensbeheer die plaatsvindt zonder de toestem-
ming van het betreffende individu. Zonder toestemming van het individu is uitwisseling
van informatie door de politic slechts geoorloofd op grond van een explicietc wettelijke
basis (zic hierboven) of met dc medewerking van het individu, bijvoorbeeld door een
vrijwillig verhoor. In het algemeen mögen de gegevens verzocht door en verstrekt aan de
buitenlandse autoriteit resultatcn bevatten van opsporingsonderzoeken, verhören of
onderzoeken van eigen of buitenlandse rapporten, registers en gegevens (nr. 77 RiVASt).
In hun uitwerkingen van de Zwjfcsfo<//£/('<rmi>«r«/i£rfrw«£hebben de wetgevers van de deel-
staten ook het beanrwoorden van buitenlandse verzoeken om politiele gegevens door
hun politiediensten beperkt tot verzoeken die geen gebruik van strafrechtelijke dwang-
middelen in de zin van het Duitse Wetboek van Strafvordering inhouden.

Het federale constitutionele systeem van Duitsland veroorzaakt continu hevige discussies
over de vraag welke autoriteiten bevoegd moeten zijn voor de internationale politiele
samenwerking, inclusief de gegevensuitwisseling. De Bondsregering en het BKA bena-
drukken dat een centralisering van dergelijke taken praktischer is en een bcter overzicht
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van de activiteiten garandeert. Bovendien zijn internationale zaken een federale taak. u
Verscheidene deelstaten die hun LKA een belangrijke rol willen laten spelen, beweren *ss
daarentcgen dat een gedecentraliscerde samenwerking sneller is en in overeenstemming is
met de Constitutie. Volgens de Duitse Constitutie is dc politic in de breedste zin des
woords in de eerste plaats een taak van dc deelstaten. § 10 BKAG vertrouwt de interna-
tionale communicatie op hct gebied van de strafrechtshandhaving voornamelijk toe aan
het BKA. Niettemin kunnen de federale Minister van Binnenlandse Zaken en de hoogste
autoriteiten in de deelstaten op grond van § 10 BKAG uitzonderingen voor de interna-
tionale communicatie in grensgebicden maken. De politieautoriteiten van dc deelstaten
kunnen dan met hun directe buurstaten de internationale communicatie onderhouden.
In deze context bepalen de Z««&i(W/(>^<rmi>fr«rt£rfrKn£ en de uitwerkingen daarvan in de
wetgeving van dc deelstaten dat in het algemeen de LKA's bevoegd zijn voor internatio-
nale aangelegcnhedcn. Dit leidt tot een uitzondering als het BKA cxclusicf bevocgd is.
Dit laatste is bijvoorbeeld het geval voor de samenwerking in de zin van artikel 39 leden
1 tot en met 3 SUO, waarvoor de Bondsregering exclusief het BKA in Wiesbaden heeft
aangewezen, dat ook het Nationaal Centraal Bureau van Interpol in Duitsland is, als- •
mede het nationale contaetpunt voor Europol. Voor de spontane uitwisseling van infor-
matie in de zin van artikei 46 SUO geldt dit niet, omdat het gaat over informatie-uitwis-
seling voor preventieve en proactieve doeleinden en opsporingsonderzoeken in principe
uitsluit. Derhalve is deze taak toevertrouwd aan de politiediensten van de deelstaten en
niet aan de federale politiediensten. » ? > - . <r * :

In § 3 lid 2 BKAG is bepaald dat de informatieverstrekking die verder reikt dan de
grensstreek verzorgd moet worden door het BKA. Dit is althans de grondregel. Op deze
regel geldt echter een aantal uitzonderingen geformuleerd in § 3 lid 3 BKAG. Dit arti-
kellid bepaalt dat de bevoegdheidstoedeling betreffende het grensoverschrijdend dienst-
verkeer zoals bepaald in de eerste zin van § 3 lid 2 BKAG^° niet geldt voor het dienstver-
keer tussen de politiediensten van de deelstaten en de bevoegde autoriteiten van de
buurlanden en de overige landen van de EU voorzover: . - - > - . • . .

- het dienstverkeer betrekking heeft op criminaliteit van regionale betekenis, of
- er sprake is van een nog plaatsvindende bedreiging van de rechtsorde (G<r̂ iAr ;'m Vfcr-

Indien de politie op deelstaatniveau, gebruikmakend van de uitzonderingen, zelfstandig
het diensrverkeer uitvoert, dan is het zaak het BKA onverwijld dienaangaande in te lich-
ten (§ 3 lid 3, 2' zin BKAG). In een dergelijke situatie is dus sprake van een inlichten

280. Deze zin luidt: "Do- zur V£rA«fBH£ o/&r VSr/o/^Hnj i/an 5f7«/i<««i
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achteraf. Het is echter ook mogelijk dar reeds vooraf overeenscemming wordt bereitet «
aangaande het door de deelstaatspolitie uit te voeren dienstverkeer. Oeze overeenstem- V
ming kan worden bereikt indien sprake is van een binnen het speerpuntenbeleid vallende
afgebakende casus. De betreffende deelstaatpolitie kan dan met instemming van het
BKA zelfstandig het dienstverkeer met de buitenlandse autoriteiten onderhouden.**' .*

• J;<~,:-.

Niet-strafrechtelijkc gegevens mögen dus volgens de betreffende wetgevingen in het alge-
meen internationaal worden uitgewisseld door de politic van de deelstaten, alsook door
de Ä«»</fi^r^«zjfA«/z, voor proactieve en preventieve doeleindcn. Sommige wetgevers
van de deelstaten hebben deze regels uitgewerkt in mecr gedetailleerde regelingen. Op '
basis van bijvoorbeeld § 27 lid 2 PolGNRW heeft de Minister van Binnenlandse Zaken
van Nordrhein-Wcstfalen een ministerielc regeling uitgevaardigd voor de politic in deze
deelstaat, het PolDÜVNW. Deze verordening regelt de gegevensuirwisscling tussen de
vier /W/'z«/>r<frj«/*wFn-gebieden längs de Duitse grens en die met de aangrenzende Neder-
landse politieregio's en de Belgische politiezones. Bepaalde gegevens mögen ook worden
uitgewisseld tussen de hoogste politieautoriteiten in de grens-AVrirtn, de zogenaamde ;
OlwibwWiiinfr/orwf, en hun collegae in Nedcrland en Belgie. Par. 3 van de genoemde ver-
ordening bclast het I.KA in Düsseldorf met de uirwisseling van gegevens die niet direct
mögen worden uitgewisseld door lagere politieautoriteiten. De verordening is op 7
januari 1998 gewijzigd."* Sinds 10 februari 1998 mögen op grond van deze wijziging
gegevens in normale gevallen rcchtstrccks door de /WtEff^f/rön&fl (politiediensten) en ;
politiebureaus in het grensgebied meegedeeld worden aan de politiediensten aan de
andere zijde van de grens. Tot 10 februari 1998 was dit slechts in spoedgevallen moge-
lijk. Dc op de RVST's gerichte regeling werd ten behoeve van decentrale gegevensuitwis-
selingen veranderd. De bundeling van gegcvensuitwisselingstaken bij de RVST's van de
/W(zn/r<fri<//Vn Münster, Krefeld, Mönchengladbach en Aken wordt daardoor geredu- ><
ceerd. De fl«i>fcr^iVrK»^ (de districtspolitie en de /4«fo^Aw/)o/;z«') van Münster,
Düsseldorf en Keulen, alsmede het /YvbiV/tum van de WfcMrrwA«fz/W/.zW mögen daaren-
boven ook gegevens uirwisselcn in dc grensgebieden. •«

Volgens par. 1 jo. par. 2 van de verordening mögen in het kadcr van de politiele samen-
werking met Nederland en Belgie persoonsgegevens worden uitgewisseld overeenkomstig
§ 27 lid 1 PolGNRW. Welke Duitse politiedienst met welke Ncderlandse of Belgische
politiedienst iets mag uitwisselen is per politieregio precies omschreven (zie par. 1 sub 2
en par. 2 PolDÜVNW). Het docl van dc gegevensuitwisseling mag Gr t̂Anfmî jtrAr zijn,
inclusief de preventieve bestrijding van strafbare feiten. Gegevens mögen worden uitge-

281. Zie over deze materie Mokroz2001, p. 1156-1158. r>* • . » • • * . • - v
282. Door de Vfcranfaiuig CM i i i ^ n i i ; Wrr VWvn/nun; ti^rr </i> ZttitjtKii; «frr D<lor-

N^rntiWMij ivn ^rr /Wiwi «n duj/rfiK/iJcAc /Wj<fj4r/ton^n van 7 januari 1998,
GVMW 9 iebnuri 1998, nr. 47, p. 109; in werking getreden op 10 fcbruari 1998.
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wisscld wanneer die is vereist voor de rechtmatige vervulling van taken die vallcn onder
dc bevocgdhcid van dc verstrckkende Duitse politiediensten, of van taken die vallcn sg
onder de bevoegdheid van de ontvangende Ncdcrlandsc of Belgische politiediensten. In
par. 1 sub 1 PolDÜVNW Staat gespeeifieeerd welke gegevens uitgewisseld mögen wor-
den. Het betreft vijf categorieen van gegevens: t>fc

1 . overzichtsbccldcn inclusicf dagjournaals over actucle gebeurtenissen, bijvoorbeeld .-••»
manifestaties en bijeenkomsten;'ii'«s/*i*-»*.' M***«»»; -»saar «K

2. uitspraken inzake strafbare feiten, voor zover die voor de voorkoming en opheldering
van toekomstige strafbare feiten van belang kunnen zijn;

3. observatie- en vaststellingsjournaals over verdachte gebeurtenissen cn personen;
4. opsporingsgegevens over door de politic gezochte personen; cn i *: 6*1» , tM « V ^ Ü U ?

5. uitspraken over in hechtenis genomen personen. •JI>;--I , rtVrw:,*??

Par. 4 Po lDÜVNW bepaalt ten slotte dat gegevensuitwisseling achterwege dient tc blij-
ven wanneer er reden is om aan te nemen dat de gegevens door de buitenlandse politie-
diensten zouden worden gebruikt in strijd met dc bcdocling van dc Duitsc wctgeving. In
hct bijzondcr wordt gclet op strijd met dc voorschriften inzake de registratie, het gcbruik
en dc beperkingen inzake de uitwisseling van de gegevens.

Toezicht en controle op wedcrzijdse rechtshulp die door de Duitse politie is verleend,
zijn weer onderworpen aan dc tweeledigheid van het Duitse politiewerk. In het geval van
informationele politiesamenwerking in strafrechtelijke aangelegenhedcn moet een rap-
port van het verzock worden verzonden naar de justitielc en bestuurlijke autoriteiten vol-
gens nr. 11 en 12 RiVASt. Bovendien schrijven de meeste uitwerkingen door de deelsta-
ten van de ZwftsrW«^«'«f^r«'«^tfr««^ voor dat de uirwisseling moet worden opgetekend
in een register, zoals dat is gerealiseerd in de EMMI/PALMA-omgcving. Aanleiding,
inhoud, ontvangende partij en datum van verzending moeten ook worden geregistreerd
in geval van uitwisselingen van gegevens voor preventieve en proactieve docleinden. • J

Uit § 163 lid I StPO blijkt overduidelijk dat de politie een zelfstandige bevoegdheid
heeft. Anders dan in Nederland, vindt het strafrechtelijk onderzoek niet plaats onder lei-
ding van een OvJ. De Duitse StA heeft geen directe zelfstandige toegang tot de politierc-
gisters, noch kan hij of zij bevelen hem die toegang te verschaffen. Slechts ter aanvulling
van een Strafdossier kan hij of zij van de politie verlangen hem gegevens te verstrekken.

De bevoegdheid van de Duitse politie is een bevoegdheid die niet is afgeleid van andere
bevoegdheden en bovendien onder eigen gezag wordt toegepast. Dit wordt ook wel een
originaire bevoegdheid genoemd. De politie is zelfs verplicht deze bevoegdheid toe te
passen. Ten aanzien van het strafrechtelijk optreden geldt op grond van § 163 StPO het
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legaliteitsprincipe."-' Het zogenaamde 'politiesepot' zoals dat in Nederland wel wordt

gehanteerd, is voor de Duitse politic met betrekking tot strafrechtelijk optrcden een ' ->is

ongekend fenomcen. De uit dat politieonderzoek voortspruitende stulcken dienen onver-

wijld aan de .SA&fftyfatMi/f (StA) te worden toegczonden (§ 163 lid 2 StPO). Indien tij-

dcns het opsporingsonderzoek, naar het oordecl van de politic, een spocdige aanvang van

rechterlijk handelen nodig is, dan lean de politie de betreffende stulcken direct aan het

** zenden, dus zonder tussenkomst van de StA. fers*;»* /t"s-'.a**•£>».->'»•••».»'•

Met het voorgaande is niet gezegd dat de StA geen bemoeienis zou hebben met een straf-

rechtelijk onderzoek. Indien de StA, op welke wijze dan ook,**'' kennis krijgt van een

itrafbaar feit, dan is het zijn plicht dc zaak te onderzoeken teneinde ecn beslissing te

kunnen nemen over de vervolgbaarheid (§ 160 lid I StPO). Ten aanzien van het dossier-

onderzoek dat de StA uitvoert betreffende de vervolgbaarheid geldt dus het legaliteitsbe-

gimcl. Op basis van de resultaten van dat onderzoek beslist de StA omtrent het daadwer-

kelijk vervolgcn. Bij dit bcslisscn gcldcn de §§ 153 tot en met 154' StPO.

•• • •• • , • - - ' • • • - . . » . • • - r . ; ^ J • > : - f ' , - * ? > - » h v ? « ^ te/M' i ü i j J t i i ^ . ' . h » - ; ' : » " > : > . • • • * • • i » * - J > » i : > v < v . ; » j - '

De StA heeft met betrekking tot strafrechtelijk onderzoek een originaire bevoegdheid,

naasc die van de politie. Ter vcrvulling van deze taak heeft dc StA de bevoegdheid om van

alle overheidsorganen informatie tc verlangen en onderzoekshandelingen van welke aard

dan ook zelf uit te voeren dan wel te laten uitvoeren door politieautoriteiten of politie-

ambtenaren. De politie is verplicht aan het verzoek of dc opdracht van de StA te voldoen

en in ccn dcrgclijk geval is dc politie bevoegd om van alle overheidsorganen informatie te

verlangen (§ 161 lid 1 StPO). Het is dit laatstgenoemde artikellid op basis waarvan

samenwerking tussen StA en politie inzake strafrechtelijk onderzoek tot stand komt.

Slechts indien sprake is van de taakuitvoering als bedoeld in § 160 StPO kan op basis

van § 161 lid 1 StPO gesproken worden van een gezagsverhouding tussen 5teÄö</naWf-

w/w/r en politie die in tijdsduur beperkt wordt door de duur van de concrete casus.

Op het moment dat sprake is van een /̂ « ĵng-ji'̂ rd f̂/rr, is het Wetboek van Strafvordering

van toepassing. In geval van de meest voorkomende situatie, doet de politie haar onder-

zoek cn levert het dossier na afsluiting in bij de StA. Deze handeling is op zichzelf een

verstrekking van persoonsgegevens uit politieregisters. Het is een verstrekking waartoe de

politie op grond van de StPO verplicht is (§ 163 lid 2 StPO).

283.Knemeyer 2000, p. 36.
284. Met betrekking tot strafzaken, is het ^mttjjmrA» qua politic vergelijkbaar met een

combinatie van de Nederlandse RC en de politiercchter. Zie § 25 GrnVAß-
iYr/Sujimjp/Mrtt (GVG). wet van 12 September 1950. BCÄ/ 1950. nr. 455. 512,
513; laatstclijk gewijzigd bij wet van 10 december 2001, § 12.

285. Dc StA kan bijvoorbeeld kennis omtrent een strafbaar feit verkrijgen door een »an-
gifte, in geval van een klachtdelict door een Macht (§ 158 StPO). door eigen waar-
neming of door de ontvangst van een politiedossier.
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De StA bepaalt aan de hand van het dossier of hij of zij voldoende gegevens heeft om tot
vervolging over te gaan. Op het moment dat vastgesteld wordt dat nog gegevens ontbre-
ken, kan de StA informatie verlangen van de politie ter aanvulling van het dossier. Indien
de verlangde gegevens bij de politie reeds bekend en geregistreerd zijn, dan resulteert dat
verlangen van de StA uiteraard direct in een verstrekking.

Na verkrijging van de persoonsgegevens uit de betreffende politieregisters, kan sprake
zijn van een verder doorgeven door de Stedto7HuWr.w/«/r of door andere partijen die bij
het strafproces betrokken zijn, doch deze verstrekking valt onder de vigeur van dc StPO,
in het bijzonder § 474 tot en met § 482. • *«. ,.'** .1.4''. , . . r ,, » ,-j >• > <i ^

Het zogenaamde proactieve optreden van de politie blijft buiten de taaksteliing van de
StA. Dit proactieve optreden vindt immers plaats op basis van de politiewet, een wet
waaraan de StA geen bevoegdheden ontleent. Daarnaast blijkt dat een opdracht tot ••' •
onderzoek een gevolg kan zijn van een door de politic aangeleverd onderzoeksresultaat.
De StA moet immers op basis van de ontvangen stukken bepalen of vervolging zal wor-
den ingesteld (§ 160 lid 1 StPO). Het gaat hier met name om de vraag of een vervolging
enige kans van slagen heeft. Indien naar de mening van de StA het dossier incomplcct is,
kan de StA informatie verlangen van de politieautoriteiten of een verzoek richten dan
wel opdracht geven aan de politie tot het verrichten van verder onderzoek (§ 161 lid 1

De verschillende registers worden strikt gescheiden van elkaar gevoerd. De inzagerechten
van ambtenaren worden allereerst in het algemeen bepaald aan de hand van de plaats
binnen de totale politieorganisatie en vervolgens aan de hand van de taaksteliing binnen
de organisatie. De aldus in abstracto bepaalde inzagerechten krijgen hun concrete uit-
werking in toegangsrechten die logistiek en geautomatiseerd verwerkelijkt worden. Het
is de taaksteliing die bepalend is voor de doelstelling waarmee een bepaalde registratie
w o r d t a a n g e l e g d . fs;. >;:.•. v t W v s n ^ ' . w ' s , ; s » * s - . - ; ; ^ - M i / r ; « i - , $ ' , . } « . <>'-vtfc > . ; : ' ' O ..•: , .,,-•..-.• .••••*.

Aan buitenlandse opsporingsambtenaren wordt geen directe geautomatiseerde toegang

verleend door de Duitse wetgeving en deze is derhalve verboden.

Uit de eis van transparantie vloeit voort dat een wettelijke bepaling die de verwerking

van persoonsgegevens mogelijk maakt, ook eenduidig aangeeft welke wettelijke over-

heidsopdracht daarmee behartigd wordt. De inbreuk op het grondrecht moet dus een

speeifiek doel behartigen. Primair geldt een speeifieke vorm van het doelbindingsprin-

cipe: gegevens mögen slechts verstrekt worden voor het doel waarvoor zij ook verzameld

of geregistreerd werden. Hiervan mag slechts worden afgeweken:
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- ten eerste voor zover de wet dat toestaat, dit geldt voor Noordrijn-Westfalen, of voor

zover § 39 leden 1, 2 of 7 NdsGefAG dit toestaan (§ 40 lid 1 NdsGefAG). ^ . xv

- ten tweede voor zover dit noodzakelijk is ter afweer van een gevaar en de ontvanger de

gegevens niet of nict tijdig op andere wijze lean verkrijgen zonder buitensporige

moeite (Noordrijn-Westfalen).

Indien de ontvanger een politiedienst is, dan geldt een andere regeling. De politiedien-

sten mögen in prineipe onderling gegevens vrij uirwisselen. Het verstrekken van gege-

vens is dan slechts tociaatbaar, indien de betreffende gegevens door de ontvanger ontvan-

gen mögen worden ter vervulling van zijn taak. Deze regel is hct spiegelbeeld van de

regel, dat de politic slechts gegevens mag verzamelen voor zover dat nodig is ter vervul-

ling van de politietaak. -1 .-.«.•• 1 ,K,. ,-i.l ,,»"« ,1 t» ,..VK •".,.• .- J i «, i^B*^..l>^ - : ,.

Het interne gebruik van politiegegevens omvat tevens een regcling van een geautomati-

seerde vergelijking van politieregisters. De wetgeving hanteert de termen 'bestand' -•

(Da/r/) en persoonsgegeven (^mowr«£«<?£«»r Z)<»f«i). De politiewettcn geven elk een

rcgeling op grond waarvan, onder bepaalde omstandigheden, de gegevens van een

bepaalde persoun vcrgcleken kunnen worden met gegevens in politieregisters. Het

betreft hier dus een Casusgericht opzoeken en niet een ter vergelijking naast elkaar leggen

van bestanden. De Duitse wettelijke term in dezen is dan ook 'Dd^rm^g/WcA' en niet

'D<»f«>«/jAf/Wr//. Het gaat dan om het vergelijken van bepaalde gegevens van een per-

soon met hctgeen reeds geregistreerd is in de betreffende politieregisters. De (beperkte)

verzameling persoonsgegevens die men dan heeft van een persoon worden blijkens de

wettekst niet gezien als een bestand, maar als lossc gegevens. De gegevens van een staan-

degehouden persoon, kunnen vergeleken worden met bestanden die de politie ter vervul-

ling van haar taak heeft aangelegd (§ 25 lid 1 PoIGNRW en § 45 lid 1 NdsGefAG). -

Indien deze vergelijking niet afgerond is binnen de tijd gedurende welke een persoon

rechtmatig staandc gehouden kan worden, dan kan die persoon verder opgehouden wor-

den gedurende de tijd die nodig is om zijn gegevens te vergelijken met het '/w/>m/«wgs-

£«/drtJ', een bestand met gezochte personen (§ 25 lid 2 PoIGNRW en § 45 lid 2 Nds-

GcfAG). Deze £W«t<*Ap/«rA is dus strikt casusgebonden. . - . . - .

In de opsporingsfasc zijn met name §§ 98a en 98b StPO van belang. Zij betreffen de

mogelijkheid tot een gegevensvergelijking in het kader van de /?Af^r/ä/»»*/««£. Die vindt

plaats op basis van rechterlijke toestemming. Slechts indien sprake is van een nog plaats-

vindend strafbaar feit, de Duitse wettelijke term is Gr^iAr /m VSTSK£, dan zijn zowel de

StA alsook de hulpofficieren bevoegd tot uitvoeren van de betreffende handeling. In dat

geval moet echter wcl binnen drie dagen een rechterlijke goedkeuring zijn verleend.

In verband met het doelbindingsprincipe is een koppeling van zelfstandige bestanden

voor hct Duitse recht uit den boze, met name vanwege de dreiging van een bevoegd-
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heidsdoorbreking. De politic mag slechts pcrsoonsgcgcvcns vcrwerkcn voor zover dit is
tocgestaan door de toepasselijke wet. Aangczicn de betreffende wet met het verlcnen van
bevoegdheden tcvens de grenzen aangeeft waarbinnen de politic persoonsgegcvens mag
verwerken, moct geconcludcerd worden dat alle handelingen die verricht kunnen wor-
den met persoonsregistratics en die niet gedekt worden door de toepasselijke wetgeving
niet zijn toegestaan. De bevoegdheid tot het koppeien van bestanden en Systemen of tot
het uirvoeren van een bestandsvergelijking, wordt niet uitdrukkelijk gegeven in dc
Duitse wetgeving en is derhalvc niet toegestaan. ,-»!;

In deze sectie formuleren wij onze conclusies ten aanzien van de ecrste aanvullende v
onderzoeksvraag: "Hoe worden zachte politiele gegevens in de Nederlandse, Belgische en
Duitse rechtsorde juridisch beschcrmd en hoe dient ermee omgegaan te worden in het
leader van de grensregionale politiele gegevensuitwisseling?" De navolgende paragraaf ««
bevat onze conclusies ten aanzien van het omgaan met zachte gegevens door de politie-
diensten van Nederland, Belgie en Duitsland in grensregionaal verband. In de daaropvol-
gende paragraaf formuleren wij onze mening ten aanzien van het omgaan met zachte
gegevens in grensregionaal verband.

Hieronder geven wij een hoofdeondusie en vier gewone conclusies.

De hoofdconclusie is dat zachte gegevens alleen in de Nederlandse rechtsorde een duide-
lijk juridisch beschermingsregime kennen in artikel 5a WPolr, aangaande informatie
betreffende onverdachte personen, en § 3a WPolr, aangaande de bijzondere politieregis-
ters. De opslagtermijnen van de zachte gegevens zijn enkel in Nederland duidelijk wette-
lijk geregeld.

. ^ . : - . » > ~ ' ( * ; ( > < c - t - ' j - J - : ^ i i > r . - . . J . A ; . 1 . - > ' - ' 3 s i ; » * - * . ' i i ; : > ; » ; . ' 4 - . t v " > f ü * i - " ' - - ' \ U j - " * • ' ' -* • - . - , _ • - i . ' - i -

In het buitenland kent men het Nederlandse systeem van gecodeerde 'zachte' informatie
veelal niet. Het is daarom al voorgekomen dat niet operationeel te gebruiken informatie in
een zaaksdossier is beland. Onze eerste conclusie is dan ook dat bij het omgaan met uit het
buitenland afkomstige informatie steevast wordt gehandeld naar het vertrouwensbeginsel.
Dat wil zeggen dat er (al dan niet terecht) van uitgegaan wordt dat de informatie rechtma-
tig is verkregen door de buitenlandse autoriteit, alsmede dat dc informatie gebruikt zal
worden voor geen ander doel dan het doel waarvoor zij is verstrekt.^ De Nederlandse par-
lementaire Enquetecommissie opsporingsmethoden constateerde in 1996 dat zelden wordt
gecontroleerd of uit het buitenland verkregen informatie rechtmatig is verkregen."' Het is

286.Enqu4tecommissie opsporingsmethoden 1996, p. 293.
287. Enquetecommissie opsporingsmethoden 1996, p. 294.
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volgeiM haar denkbaar dat bijvoorbeeld informatie verkrcgen door uitlokking al dan niet

van landen, zoals Duitsland, waar uitlokking onder omstandigheden is toegestaan, >.....»

gcbruikt wordt in een Nederlandse rechtszaak. De uit het buitenland verkregen CIE-infor-

matie krijgt doorgaans de evaluatie Al . Dit wit zeggen dat de informatie afkomstig zou zijn

uit zecr betrouwbare bron, alsmcde dat de informatie door de bron zelf is waargenomen en

er een bcvestiging uit andere bron is. Wij pleiten ervoor dat er een zodanige voorafgaande

controle komt op de uirwisseling van zachtc gegevens, dat het vertrouwensbeginsel ook

daadwerkelijk inhoud krijgt. • , . « , . , » . - - • ; > - M . . . » • , • .^.«»»^»»^.-j« -v i ••

Omdat er sprake is van zachte, dus onbewijsbarc nog niet vaststaandc, gegevens is onze

rweede conclusie dat controle vooraf van de internationale verstrekking van dczc gege-

vens door de politiediensten in de grensregio's van groot belang is. In Nederland is dui-

delijk in de wetgeving vastgclegd dat voor de verstrekking van CIE-informatie de toe-

stemming van de (landclijke) CIE-OvJ nodig is. Voor de verstrekking van informatie uit

de tijdclijke registers is ook de tussenkomst van het OM vereist. De tussenkomst van de

NCIE (Nationale Criminele Inlichtingcnecnheid) is tcvens vereist voor de verstrekking

van CIE-informatie. Dit geldt op basis van artikel 13 lid 12 BPoIr en art ike I 8 Regeling

criminclc- inlithtingcnecnheden van 5 oktobcr 2000. De politic kan de verstrekking van

dcrgclijkc gcgcvcm dus niet zelfstandig afhandelen. Wij stellen vast dat er voor Belgie en

Duitsland nog gecn transparante wettelijke bepalingen bestaan die een dergelijke con-

trole vooraf op de internationale verstrekking van zachte gegevens expliciet rcgelen.

Volgens het derde beginscl van de Recommendation R (87) 15 van de Raad van

Europa**" moeten de verschillende soorten politiele gegevens die worden opgeslagen,

zoveel mogelijk worden onderscheiden naar hun mate van precisie of betrouwbaarheid.

In het bijzonder dienen gegevens gebaseerd op feiten gescheiden te worden van gegevens

berustend op meningen of persoonlijke beoordelingen. Dit nu is cnkel in de Neder-

landse wet- en regelgeving voldoende uitgewerkt. Wij stellen in onze derde conclusie vast

dat de Belgische wetgeving enkel een algemene regeling geeft in de artikelen 44/1 tot en

met 44/11 WPA en de daarbij behorende omzendbrief van 14 juni 2002, die betrekking

hebben op het politiele informatiebeheer. Specifieke wettelijke uitvoeringsbepalingen

zijn er vooralsnog niet in Belgie. Hoe het Belgische juridische kader omtrent de uitwisse-

ling van gegevens met het buitenland eruit ziet, is in algemene termen, zonder specifieke

aandacht voor zachte gegevens, neergelegd in de omzendbrief van 14 februari 2000

betreffende de internationale politiesamenwerking met een gerechtelijke finaliteit. De

Nationaal Magistraat ziet toe op de rechtmatige gegevensuitwisseling. . - .

288. /frrtxnmrnWWn'«* /V«. /? f87J / 5 «/«Ar Ommfttrr •/AfiiHjfrrr w AfrwrtVr 5 « f « ngv-
^ A tur « / ^ T O » I M / WUM <n
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Onze vierdc en laatste conclusie is dat er in Duitsland geen strikte scheiding tussen
'harde' en 'zachte' informatie wordt gemaakt. De politiewettcn maken geen ondcrscheid
tussen hardc en zachte informatie. Dit heeft wellicht te maken met de Duitse cultuur
waarin zachte gegevens in de politiepraktijk veel gemakkelijker uitgewisseld worden dan
in de Nederlandse of de Belgische cultuur. Sommige databases bevatten echter in de
praktijk wel meer vage, ongeverifieerde en daarom zachte informatie dan andere.

ffoprf//'«£ otw Art om|AM mrt a»fAw jggnwu
Hieronder formuleren wij drie eigen gezichtspunten omtrent het omgaan met zachte
gegevens bij de informatieve politiesamenwerking tussen Nederland, Belgie en Duits-

In de Europese verhoudingen van de grensregionale politiele gegevensuitwisseling achten
wij het in de eerste plaats wenselijk, dat in andere Europese lidstaten, zoals in Belgie en
Ouitsland, een controle vooraf door de gerechtelijke (justitiele) autoriteiten van de inter-
nationale uitwisseling van zachte gegevens wettelijk wordt vastgelegd. Op deze manier is
er een betere garantie aanwezig dat de uitgewisselde informatie inderdaad rcchtmatig
verkregen is door de verstrekkende Staat.

In de tweede plaats zijn wij de mening toegedaan dat de convenanten en akkoorden in de
grensgebieden tussen Nederland, Belgie en Duitsland op grond van de artikelen 39 lid 4
en 5 SUO en artikel 46 lid 2 SUO meer rekening dienen te houden met de zeer verschil-
lende nationale wet- en regelgeving op het gebied van zachte gegevens.

In de derde plaats vinden wij het wenselijk dat Belgie en Duitsland een goed wettelijk
kader uitwerken voor het omgaan met (inclusief de opslagtermijnen) en de (internatio-
nale) uitwisseling van zachte gegevens; dit geldt mede in het licht van het derde beginsel
van Recommendation R (87) 15 van de Raad van Europa. De nationale en internatio-
nale rechtspraktijk dient zieh daar vervolgens bij aan te sluiten.
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6 Koppelen van gegevens en rechtstreekse

toegang .

•"•:: •- . - . . •V " - r f . • > • ' • • . . . > r ; - ! . ; .

In die zesde hoofdstuk behandelen wij achtereenvolgens de technieken van koppeling -,
(sectie 6.1), de Nederlandse juridische visie op koppeling (sectie 6.2), rechtstreekse geau-
tomatiseerde toegang (sectie 6.3) en de mogelijke wegen van verstrekkingen van gege-
vens (sectie 6.4). Sectie 6.5 gaat in op multimediale gegevens in de EMMI-omgeving. In
sectie 6.6 gaan wij ten slotte kort in op de voorgenomen herziening van de WPolr.

6.1 Koppeling en de bljbehorende technieken
De voortschrijdende informatietechnologie biedt tegenwoordig buitengewoon interes-
sante mogclijkhcdcn voor het opslaan en gebruiken van gegevens. In de jaren tachtig van
de vorige eeuw werden daartoe de eerste stappen gezet. Steeds meer gegevens werden ver-
zameld en een steeds grootschaliger opslag van gegevens werd gerealiseerd. De jaren
negentig stonden in het teken van nieuwe methoden die aan de grote hocveelheden gege-
vens belangwekkende informatie konden onttrekken. Tegenwoordig is het mogelijk om
Computersystemen en gegevensbestanden zodanig te koppelen dat de opgeslagen infor-
matie efficient en effectief nieuwe informatie voortbrengt. Koppeling van Systemen en
bestanden kan worden omschreven als het leggen van relaties tussen gegevens.

Ook bij de politie is een koppelingstendens zichtbaar. Een kenmerkend voorbeeld is het
feit dat informatiesystemen van verschillende politieorganisaties met elkaar in verbin-
ding staan door middel van speciaal daarvoor onrwikkelde relationele databases, de
BedrijfsProcessenSystemen (BPS). Op deze manier is integrale administratieve verwer-
king van aangiften van misdrijven en registratie alsmede afhandeling van ineidenten
mogelijk. Een ander voorbeeld waarvoor koppeling bij de politie gebruikt wordt, is hct
zogenaamde fenomeenonderzoek. Fenomeenonderzoek is onderzoek dat gericht is op hct
in beeld brengen van de criminaliteitsgevoeligheid van een groep van personen of van
bepaalde situaties in de samenleving.**' ,, „ . , , . . . .

289. Vgl. het verkennend onderzoek van artikel 126gf Sv.
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In subsecties 6.1.1 tot en met 6.1.6 gaan wij in op zes verschillcnde technische vormenj

van koppeiing die in het algemeen - dus niet beperkt tot de politiele sector - te onder-

»cheiden zijn. HHS^St»*
In de literatuur*'*' worden nog meer technieken van koppeiing van persoonsgegevens

aismedc van het 'grasduinen' in gekoppelde databases onderschciden. Voor ons doel
- het geven van inzicht aan de lezer in de diverse technische mogelijkheden - zijn de
onderstaandc zes technieken voldocnde.

5.7. / /
fT w/»/fA;«^ van persoonsgegevens omvat het vergelijken van twee of mccr gege-

vensverzamelingen met als doel individuen te zocken die in meer dan een bestand voor-
komen of juist in ee'n van die bestanden ontbreken. Ecn gclukte match wordt »ange-
merkt als cen 'hit'. Bij matching kan het uitgangspunt zijn dat een persoon slechts in ee'n
van de bestanden mag voorkomen"' of juist in meerdere bestanden moct voorkomen."'

^r-<«jMW^-o»/-f»</ ivrf/fofft0» wordt gebruikt om de juistheid en volledigheid
vast te stellen van individuele persoonsinformatie door deze te vergelijken met gelijk-
waardige inlormatic uit andere bestanden, mecstal van derden. Er vindt cen toetsing (en
screening) van een persoon plaats op individuele basis. De toetsing geschiedt vooraf, bij-
voorbeeld voordat een uitkering wordt toegekend. Een voorbeeld is de toetsing bij hct
Bureau Krediet-Registratie om na tc gaan of iemand elders al een krediet heeft lopen.

6.7.3
Bij fow/>K«r/)r(>/f//«^ wordt in een of meer computerbestanden gezocht naar een speci-
fieke combinatie van gegevensclemcntcn. Dczc specifieke combinatic is hct profiel. Er
wordt gebruik gemaakt van inductieve logica, waarbij wordt gercdencerd van hct bijzon-

29O.Schreuders & Van Kralingen 1998; Gardeniers, Van Kralingen & Schreuders 1996;
Van Duivenboden 1994; U.S. Congress 1986. Zic in het bijzonder Meij 2002 over
de vele verschillcnde vormen van dacamining.

291. Een voorbeeld is matching op basis van een SOFI-nummet tussen enerzijds regis-
traties met inkomens en uitkeringen en anderzijds de studiefmancieringsregistratie.
Van een 'hit' kan sprake zijn als iemand in meer dan &n registratie voorkomt. Dit
kan crop wijzen dat de betrokkene fraudeert.

292. Een voorbeeld is matching op basis van autokentekens. Het kenteken moet voor-
komen in zowel het kentekenregister als in de registraiies van de wegenbelasting,
autoverzekering en verrichte APK-keuringen. Het ontbreken in « n van de bestan-
den kan crop wijzen dat de betrokkene niet aan alle verplichtingen heeft voldaan.
Van een 'hit' kan sprake zijn als iemand in e>n van de bestanden ontbreekt.
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dere naar het algemene. Zo worden kenmerkende karakteristieken of gedragspatronen

vastgesteld die een correlatie vertonen met een bepaald gedrag."* •

6.7.4 /iff«graft? fd»

Bij integratie worden rwee of meer (delen van) bestanden samengcvoegd tot rfe'n of meer

nieuwe bestanden. Het is mogelijk dat de originele bestanden blijven bestaan, maar het

is ook denkbaar dat een deel van de gegevens integraal wordt toegevoegd aan een andere

gegevensverzameling en zelf ophoudt te bestaan. Er ontstaat een meerwaarde aan infor-

matie door het doel waarvoor de integratic wordt uitgevoerd en de interpretatie van de

samengevoegde gegevens. De genoemde BPS bij de politic vormen een voorbecld van

g e i n t c g r c e r d c S y s t e m e n . i t I . ' > I * J ; « . . ' H - J I - - . ! > • - < • • • ; ' i i * r ; - . 4b

<f. /. 5
De vier hierboven beschreven vormen van koppeling kunnen ook in combinatie voorko-

men. De ene vorm loopt dan over in een andere. Een heel bekend voorbeeld van een

combinatie zijn opsporingshypotheses of-profielen. De Duitse politie en veiligheids-

diensten maakten daarvan gebruik bij de opsporing van terroristen. De hypotheses hid-

den in dat terroristen hun eigen elektriciteitsrekeningen niet betalen, dat ze in de winter-

maanden een zomerhuisje huren en dat ze vaak gebruik maken van een vliegtuig. Op

basis van deze profielen werden de registraties van elektriciteitsbedrijven, verhuurders

van zomerhuisjes en vliegtuigmaatschappijen onderzocht. Zo wilden de Duitse diensten

op het spoor komen van personen die aan de kenmerken van een van de gegeven profie-

len voldeden. De uitkomsten van de selectieprocedures werden later met andere bestan-

den en met elkaar gecombineerd ('gematcht'). De overgebleven personen werden daarna

benaderd met het verzoek opheldering te geven over de niet-normale situatie. Het selec-

teren van personen op basis van een dergelijke profilering Staat in Duitsland bekend

onder de naam 'Rasterfahndung'. Hoewel het bij de grensregionale gegevensuitwisseling

vooral om het 'gewone politiewerk' gaat, kan de uitwisseling van gegevens over terroris-

ten wel degelijk aan de orde zijn in de Europese grensregio's. • •••' •"-;

293. Er zijn twee vormen van />ro/i/;n£. De eerste vorm bescaat uit het ondrrscheiden
naar bepaalde kenmerken of activiteiten. Dit wordt het 'enkelvoudig' profileren
genoemd (de theoretische analyse). Als de kenmerken in een bepaalde volgorde in
een record (een 'kaartje' met gegevens ingedeeld in gegevensvelden) voorkomen,
dan wordt dat record gemarkeerd en is er sprake van een 'hit'. Bij de rweede vorm
wordt gezocht naar de frequentie waarin de geselecteerde kenmerken zieh manifes-
teren bij en tiusen de records. Deze vorm wordt globaal' profileren genoemd (de
empirische analyse).
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Een recente nieuwe methode om grote hoeveelheden gegevens te gebruiken, is

Z?/W0iwy iw Dawta.w (KDD). Bij KDD gaat het om het ontdekken van zinvolle, eerder

onbekende, of zelfs onverwachte (strategische) informatie. Het gaat om verbanden, pro-

fielen en indicatoren. KDD is een verfijning van de hierboven bcschreven technieken.

Met bchulp van speciale computerprogrammatuur wordt door analyse nieuwe kennis

afgeleid van in omvangrijkc databases opgeslagen gegevens. 'Verborgen' informatie komt

zo tc voorsthijn. Het docl van KDD is dus als het ware het delven van verborgen infor-

matie. Vandaar dat ook wordt gesproken van 'datamining' of 'informatiemijnbouw'. De

analyse van data ten behocvc van de bestrijding van de (georganiseerde) misdaad, fcno-

meenonderzoek,''" alsmede het opstellen van risicoprofielen in verband met het opspo-

rcn van fraudc zijn mogelijke toepassingen van informatiemijnbouw. Informatiemijn-

bouw kent dric fases: datawarehousing, datamining en interpretatie. In de eerste fase

wordt een bestand aangclegd dat is toegespitst op het verrichten van breed opgezette ana-

lyses. Deze fase is soms overbodig, maar meestal wel aangewezcn. Zo'n bestand wordt

een datawarchousc gcnoemd. Het aanleggen ervan wordt datawarehousing genoemd.

Datawarehousing bestaat uit het verzamelcn, verrijken, opschonen en coderen van gege-

vens. Een datawarehouse bestaat mccstal uit gegevens die uit meerdere bronnen afkom-

ArJ£zi,uo rjo dir era of jtnrrj-drjr brwrxJkin££n hebbeu onder^aan. Controle op de iuist-

heid van de gegevens is hierbij essentieel, want als de input van siechte kwaliteit is, is de

output dat ook. De tweede fase, het eigenlijkc datamining, bestaat uit het geautomati-

secrd analyseren van dc in het datawarehouse opgeslagen gegevens.•*" In de fase van de

interpretatie worden op basis van de uit de analyse voortgekomen informatie conclusies

getrokken. Dit kan nieuwe kennis opleveren. :•

6.2 Koppeling en de Nederlandse juridische vlsie
In deze settie behandclen wij de visie van de Nederlandse wetgever op de problematiek van

dc koppeling van Systemen en bestanden in de politiele sector. Dc nadruk ligt daarbij op de

koppeling van persoonsgegevens en de bedreiging die ccn dergelijke koppeling kan betcke-

nen voor de persoonlijke levenssfeer van betrokken Individuen en groepen van personcn.

Het segmenteren, catcgoriscren en labelcn van (groepen) personen met behulp van de in

sectic 6.1 bcschrcvcn technieken heeft een nauw verband met de juridische positie van

personcn. De nieuwe mogelijkheden van de informatietechnologie om gebruik te maken

van gegevens kunnen inbreuk maken op de informationele privacy van personen. De in

294 Zic hicrover bijvoorbeeld Goos & Vugts 1996, p. 12-14.
29V Voor dc analyse worden verschillende nicuwc toektechnieken gcbruikt zoils geneti-

sche algoritmen, bepaalde boombeslisstmcturcn en neurale nerwerken. De nieuwe
toektcchnieken gaan bij het analyseren uit van het principe van inductie (het alge-
mene wordt afgeleid vanuit het bijzonderc).
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sectie 6.1 beschreven instrumenten zijn vcrschijningsvormcn van wat in brede zin als het

koppelen van gegevensbestanden (en Systemen) kan worden aangeduid. Het gaat name-

lijk om technieken die zieh lencn voor vanuit privacyoogpunt gezien mogelijk inbreuk-

makende handelingen op de rechten van personen. Daarbij zijn verschillende juridische

vragen aan de orde. Wij noemen er drie. <•,:;•! «i.«f» i r* ,«^vj'.iV|-,'*«j-r'<"*' :Kr>.,«v*fV?ft,!

_ Wanneer is er sprake van persoonsgegevens? f'-:-tro;' ^ ' - J ^ '!iwtt'i rv > «; •»

- Is het samenvoegen en combineren van uit verschillende brennen afleomstige gegevens

toelaatbaar?

- Welke eisen dienen te worden gesteld aan de juisthcid en betrouwbaarheid van de ver-

kregen en te gebruiken gegevens? / i,v •»•> !̂i--.. *•< •,»-<i.-i,.t.! to :ii(»-'.V.>i'» v»?U '.u

Het verstrekken, verkrijgen en gebruiken van gegevens gebeurt in de maatschappelijke

context van de politic. Voor het verstrekken, verkrijgen en gebruiken van politiele gege-

vens is in Nederland een bijzonder rechtsbeschermingsregime van toepassing, dat is neer-

gelegd in de WPolr en het BPolr. Hierin zijn ook specifieke regelingen met betrekking

tot koppeling opgenomen. Belgie en Duitsland kennen een dergelijke regeling voor de

koppeling van politiegegevens niet.

De politie houdt echter ook registrants die onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens

(Wbp)** vallen. Hieronder maken wij eerst enkele algemene opmerkingen over per-

soonsgegevens (subsectie 6.2.1). Daarna geven wij een uiteenzetting van de wettelijke

regeling voor de koppeling van bestanden en Systemen in de Nederlandse politiele con-

text (subsecties 6.2.2 tot en met 6.2.5). Ten slotte gaan wij in op het gebruik van data-

mining in een politieel-juridische context (subsecties 6.2.6 en 6.2.7). In subsectie 6.2.8

trekken wij onze conclusies met betrekking tot het koppelen van gegevens en bestanden

en formuleren wij enkele aanvullende opmerkingen.

<>.2.7

De Nederlandse privacywetgeving is - evenals de Belgische en Duitse privacywetgeving

- alleen van toepassing op persoonsgegevens. Een persoonsgegeven wordt — in overeen-

stemming met het Europees Databeschermingsverdrag - in artikel 1 sub a Wbp

omschreven als elk gegeven betreffende een geidentificeerde of identificeerbare natuur-

lijke persoon.^ Het gaat het erom of een gegeven relevante informatie verschaft over een

identificeerbare persoon. In veel gevallen, bijvoorbeeld bij NAW-gegevens of per-

soonsnummers, is het duidelijk wanneer er sprake is van persoonsgegevens. In andere

gevallen moet gekeken worden naar de context waarin het gegeven wordt vastgelegd of

296. Het betreft de opvolger van de WPR. ' •
297. Deze definicie geldt thans op grand van het gewijzigde artikel 1 sub i WPolr ook

voor politiegegevens.
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gcbruikt. Van belang is dan of het gegeven bcpalend kan zijn voor de wijze waarop de

bctrokken persoon in het maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld of behandcld. Vol-

gens de Registratickamer (thans het CBP) kunnen zodoende bijvoorbeeld postcodes met

huisnummcrs en gegevens over een zaak persoonsgegevens zijn.*™ Ook de via PALMA

uitgewisselde voertuiggegevens zijn dus persoonsgegevens. Wat de idcntificccrbaarheid

van een persoon betreft, gaat het om de vraag of de identiteit van een persoon redelijker-

wijt kan worden vastgesteld zonder onevenredige inspanning. Hierbij wordt uitgegaan

van de mogelijkheden die een redelijk tocgerustc houder van (persoons)gegcvens hceft

om dat te doen. In concrete gevallen moet daarbij rekening gehouden worden met bij-

zondcrc expertise of technische facilitciten.'"

De vraag of er sprake is van persoonsgegevens, is afhankelijk van de fase van het proces

van informatiemijnbouw (zie subscctie 6.1.6).*°° De vraag of de in een datawarchouse

opgenomen gegevens persoonsgegevens zijn, is op zijn beim afhankelijk van de beant-

woording van de vraag uit welke bestanden de gegevens die in het datawarehouse zijn

opgenomen afkomstig zijn. Vaak zijn de gegevens afkomstig uit bestanden met persoons-

gegevens. Het vanuit deze bestanden overhevclcn van gegevens naar een datawarehouse

komt nccr op het verstrekken van gegevens in dc zin van artikel I sub n Wbp. De defini-

tie van verstrekken van gegevens in de Wbp is heel ruim.*" Het kan daarbij gaan om

intern gebruik of om derdenverstrekkingen. Voor politiegegevens geldt op grond van de

WPoIr m « u m muwW» hetzelfde.*"* Hiermee Staat echter niet vast dat gegevens die in

een datawarehouse zijn opgeslagen altijd als persoonsgegevens zijn aan te merken. Het is

mogelijk dat aggregatie en eventuele andere bewerkingen, bijvoorbeeld verregaande ano-

nimisering, van dien aard zijn dat de in het datawarehouse opgeslagen gegevens niet

meer, of alleen met onevenredige inspanning, te herlciden zijn tot de individuele perso-

nen waarop de gegevens oorspronkelijk betrekking hadden. In de gevallen waarin de in

een datawarehouse opgeslagen gegevens wel als persoonsgegevens zijn aan te merken, kan

• • - • •. • • • . . , ' J - • ' • • • " • • • > » ' . ; ; : - • . » 5 • • •

298. Registratickamer 1996.
299. Rcgistratiekamer 1993. ' '
300. Gardeniers, Van Kralingcn & Schreuders 1996.
301. Het verstrekken van persoonsgegevens is in artikel 1 sub n Wbp omschreven als het

bekend niaken öfter beschikking stellen van persoonsgegevens. De te verstrekken
gegevens kunnen als zodanig in een persoonsregistratie zijn opgenomen. Zij kun-
nen echter ook het tesuhaat zijn van een verwerking waardoor nieuwe informatie
wordt verkregen Onder het verstrekken valt dan ook niet alleen het nauwkeurig
weergeven van de uit de regist rat ic verkregen informatie maar ook het in iets
andere vorm doorgeven van in wezen dczelfdc gegevens.

302. In artikel 1 sub h WPoIr wordt het 'verstrekken van gegevens uit een politieregister'
omschreven als: "het bekend maken ol ter beschikking stellen van persoonsgege-

" vens, voorzovcr zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in dat politiere-
gister zijn opgenomen. of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met
andere gegevens. zijn verkregen". Met de omschrijving van het verstrekkingsbegrip
is aangcsloten bij de derinitie in de WPR (oud). thans de Wbp.
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het zijn dat in de fase van de datamining het karaktcr van 'persoonsgegevens* alsnog ver-

loren gaat. De gevonden verbanden en de presentatie daarvan zijn vaak niet meer als per-

soonsgegevens aan te merken. Als de door datamining gevonden verbanden of profielen

vervolgens worden gebruikt, herleeft het karaktcr van persoonsgegevens vaak wel. Voor

het benaderen van de doclgroepen zal immers weer gebruik gemaakt worden van bijvoor-

beeld adressenbestanden. Aannemelijk is dus dat zowel in het begin van het proces van

infbrmatiemijnbouw (het verzamelcn van gegevens voor het datawarehouse) als aan het

eind van dit proces (het gebruiken van de gevonden kennis) cr vcelal sprakc zal zijn van

persoonsgegevens.*'* *U «^*v%?>£u«;4-is»0--" w* n< ***.«- *< *?* *•• & fcii-j i

6 2 2 Jfo/p*fin; /» A WTWr « i Ae-f ff/Vr

De WPolr besteedt in artikel 6 aandacht aan de koppeling van een politieregister met

enige andere verzameling van persoonsgegevens. De verzameling van persoonsgegevens

lean zowel een politieregister zijn als een andere bij de politic of elders in beheer zijnde

verzameling van persoonsgegevens."" In artikel 1 sub d WPolr wordt het begrip 'koppe-

ling' omschreven als "het treffen van technische of organisatorische voorzieningen, waar-

door verschillende verzamelingen van persoonsgegevens systematisch met elkaar kunncn

worden vergeleken". De wetgever stond dus blijkbaar hoofdzakelijk het in subsectie

6.1.1 beschreven rom/>«wr /w<«rÄ/wf voor ogen: het leggen van relaties tussen twee of

meer gegevensbestanden om te zoeken naar Individuen die in meer dan e'e'n bestand

voorkomen. De normering van de koppelingshandelingen is hierop afgestemd. Wellicht

heeft de wetgever nog even gedacht aan com/>Hffr/>ro/?/z;jg, doch aan de andere beschre-

ven technische vormen van koppeling wordt door de wetgever nog geen of althans onvol-

doende aandacht besteed. De wetgever zal hieraan onzes inziens op korte termijn toch

aandacht moeten schenken, teneinde de nieuwe technische mogelijkheden aan adequate

en proportionele normen te binden.*"

Een koppeling is slechts geoorloofd indien dit: :*•.' - . • r, -:.-.•

a. noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de politietaak (art. 6 lid 1 WPolr); en

b. gebeurt overeenkomstig het voor het register geldende reglement (art. 6 lid 2 WPolr).

Een koppeling is dus in beginsel slechts geoorloofd indien en voorzovcr het reglement

voor dat register dat bepaalt. Het Nederlandse Reglement Internationale Rechtshulp

Politie (Reglement IRP) bepaalt ter zake niets, zodat een koppeling van het register

Internationale Rechtshulp Politie (register IRP) met een ander register vooralsnog niet

gcoorloofd is. Het register IRP is het register waarin alle gegevens omtrent internationale

303. Gardenien, Van Kralingen & Schreuders 1996.
JM.ASwimrK**«, //, 1985/1986, 19 589, nr. 3 (MvT), par. 2, onder C (de inhoud van

de registers).
305. Zie hieromtrent Sietsma, Verbeek & Van den Herik 2002.
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politiele rcchtshulp worden opgeslagen, conform de registratieplicht van de SUO. Voor <

de grensregiokorpsen is dit de (lokale) PALMA-registraticdatabase. Als de politic dit

register in de toekomst zou willen koppelen met een andere verzameling van persoonsge-

gcvens, dan zal hicrovcr een bepaling moeten worden opgenomen in het Reglement IRR

Over die bepaling zal, alvorens deze wordt vastgesteld, het CBP moeten worden gehoord

(art. 6 lid 2 WPoIr). De MvT merkt op dat er in het algemeen minder bezwaren kleven

aan het koppelen van gegevensbestanden met een vcrwant doel dan aan het koppelen van

gegevensbestanden die met een geheel ander oogmerk zijn aangelegd.** Op grond van

artikel 6 lid 4 WPoIr Staat in uitzondcringsgevallen dc mogelijkheid open dat koppeling

plaatsvindt ook zondcr dat het reglement daarin voorziet. Dc Minister van Justitie kan

daarvoor in bijzondere gcvallen toestemming geven, indien dit noodzakelijk is voor de

opsporing van cen misdrijf waardoor de rechtsorde ernstig is geschokt. Wannccr het gaat

om zeer ernstigc misdrijven weegt het belang van de opsporing zwaar en kan dit een

inbreuk rechtvaardigen op regels die uit oogpunt van privacy zijn gesteld. Dit is in over-

eenstemming met dc bcpcrkingsclausule van artikel 8 lid 2 EVRM en de daarop geba-

seerde jurisprudentie van het EHRM. Aan de toestemming kunncn bepcrkingen en

voorschriften worden verbonden. Het CBP dient hicrovcr zo mogelijk vooraf te worden

gehoord. Vanwcge het spoedcisend karaktcr van de opsporing kan het CBP niet altijd

vooraf worden gehoord, doch de toestemming dient in ieder geval zo spoedig mogelijk

aan het CBP te worden meegedeeld. Dc rcgcling van artikel 6 lid 4 WPolr ten behoeve

van de opsporing van zeer ernstige misdrijven is dus een beperkte ontsnappingsmogelijk-

hcid. Hoewel het Reglement IRP ter zake van koppeling geen regeling inhoudt, zou het

register IRP in dit geval nu reeds kunnen worden gekoppeld met een andere verzameling

van persoonsgegevens. • . , i , • .• , . • j i ; s : s . • • . - . . . * , • : ; > . . .

Volgens dc MvT is het oogmerk van koppeling in dc rcgcl het verkrijgen van nieuwe

informatie over ccn in bcginscl onbepaaldc grocp van personen. Dc informatie kan dan

niet worden ontleend aan een van de betrokken registers afzonderlijk.*" Er is dus gecn

koppeling in de zin van de WPolr als omtrent bepaalde op voorhand bekende personen

gerichte informatie wordt verzameld uit verschillende gegevensbestanden, ook al gebeurt

dit längs geautomatiseerde weg en tegelijkertijd.*" Gelijktijdige raadpleging van gege-

vens omtrent een bepaalde persoon uit meerderc bestanden is geen koppeling in juridi-

sche zin, ook niet als de gegevens uit de betrokken bestanden op hetzelfde beeldscherm

worden getoond.*" • . • . V*

306. fimmnUn //. 1985/1986, 19 $89, nr. 3 (MvT), par. 2, onder C (de inhoud van
dc registers).

307. fammn<**«i //, 1985/1986, 19 589, nr. 3 (MvT), artikelsgewijze coelichting op
artikel 1.

308. In gelijkr lin: de NvT bij het BPoIr, &*. 1991. 56, p. 16.
309. Goo» «c Vug« 1996. p. 64.
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Wij lopen nu de in sectie 6.1 gcnocmde vormen van technische koppeling längs en gaan

na in hocverre daarbij sprake is van koppeling in juridische zin.

- Bij normale bevragingen via de PALMA-formulieren van het systeem voor internatio-

nale grensregionale politiele gegevensuirwisseling PALMA, wordt in verschillende

gegevensbestanden informatie verzameld over bepaalde op voorhand bekende perso-

nen. Er is dan geen sprake van koppeling van bestanden in de juridische zin van de <

WPolr en het BPolr.

- On-linetoegang tot externe gegevensverzamelingen door medewerkers van de IRC's""

is voornamelijk gericht op het snel opvragen van gegevens over een bepaalde pcrsoon

of object. Omdat daarbij geen groepsgewijzc bevraging plaatsvindt, is er ook dan geen

sprake van koppeling in wettelijke zin. Als een on-lineverbinding echter zodanig is **

opgezet dat naast bevragingen op individucle basis ook selectics van meerdere perso-

nen in het externe bestand kunnen worden gemaakt, kunnen dc gesclectecrdc gege-

vens eenvoudig (groepsgewijs) worden vergelckcn met gegevens in andere bestanden.

On-linetoegang tot externe bestanden maakt het aldus eenvoudig koppelingen in wet-

telijke zin uit te voeren.*"

- Bij roOTjpttfrr-d.Muta^yrowr-fwd' frn/frtffjow is sprake van gelijktijdige raadplcging van

gegevens omcrent een bepaalde persoon uit mecrdcrc bestanden en dcrhalvc nict van

koppeling in wettelijke zin. .•• *v>;n M; i «v.•<,•«; t;i'V. i-.-».'jb»w«i««&*i»w:•-••** ?,.

- Wanneer sprake is van f0»i/>«r«-/>ro/£/»wf of KDD lijkt er - in de fasen waarin sprake

is van persoonsgegevens - een koppeling in wettelijke zin te zijn, omdat nieuwe infor-

matie wordt verkregen over een in beginsel onbepaalde groep van personen.

- Ook datawarehousing kan worden beschouwd als het treffen van een voorziening ten

bate van vergelijking van de betrokken bronregistraties."^ Er is ook daarbij dus in

beginsel sprake van koppeling in wettelijke zin.'"

- Bij geintegreerde politiele BedrijfsProcessenSystemen kan met behulp van standaard

databasebevragingsinstrumenten een vergelijking van verschillende onderdelen van

het systeem plaatsvinden. Omdat vergelijkingsvoorzieningcn aanwezig zijn, is ook

hierbij sprake van koppeling in wettelijke zin."* ; •• •-••.;- •• •• .•>: -

- Ook bij geografische informatiesystemen is sprake van koppeling in wettelijke zin. Er

vindt dan een bevraging plaats van verschillende registraties op basis van locatieken-

merken. Daarbij wordt een vergelijking van deze registraties uitgevoerd voor een

onbepaalde groep van personen. ?>;'W, -.,. • • j . ; - i ,-,. ,., • .,•--.••

310. In de toekomst wellicht via de multimediakiosk van dc EMMI-omgeving.
3Il.Goos&Vugt$ 1996, p. 65.
3l2.Goos & Vugts 1996, p. 66.
313. Anders: Schreuders 2001, p. 119.
314. fomrmubtra //, 1988/1989, 19 589, nr. 11, p. 13 (Nota naar aanleiding van het

Eindverslag WPolr): "Bij het opstellen van de reglementen voor de registers die in
een geintegreerd politie-inrormatiesysteem zijn opgenomen, dient met dit koppe-
iingsbegrip rekening te worden gehouden."
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•* Bi) integratie houden de samengevoegde gegevensvcrzamelingen op te bestaan als zelf-
- standige gegevensverzamelingen. Uit de nieuw gevormde verzameling lean blijken

t omtrent welke personen gegevens voorkwamen in een of meer van de samengevoegde
. bestanden. Fysickc integratie kan daaiom ook aangemerkt worden als koppeling in

wcttelijke zin."* *»,***«c •.'

— Wij merken ten slotte op dat ook de onderlinge vergelijking van handmatige bestan-

• • den onder het koppelingsbegrip valt. . . .. • ...-.»«1« •wat-H'.-i-»'.

Alt wij de wettelijke definitie in artikel 1 sub d WPoIr van koppelen nader beschouwen,
vallcn twee dingen op.*" Ten eerste acht de wet reeds een koppeling aanwezig als er voor-
zieningen zijn getroffen die vergelijking van gegevensverzamelingen mogelijk maken.
Niet de daadwcrkclijke vergelijkingshandcling is bcpalend, maar de voorbereidingshan-
delingcn zijn reeds bepalend. Ten tweedc spreekt de wet niet over cen vergelijking van
'registraties' maar over ecn vergelijking van 'verzamelingcn van persoonsgegevens'. De
wetgever heeft met deze terminologie waarschijniijk willen bewerkstelligen dat het verge-
lijkcn van dclcn van registraties die geen nieuwe registraties vormen ook onder het wette-
lijk koppelingsbegrip zou vallcn. Het begrip 'verzamelingen van persoonsgegevens' wordt
in de wetsgeschiedenis echter niet nader gedefinicerd.

&2.¥ Afafav ricgt/r «mfnrnf jteppf
Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden zijn in de artike-
len 4 en 5 BPoIr nadere regcls omtrent koppeling gesteld krachtens artikel 6 lid 3 WPolr.
Artikel 4 lid 1 BPolr bepaalt dat koppeling alleen is toegestaan van een politieregister
met een ander politieregister of met een persoonsregistratie die is aangelegd binnen de
overheid."'' Koppelingen met registers in de particuliere sector krachtens een reglcment
van een politieregister zijn dus uitgesloten. De NvT^" motiveert dit door te stellen dat
de noodzaak dergelijke koppelingen tot stand te brengen zieh nauwelijks voordoet. Ver-
der zou de daaruit voortvloeiende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer nog groter zijn
dan bij registraties binnen de overheid. Wij merken op dat in bijzondere gevallen, wan-
neer het gaat om de opsporing van een misdrijf waardoor de rechtsorde ernstig is
geschokt, de Minister van Justitie wci bijzondere toestemming tot een dergelijke koppe-
ling kan geven op grond van artikel 6 lid 4 WPolr. Als een koppeling met een Wbp-regis-
ter wordt overwogen, dan geldt voortaan artikel 43 Wbp, dat enkele uitzonderingen kent
op de hoofdregel dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming dient te

315. Gooi & Vugts 1996. p. 66.
316.C.OOS & Vugts 1996, p. 64.
317.AU bedoeld in artikel 17 unhef en sub « WPR (oud). Artikel 4 lid I BPolr dient

n o g te w o r d e n aangepast aan d e W b p . • : - ' . . . • ? < > • • . .
3 1 8 . & * . 1 9 9 1 . 5 6 . p . 1 7 .
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zijn met de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen en de mededelingsplicht aan de *

betrokkenc. De koppeling leidt immcrs tot verstrekking van gegevens. De verantwoorde-

lijke kan deze bepalingen buiten toepassing laten indien dit noodzakelijk is voor de voor-

koming, opsporing en vervolging van strafbare feiten (art. 43 ondcr A Wbp).'"

De NvT*** gaat in op het rcsultaat van een koppeling van verzamelingen van persoonsge-

gevens. Het rcsultaat van een koppeling kan zijn dat gegevens worden verstrekt. Koppe-

ling kan immers leiden tot verstrekking van gegevens aan degene ten behoeve van wie de

koppeling wordt uitgevoerd. In geval van een koppeling met een politicregister moet dan

tevens bezien worden of is voldaan aan het gesloten verstrekkingsregime van de WPolr en

het BPolr. Het resultaat van een koppeling kan eventueel leiden tot een nieuw tijdelijk

register in de zin van artikel 13 WPolr. Dit is volgens de NvT in icder geval zo indien bij

vergelijking van gekoppelde registers gegevens worden aangetroffen over meerderc perso-

nen die in meer dan e'e'n register voorkomen. Het tijdelijk register is dan aangelegd voor

hetzelfde doel waartoe ook de koppeling plaatsvond. Van de aanleg van dit nieuwe regis-

ter moet ingevolge artikel 13 lid 3 WPolr binnen een week het CBP in kennis worden

gesteld. Tevens moet ingevolge artikel 8 lid 2 BPolr binnen dezelfde tcrmijn het gezag

dat veranrwoordelijk is voor de uitvoering van de politietaak waarvoor het register is aan-

gelegd, in kennis worden gesteld van het nieuwe register. Deze twee voorschriften van de

WPolr en het BPolr zijn niet van toepassing indien het register in de tussentijd is vernie-

tigd.

Koppeling behoeft echter niet te leiden tot een nieuw register. Volgens de NvT is er bij-

voorbeeld geen sprake van een nieuw register wanneer een vergelijking van de bij de kop-

peling betrokken registers leidt tot het resultaat dat geen van de persoonsgegevens in

enig register wordt teruggevonden in een ander bij de koppeling betrokken register. Het

is ook mogelijk dat een of enkele personen worden gevonden op zo'n wijze dat niet kan

worden gesproken van een nieuwe samenhangende verzamcling van op verschillende per-

sonen betrekking hebbende persoonsgegevens. Dit is volgens de NvT bijvoorbeeld het

geval indien de aangetroffen gegevens niet bijeen worden gehouden in een afzonderlijk

register maar terstond blijken te kunnen worden opgenomen in bestaande duurzame

registers. Ingevolge artikel 5 lid 1 sub f BPolr dient dit dan vermeld te worden in het ter

zake van de koppeling opgemaakte proces-verbaal (zie hierna).

••»>• : • . ; : - ; < - . -

319. Deze regeling is in de plaats gekomen van de artikelen 11 en 18 WPR. Voor de
andere taken van de politic, namelijk de handhaving van de openbare orde en de
hulpverlening, biedt de genoemde uitzondering op de hoofdregel van de Wbp geen
soelaas.

320. SM. 1991,56, p. 16-17.
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Art. 4 lid 2 BPoIr stelt vervolgens dat de koppeling van een tijdelijk politieregister (an.

13 lid I WPoIr) met een ander register alleen plaats mag vinden voorzover dit noodzake-

lijk it voor het doel waarvoor het tijdelijk politieregister is aangelegd.

Art. 5 lid 1 BPoIr steh de eis dat van elke koppeling een proces-verbaai wordt opge-

maakt."' Hierin moet zo nauwkeurig mogclijk worden vermeid: ;*".-•»• T,JSJ»P*-""('••• V< ?.fj

a. het doel van de koppeling (om te kunnen toetsen of deze noodzakelijk was voor de ?

goede uitvoering van de politietaak in verband met de naleving van artikel 6 lid I >l

WPoIr en artikel 4 lid 2 BPoIr); 4

b. de datum van de koppeling (om de koppeling te kunnen identificeren); u *; •• j . -

c. degene in wiens opdracht de koppeling plaatsvond (om te kunnen vaststelten wie ver-

antwoordelijk is voor de koppeling);

d. de registraties die zijn gekoppeld, alsmede de naam van de beheerder of de houder van

die registratiet (om te kunnen vaststcllcn wie verantwoordelijk is voor de koppeling);

e. of de koppeling heeft geleid tot nieuwe persoonsgegevens en zo ja, welke (voor het '

geval de koppeling achteraf onrechtmatig zou worden geoordeeld: de gegevens die als

rcsultaat daarvan zijn opgeslagen, kunnen dan worden achterhaald en verwijderd);

f. of de nieuwe persoonsgegevens zijn opgenomen in een register en zo ja, in welk (voor

het geval de koppeling achteraf onrechtmatig zou worden geoordeeld: de gegevens die

als resultaat daarvan zijn opgeslagen, kunnen dan worden achterhaald en verwijderd);

g. eventuele bijzonderheden.

321. Als er sprake is van opsporing, is ook artikel 152 Sv van toepassing. Dit artikel ziet
stechts op het door het WvSv bestreken opsporingsonderzoek. Opsporingsambte- ?

naren moeten ten spoedigste een proces-verbaal opmaken van het door hen opge- h . , - j ?v
spoorde strafbare teil of van hetgeen door hen tot opsporing is verricht ofbevon- .

den. Volgcns de Hoge Raad is artikel 152 Sv niet van toepassing op proactief
onderzoek. het onderzoek waarin door opsporingsambtenaren met het oog op een . • •
mogelijk opsporingsonderzoek informatie wordt vergaard tcrwijl er nog geen
sprake is van een verdenking van een strafbaar feit. Verslaglegging mag in de proac- '

tieve fase echter niet geheel achterwege blijven. Als immers een opsporingsonder- <"•*•'•';

zock volgt, moet bij het opmaken van een proces-verbaal op grond van artikel 152 . ,.i
Sv kunnen worden teruggegrepen op hetgeen voorafgaand aan het opsporingson-
derzock is verricht en bevonden. Bovendien moet kunnen worden voldaan aan een
verzoek van de rechter in het cindonderzoek toi nadere opheldcring omtrent
bepaalde feiten en omstandigheden. De gedragslijn die bij de verslaglegging van de
proactieve fase wordt gevolgd, moet worden getoetst door de Officier van Justitie
(OvJ). O p grond van artikel 13 Politiewet 1993 komt immers aan de OvJ ook in
de proactieve fase het gezag toe over de verrichting van opsporingsambtenaren.

* Daarbij dient volgens de Hoge Raad uitgangspunt te zijn dat de rechter in het ein-
donderzoek - overeenkomsiig de aan een eerlijk proces te stellen eisen - in Staat
moet zijn de rechtmatigheid van het onderzoek te toetsen en zieh een oordeel te
vormen over de hetrouwbaarheid v»n de resultaten v«n dat onderzoek. Zie HR 19
december 1995. N] 1996. 249.
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Ingevolge artikel 5 lid 2 BPolr moet de korpsbeheerder het proces-verbaal gedurende

rwee jaar bcwaren.*" Hij moet dat doen op zodanige wijze dat het dcsgevraagd onmid-

dellijk aan de daartoe bevoegde Organen ter inzage kan worden gegeven."' Deze regeling

inzake het koppelingsproces-verbaal strekt ertoe dat de uitoefening van controle op een

uitgevoerde koppeling door bijvoorbeeld het CBP mogelijk is. «-* -ri i '. •< < . ,«,

Ingevolge artikel 5 lid 3 kan bij reglement van deze regeling inzake het koppelingspro-

ces-verbaal worden afgeweken voorzover dat met het oog op een goede uitvoering van de

politietaak onvermijdelijk is. Blijkens de Nv"P" is hierbij gedacht aan de mogelijkhcid

dat koppeling een zo alledaagse praktijk is - bijvoorbeeld in het kader van misdaadana-

lyse - dat vastlegging van alle in artikel 5 lid 1 genoemde gegevens een onevenredige <:.>••<

administratieve werklast tot gevolg zou hebben.'" Ingevolge artikel 6 lid 2 WPoIr moet

het CBP over een dergelijke afwijkende bepaling in een reglement vooraf advies gcven.

Uit de regeling in de artikelen 6 WPolr en 4 en 5 BPolr blijkt dat de wetgever er in

beginsel vanuit is gegaan dat koppelen een ad hoc handeling is. In de wettelijke definitie

in artikel 1 sub d WPolr wordt daarentegen een koppeling reeds aanwezig geacht als er

voorzieningen voor het vergelijken van gegevensverzamelingen zijn aangebracht, ook al

is de daadwerkelijke vergelijking niet of nog niet uitgevoerd. De inhoudelijke regeling en

de definitie lijken dus niet geheel met elkaar in overeenstemming. Verder is het zo dat de

toepassing van bepaalde in de vorige sectie beschreven innovatieve technieken kan leiden

tot min of meer voortdurende bestandsvergelijking. De procedurele regeling inzake het

opmaken van processen-verbaal is hierop praktisch gesproken niet goed toepasbaar. Ten

aanzien van datawarehouses is bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk of alleen bij de eerste

opbouw sprake is van koppeling of dat dit ook het geval is als ten behoeve van actualise-

ring de inhoud van een bestaand datawarehouse periodiek wordt vergeleken met de

inhoud van de betrokken bronbestanden."* . n • ; >-•'• ; v « -

322. Eventueel zal het proces-verbaal bij strafrechcelijk onderzoek echter langer motten
worden bewaard. De hele regeling van het strafrechtclijk onderzoek gaat immers
uit van het bewaren van gegevens die nog van betekenis zijn voor het onderzoek.

323. Aan de bevoegde Organen wil zeggen: aan de OvJ bij de strafrechtclijke handhaving
van de rechtsorde en aan de burgemeester bij de handhaving van de openbare orde
en bij de hulpverlening (arr. 1 sub e BPolr). • J . v -."•;•••

324.5rA. 1991,56, p. 18.
325. In artikel 126gj Sv is een rechtsbasis gecreeerd voor dergelijk onderzoek met als

doel de voorbereiding van opsporing, het zogeheten verkennend onderzoek. Dit
onderzoek valt niet helemaal samen met het zogeheten fenomeenonderzoek. Het
laatste type onderzoek is gericht op het onderzoeken van risico's en dreigingen en
niet ptimair op opsporing.

326.Goos & Vugts 1996, p. 72. Zie hierover nader Sietsma, Verbeek & Van den Herik
2002.
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6.2.6" Da/am«'»f'n£ /'»_/«>•*///«•A*«»*" «as! sfe-•*&<*«'*.'*!•» •'!&£'fei^ J*s.*re~ »vi"> »>••
Het begrip datamining is bij de parlementaire behandeling van het voorstel tot wijziging
van artikel 13 C w in verband met de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en tele-
graafgeheim aan de orde gekomen."" Ook bij de parlementaire behandeling van de
nieuweTelecommunicatiewct kwamen de mogelijkheden van datamining naar voren.*"i
Het ging daarbij om een discussie over de juridische bescherming van zogenaamde ver-
keersgegevcns (bijvoorbeeld gcgevens over waarvandaan en waarnaartoe gebeld wordt).
De grote mogelijkheden die datamining in een digitale omgeving aan inlichtingen- en
opsporingsdiensten biedt, werden daarbij onderkend. In geen van beide gevallen werd
echter een omschrijving van datamining gegeven. Datamining wordt slechts in verband
gebracht met het analyseren van gcgevens.'*° Er wordt wel een omschrijving van datami-
ning gegeven in de Kabinetsnota Wetgeving voor de elektronische snelweg.*" Deze
omschrijving luidt: "analyse van gegcvens in een database met speciale programmatuur •
die naar anomalieen, trends of bepaalde kenmerken zockt". In het kader van de opspo-
ring en vervolging van strafbare feiten wordt het begrip datamining echter beperkt tot
het elektronisch zoeken op onbepaalde groepen van personen. Hiermee wordt aan het
begrip datamining ongeveer dezclfdc betekenis gegeven als aan het begrip koppeling in
dc artikclrn I cn 6 Wl'olr en de artikelen 4 en 5 BPolr. In de toelichting op dezc artikel
wordt ook over 'een onbepaalde groep van personen' gesproken. •.;. • >-'.-*=•:

<f. 2.7

Bij het hantcrcn van informatie over groepen van personen en het daarbij creeren van
digitale virtucle (niet overeenkomstig de werkelijkheid zijnde) evenbeelden komt een
nieuwe vorm van potentiele schending van de privacy om de hoek kijken: de zoge-
naamde categoriale privacy. Er moet voor worden gewaakt dat het individu individueel
beoordeeld blijft worden en niet wordt behandeld op basis van eigenschappen van groe-
pen waartoe het, vaak toevallig, behoort. 1CT mag door het maken van profielen^ niet
haar eigen waarheden omtrent individuen gaan creeren en die vervolgens als beoorde-
lingsmaatstaf cn ten behoeve van beleidsvorming gebruiken."' Een afzonderlijke indivi-
ducle toets blijft onzes inziens daarvoor noodzakelijk,"'' naast de eventuele toepassing
van ICT en dataminingtechnieken. Het gebruik van profielen zal wettelijk nader moeten
worden geregeld, omdat de gcgevensbeschermingsregelingen niet zonder meer van toe-

327. Zie hieromtrent Sietsma, Verbeek & Van den Herik 2002. - •.
328. //«m/r/jii;r» //. 1997/1998, p. 43-3466 en 73.
329. A*mrnn<W«//. 1997/1998, 25 533, nr. 4, p. 44. • - . : . - .
330. Schreuders & Van Kralingen 1998.
331. fcmmmMra //, 1997/1998. 25 880. nr. 1-2.
332. Hieronder vallen virtuele evenbeelden en door mensen bedachte beeiden.
333. Vergehjk Schreuders & Van Kralingen 1998, par. 7.4.3.
334. Met het oog op het verdenkingsbegrip van artikel 27 Sv of het betrokkenheidsbe-

grip van artikel 132* Sv.
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passing zijn op het gebruik van profielen. Er is immers, zoals gezegd, vaak gcen sprakc

meer van persoonsgegevens in dc zin van deze regelingen. Desalniettemin kan de privacy

van pcrsonen in het gcding zijn bij het gebruik van profielen. De wetgevcr en eventucel

het openbaar bestuur zullen daarom zorgvuldigheidseisen voor het gebruik van profielen

moeten opstellen. De beginselen van het Databeschcrmingsvcrdrag en de beginselen van

behoorlijk (straOprocesrecht kunnen daarvoor als leidraad dienen."'

Dc politie en de KMAR zullen in de praktijk gebruik (willen) maken van met behulp

van geautomatiseerde middelen opgestelde beslisregels in het kader van de opsporing en

het verkennend ondcrzoek van artikel 126gf Sv. Als voor het opstellen van dcrgclijkc

beslisregels in het kader van de uitvoering van de politietaak een datawarehousc wordt

aangelegd, dan is dat een politieregister. Het vullen crvan en hct gebruik crvan zal bijge-

volg aan de voorwaarden van de WPolr dienen te voldoen. Voor zover dc gebruikte

bcslisregels zclf geen persoonsgegevens zijn, is de bevoegdheid bij hct toepassen van die

beslisregels te ontlenen aan artikel 4 lid 3 WPolr. Hierin wordt bepaald dat dc behcerder

de nodige voorzieningen dient tc treffen tcr bevordering van de juistheid en dc vollcdig-

heid van de opgenomen persoonsgegevens, evenals dit voor Wbp-registcrs bepaald is in

artikel 11 lid 2 Wbp. In een politieregister, zoals genoemd datawarehousc opgenomen

gegevens mögen gebruikt worden voor de goede uitvoering van de politietaak. Zij staan

tcr beschikking van alle politietaken die dienen te worden uitgevoerd door de gehele

Nederlandse politie (art. 14 sub a en b WPolr en artikel 14 lid 1 sub a BPolr. Het feit dat

voor bepaalde politieregisters beperkingen gelden in het verstrekkingsregime, behoeft

niet het aanleggen en vullen van een datawarehouse in de weg te staan. De WPolr kent

geen niet-onverenigbaarheidstoets zoals dit wel bij een Wbp-register het geval is op

grond van artikel 9 Wbp."' Een datawarehouse kan een gewoon politieregister zijn (art.

1 WPolr) of een bijzonder politieregister in de zin van paragraaf 3a WPolr. In een

bepaald geval kan een tijdelijk register aangelegd worden. Dit tijdelijk register heeft dan

335-Vergelijk Schreuders & Van Kralingen 1998, par. 7.5; Zie over de beginselen van
behoorlijk strafprocesrecht: Cleiren 1989 en Corstens 1995.

336. Zie nader Schreuders 2001.
337. Persoonsgegevens uit een register dac valt onder de Wbp mögen niet verder worden

verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor de per-
soonsgegevens zijn verkregen (art. 9 lid 1 Wbp). Bij de beoordeling of een verwer-
king onverenigbaar is, dient de verancwoordelijke in elk geval rekening te houden
met: (a) de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel
waarvoor de gegevens zijn verkregen; (b) de aard van de betreffende gegevens: (c)
de gevolgen van de beoogde verwerking voor de betrokkene; (d) de wijze waarop de
gegevens zijn verkregen; en (e) de mate waarin jegens de betrokkene wordt voor-
zien in passende waarborgen (art. 9 lid 2 Wbp). Indien het evenwel noodzakelijk is
voor de uitvoering van het verkennend onderzoek van artikel 126jgSv kan de OvJ
bepalen dat artikel 9 lid 1 Wbp niet van toepassing is op daarbij nader aan te geven
openbare registers die bij wet zijn ingesteld (art. 126^£ lid 2 Sv).
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dc analyse van gcgevens in een bepaalde zaak ten doel in het leader van een goede uitvoe-

ring van de politietaak (art. 1 sub j en 13 lid 1 WPolr). o a*»i .-a«i.*s**-i *j*£

In een politieregister mögen gcgevens worden opgenomen en (verder) worden gcbruikt

als de opname van de gegevens noodzakelijk is voor hct doel van het register (art. 4 lid 2

WPolr) en het gebruik noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de politietaak (art.

14 sub a WPolr en artikel 14 lid 1 sub a BPoIr). Een politieregister mag worden aange-

legd als het een bcpaald doel heeft dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de

politietaak (art. 4 lid 1 WPolr). De inhoudelijke norm voor een toetsing bij het opstellen

en toepassen van beslisregels is daarom gericht op de goede uitvoering van de politietaak.

Hei gaat derhalvc om de vraag of de politic bevoegd is de gegevens te analyseren en of de

politic bevoegd is bepaalde beslisregels toe te passen. Dezc bevoegdheid dient te kunnen

worden ontlecnd aan hct WvSv of aan de Politiewct 1993. In zijn algemeenheid bestaat

evenwel een dcrgelijke bevoegdheid nog niet in het Nederlandse recht. De WPolr zelf

itelt nagenocg geen inhoudelijke grenzen aan het aanleggen van een gegevensverzameling

die is bedoeld voor het opstellen en toepassen van beslisregels.^^* »va.*-•:*••,* at? ' -r«-».-a* .

Het it ten slotte te verdedigen dat de koppelingsbepalingen van artikel 1 en 6 WPolr en

artikel 4 en 5 BPoIr niet van toepassing zijn als een specifiek register aangelegd en gevuld

wordt ten behoeve van de analyse van gegevens en voor het opstellen van beslisregels.-"'

De koppelingsbepalingen zien, zoals gezcgd, enkel op de situatie dat (tcgclijkertijd) gege-

vens uit verschillendc vcrzamelingen van persoonsgegevens systematisch met elkaar

(kunnen) worden vergeleken. Hct valt te verdedigen dat dit bij het enkele vullen van een

politieregister dat als datawarchousc dienst doet niet het geval is, omdat er dan geen

sprake is van 'vcrgelijken'. Op het moment dat de in het datawarehouse opgenomen

gegevens worden geanalyseerd, is het te verdedigen dat er toch in juridische zin geen

sprake is van koppcling, omdat er dan geen sprake meer is van 'vcrschillcnde verzamelin-

gen van persoonsgegevens'. Overigens hecft dc koppeiingsregeling van de WPolr en het

BPolr geen invloed gehad op de praktijk van het uirwisselen van gcgevens. De precieze

strekking van de koppelingsbepalingen is onduidelijk. Normerende werking is er niet

vanuit gcgaan. '*" Dc wetgever zal onzes inziens naar nieuwe wetgevende Instrumenten op

338. In de gevallcn van artikel 12 lid 1 sub a en lid 2 BPolr dient opname van de betrcf- •
fende gegevens in de gegevensverzameling echter geweigerd te worden. Artikel 11
BPolr bevat gevallen waarin kan worden geweigerd. Artikel 12 lid 1 sub a betreft
registers die uitsluitend voor de hulpverlening zijn aangelegd. Artikel 12 lid 2
BPolr betreft het verstrekken van gegevens over de uitoefening van geregistreerden
van het recht op kennisneming of verbetering. Artikel 11 BPolr betreft het ver-
strekken van gegevens over informanten en het verstrekken van gegevens uit een
register waarbij er, mede gelet op de bijzondere aard van het register, direct gevaar
voor de geregistrccrde of derden zou zijn. .

339. In de literatuur is dit standpunt verdedigd door Schreuders 2001, p. 119.
340. Schreuders 2001. p. 33.
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zock moeten gaan voor het regelen van de besproken technische vormen van koppeling
van gegevens en gegevensbestanden en voor het verlenen van de bevoegdheid aan politic
en Justine om gegevens te mögen analyscren en om bcpaaldc bcslisxegcis toe tc mögen
passen. . • ! « ? > « •ü'.i>.^->i.xi*j.«vis>^Ä*J%.•£•,*!.» " a n w 4s1.sJ.-1t*»,*«i

Voor de koppeling van registers die onder de Wbp vallen, wordt de normering terugge-
voerd tot de toepassing van de algemene normen van de Wbp. Er is geen afzonderlijke
regeling voor de koppeling van Wbp-registers onderling of met andere registers. Met
name de in subsecties 6.1.4 rcspcctievelijk 6.1.5 besproken integrate van bestanden en
de combinaties van koppelingsvormen maken het heel lasting om in de praktijk nict te
scheiden vormen wettelijk te regelen.*"

6.3 Rechtstreekse geautomatlseerde toegang
Bij de technische koppeling van de EMMI-omgeving voor de grensregionale politiele ^ |
gegevensuitwisseling aan de Nederlandse nationale politiele computernetwerken (de %*&
integratie van bestanden via on-linekoppeling) gaat het in juridische zin voornamelijk
om verstrekking van gegevens en niet zozeer om koppeling van gcgevcnsverzamelingen.
De belemmeringen voor de technische koppeling van Computersystemen blijken voorna-
melijk te zijn gelegen in het feit dat directe verstrekking van politiele gegevens längs ••
geautomatiseerde weg noch aan buitenlandse politieambtenaren noch aan het Neder-
landse OM mag plaatsvinden. De artikelen 17 lid 1 BPolr en 15 lid 1 sub a WPolr vor-
men hiervoor een juridische barriere. De juridische oplossing zal dus in ieder geval
betrekking moeten hebben op het gesloten verstrekkingsregime inzake gegevens voor de
politiele rechtshulp. Het juridische koppelingsbegrip speelt bij het zoeken naar een werk-
bare juridische oplossing slechts een ondergeschikte rol. Hier zij uitdrukkelijk vermeid
dat vooraleer de genoemde juridische barriere eventueel uit de weg geruimd kan worden,
een grondige afweging dient plaats te vinden tussen enerzijds het recht op de bescher-
ming op de persoonlijke levenssfeer van de burger en anderzijds het belang bij een geau-
tomatiseerde opsporing in de grensgebieden (zie hiervoor in het bijzonder sectie 9.12).
In verband met de problematiek van de rechtstreekse geautomatiseerde toegang behan-
delen we hieronder in subsectie 6.3.1 de protocolplicht en in subsectie 6.3.2 de moge-
lijke verstrekkingen van gegevens. ,:. • •- =

Het register IRP heeft als voornaamste doel (in de zin van artikel 4 WPolr) controlc door
het OM (en eventueel het CBP) op de naleving van de protocolplicht voor gegevens
inzake politiele rechtshulp mogelijk te maken. Gegevens uit het register kunnen ook
worden gebruikt ten behoeve van de interne bedrijfsstatistiek, interne bedrijfsvoering en

//, 1997/1998, 25 892, nr. 3, p. 93-94 (MvT Wbp).
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interne ontwikkeling van beleid met betrckking tot de uitvoering van de politietaak (ver-

gclijk artikel 2 Reglement IRP). Het betreft dus wel degelijk een politieregister dat i«,

(mede) is aangelegd ten dienste van de uitvoering van de politietaak. De registratiedata-

base of het register IRP is in juridische zin tcvcns een protocolregister. Een protocolregis-

ter it een register waarin op grond van een wettelijke verplichting aantekening wordt

gehouden van gegevensverstrekkingen. Oit aantekening houden of vastleggen van ver-

ttrekkingen wordt protocolleren gcnoemd.''*' De in het register IRP opgenomen gcge-

vcns over gegevensverstrekkingen zijn derhalve protocolgegevcns. Voor elk politieregister

geldt een protocolplicht op grond van artikel 19 WPoIr jo. Artikel 16, 17 en 18 BPolr.*"

artikel 552/ lid 3 Sv vormt daarnaast een speciale wettelijke protocolplicht voor de uit-

wisseling van gegevens over de politiele rechtshulp. Op deze bijzondere protocolplicht

kan door de WPoIr en het BPolr geen afbreuk worden gedaan (/rx */>«•/<*/« ^ro^jr /<•£/

ffnrra/f: de bijzondere rcgeling gaat in beginsel vöör de algemene regeling). Er kan ook

geen vrijstelling of ontheffing worden verleend van de verplichtingen die in deze bijzon-

dere strafvordcrlijke bepaling, alsmedc in de artikclen 126 lid 3 sub e jo. 127 lid 1 SUO,

zijn opgenomen.*" Het begrip 'protocolgegcven' dekt bij het register IRP dus een dub-

bele lading. Enerzijds worden er de gegevens mee bedoeld die ingevolge artikel 552» lid 3

Sv moetcn worden geregistreerd, anderzijds betreft het de gegevens omtrent gegevensver-

itrekkingen uit het register IRP in de zin van de WPoIr en het BPolr. Dit inzicht is voor

een goed begrip van het navolgende van groot belang. ,, . - ,. : '• ...-•

De protocolplicht is ingevoerd in het licht van de controle op de integriteit van het gege-

vensverkeer binnen het gesloten verstrekkingsregime van de WPoIr en de daaraan gekop-

pelde geheimhoudingsplicht van artikel 30 WPolr. De geheimhoudingsplicht van artikel

30 WPolr houdt in dat, wanneer aan een pcrsoon of instantie een gegeven uit een poli-

tieregister is verstrckt, deze het gegeven in beginsel geheim dient te houden.^^ Ook de

protocolverplichtingen in de SUO zijn met het oog op de controle van verstrekkingen

opgenomen.''"' Naast dit beheersmatige karakter hecft protocollering ook de effectuering

342. Registratiekamer 1994, p. 3. Het begrip protocol, dat overigens geen wettelijke
term is, wordi bij politieregisters dus in een andere betekenis gebruikt dan bij auto-
matisering gebruikelijk is. Daar wordt het begrip veelal gebruikt om een bepaalde
procedure of een procedureel voorschrift over datacommunicatie aan te duiden. In
de MvT bij de WPolr wordt de vastlegging van gedane verstrekkingen aangeduid >.
als protocolplicht; &nnmn<Mr;i //, 1985/1986. 19 589, nr. 3. p. 10 (MvT).

343. Op grond van artikel 17 lid 5 BPolr is verder de Rcgeling vrijstelling protocolplicht
vastgesteld; Arrr 1991, 158en5ttrf. 1992.32. Artikel 3 van deze regeling is op 17 '
februari 1995 komen te vervallen. ; , -,! ,

344. Registratiekamer 1994. p. 5.
345. Verdere verstrekking is alleen toegestaan indien een op de WPolr gebaseerd voor-

schritt mededeling toelaat. of indien de uitvoering van de taak met het oog waarop
de gegevens zijn ventrekt tot bekendmaking noodzaakt.

346. Aldus de MvT bij de Goedkeuringswet SUO; A>mrnn<>*m //. 1990/1991. 22
140, nr. 3, p. 55.
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van de rechten van de geregistrcerden op mededeling, verbetering, aanvulling en vcrwij-
dering van de gegevens op het oog.-**' i»w >, t»*n»*:> i^*!;-!«**.;^ w:fv«7^>, •< •=* jsci

De algemene protocolverplichtingen voor gegevensverstrckkingen zijn omschreven in de
artikelen 16 lid 2 en 17 lid 5 BPolr. Op grond van artikel 17 lid 5 BPolr moet in beginsel
in alle gevallen van elke verstrekking längs geautomatiscerde weg aantekening worden
gehouden.^' Indien niet rechtstreeks längs geautomatiseerde weg gegevens uit een poli-
tieregister worden verstrekt, moet daarvan op grond van artikel 16 lid 2 BPolr ook aante-
kening worden gehouden, tenzij overeenkomstig het doel van het register is verstrekt aan
personen die blijkens het reglement behoren tot de vaste gebruikers van het register. Als
gegevens worden verstrekt aan de vaste gebruikers van het register 1RP - blijkens artikel
11 lid 3 Reglement IRP de personen die geautoriseerd zijn tot rechtstreckse toegang en
het OM - behocft daarvan derhalve geen aantekening te worden gehouden. Van een ver-
strekking die niet rechtstreeks längs geautomatiseerde weg geschiedt, behocft op grond
van artikel 16 lid 3 BPolr ook geen aantekening te worden gehouden als de verstrekking
het resultaat is van een koppeling en van de koppeling ingevolge artikel 5 lid 1 BPolr een
proces-verbaal is opgemaakt. Ten slotte behoeft van een verstrekking geen aantekening tc
worden gehouden indien dit zieh niet verdraagt met het belang van dc veilighcid van de
Staat. In de aantekening van de verstrekking moetcn ingevolge artikel 18 lid 1 BPolr de
identiteit van de verzoeker, de datum van de verstrekking en een omschrijving van de
verstrekte gegevens worden vastgelegd. Bij een verstrekking die niet rechtstreeks längs
geautomatiseerde weg plaatsvindt, moet ingevolge artikel 18 lid 2 BPolr tevens het doel
van de verstrekking worden vastgeiegd. Indien de uitvoering van de taak met het oog
waarop de gegevens zijn verstrekt, noodzaakt tot bekendmaking aan derden, moet hier-
van ingevolge artikel 18 lid 3 BPolr apart aantekening worden gehouden. Dit is bijvoor-
beeld het geval als bij de ondervraging van een getuige van een strafbaar feit gegevens uit
het register IRP worden bekendgemaakt. Ook is dit, behoudens de anonieme getuigenre-
geling in artikel 226<z Sv, het geval bij stukken van de strafzaak waarvan kennisneming
aan de verdachte niet kan worden onthouden (art. 33 en 34 Sv). De regeling van artikel
18 lid 3 BPolr is in overeenstemming met artikel 30 WPolr.'*'

347. Registratiekamer 1994, p. 6.
348. Enkele uitzondcringen hierop zijn neergelegd in de Regeling vrijstelling protocol-

plicht (zie de artikelen 1 en 2).
349.5r*. 1991, 56, p. 32. Artikel 30 lid 1 WPolr bepaalt: "Een ieder die krachtens deze

wet de beschikking krijgt over gegevens met betrekking tot een derde, is verplicht
tot geheimhouding daarvan, behoudens voorzover een bij of krachtens deze wet
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 nood-
zaakt."
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Bij de verstrekkingen die vastgclcgd dienen te worden in het register IRP als bedoeld in

artikel 552/ lid 3 Sv, gaat het om een vorm van verstrekking die in de huidige protocolre-

geling niet als een afzonderlijke categoric wordt onderscheiden. Het gaat namelijk om

verstrekkingen waarbij de uiteindelijke ontvanger (de politiemedewerker op de werk-

vloer) geen rechtstreelue toegang hecft tot het register IRP. Dc gegevens worden verstrekt

door een IRC-medcwcrker die rechtstreekse toegang heeft, aan een politiemedewerker

die gecn rechtstreekse toegang heeft. Deze verstrekkingen gebcuren mondeling of schrif-

tclijk en in de tockomst via e-mail. Ook het verstrekken van een diskette of tape met

gegeveni is mogelijk. Bij deze verstekkingen worden de gegevens door degene die recht-

streekse toegang heeft (de IRC-medewerker) niet opgevraagd om ze - primair - zelf te

gebruiken, maar om ze 'door te verstrekken'.'™ Dit soort verstrekkingen vinden recht-

strecks längs geautomatiscerde weg plaats, maar de uiteindelijke ontvanger heeft hierbij

gecn rechtstreekse toegang tot het politieregister waaruit de gegevens afkomstig zijn.

•• • - • . ' . I - - ' " ,•" . . - j - • ; . • ' • " - . . - - • tf;>M:< . • - • • : . « = ; ; • : . - > ; » • * » , , ' • • / : > ; ; • ; , , ? • ! • ' . • ; ? > ' < • • . • . •

6.4 Twee wegen van verstrekkingen .
In dc hirrna volgcndc subscctics 6.4.1 en 6.4.2 beschrijven wij twee wegen die bewan-

deld kunnen worden om aan de gcsignaleerde problemcn tegemoet te komen: de weg van

de WPolr en die van de Wbp. De problemen hebben betrekking op de verstrekking van

gegevens uit het register IRP aan het OM en de verstrekking van gegevens uit de natio-

nale politiele databases aan buitenlandse politieambtenaren. Noch het OM noch buiten-

landse politieambtenaren mögen namelijk rechtstreekse geautomatiseerde toegang heb-

ben tot het register IRP. De weg via de WPolr verdient de voorkeur boven die via de

Wbp. De weg via de Wbp lijkt ons nogal gekunsteld en nodeloos gecompliceerd. Subsec-

tie 6.4.3 behandelt het hergebruik van protocolgegcvens. >;• - • •: . i . t .:-• . :

In de eerste plaats is de opmcrking van de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken

in de NvT bij het BPoIr van belang, namelijk dat de beperkingen in het verstrekkings-

regime van de WPolr en het BPolr geen afbreuk kunnen doen aan de plicht van opspo-

ringsambtenaren om krachtens het WvSv informatie aan de rechterlijke macht te ver-

schaffen.'''' De politic zal het OM dus in ieder geval in de gelegenheid moeten stellen

zijn controlefunctie ingevolge artikel 552» leden 2 en 3 Sv en zijn rcchtshulptaak uit te

oefenen, ondanks de bestaande beperkingen in het wcttelijke verstrekkingsregime.

In de tweede plaats zou in het geval van de directe verstrekking längs geautomatiseerde

weg van politiele gegevens uit het register IRP (de registratiedatabase) aan het Neder-

35O.Vergeliik Rcgistraiiekamer 1994. p. 12. ,»,:-,
351. &*. 1991,56. p. 25.
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landse OM of aan buitenlandse politiedicnsten met name artikel 18 lid 5 WPoIr uit-

komst kunnen bieden. Dit artikel houdt een ontsnappingsclausule in. In afwijking van

het gesloten verstrekkingsregime van de WPolr en het BPolr kan de Minister van Justitie

(voor een justitieel belang) of de Minister van Binnenlandse Zaken (voor een bcstuurlijk

belang) op grond van dezc bepaling namelijk in bijzondere gevallen toestemming of

opdracht geven tot het verstrekken van nauwkeurig omschreven gegevens uit een politic-

register. De toestemming of opdracht is een beschikking. Van deze beschikking moet de

betreffende minister mededeling doen aan het CBP via een afschrift van het besluit. Op

deze wijze wordt het CBP op de hoogte gcsteld van de tocpassing van dc bepaling en

wordt ze in Staat gesteld het gevoerde beleid te beoordelen. Bij zijn bcsluitvorming moet

de minister er dan natuurlijk wel rekening mee houden dar niet onnodig aan het belang

van de beperktc verspreiding van dc politiegcgevcns afbreuk wordt gedaan.'" Tot op

heden hecft artikel 18 lid 5 WPolr zijn rol als ontsnappingsclausule nog nauwelijks vcr-

vuld.'" Door een beschikking op grond van artikel 18 lid 5 WPolr zou dc Minister van

Justitie evenwel meer duidelijkheid kunnen verschaffen omtrent hetgeen is toegelaten in

het leader van de internationale uitwisseling van politic'le gegevens. De problemen bij de

verstrekking längs geautomatiseerde weg aan het Nederlandse OM en aan buitenlandse

politiediensten moctcn immers op dc een of andere manier worden ondervangen. Ook

zou de materie betreffende de koppeling van bestanden en Systemen, zowel nationaal als

internationaal, in het kader van de politielc rechtshulp door middel van een dergelijke

beschikking nader kunnen worden gereguleerd. Hierbij moet worden opgemerkt dat

blijkens de MvT*'* de ontsnappingsclausule van artikel 18 lid 5 WPolr uitsluitend is

bedoeld voor incidentele beslissingen in bijzondere gevallen. Groepen van gevallen die-

nen eigenlijk bij amvb te worden geregeld, dat betekent op grond van artikel 18 lid 1

WPolr dus in het BPolr. Hoewel uiteindelijk een regeling in het BPolr of wijziging van

het BPolr de voorkeur geniet, kan artikel 18 lid 5 wellicht voorlopig voor het bijzondere

geval van de politiele rechtshulp op korte termijn reeds uitkomst bieden, zij het strikt

genomen alleen in incidentele gevallen.

In de derde plaats zou artikel 30 WPolr een grondslag kunnen vormen voor verstrekking

van gegevens uit het register IRP aan het OM. In het kader van de uitvoering van de

rechtshulptaak zou de politie gegevens uit het register IRP kunnen verstrekken aan het

OM. Dit kan ingevolge artikel 30 WPolr indien de uitvoering van de taak met het oog

waarop de gegevens eerder zijn verstrekt (door het buitenland) tot het ter kennis brengen

daarvan aan het OM noodzaakt. Op grond van artikel 30 WPolr kan gegevensverstrek-

king plaatsvinden naar aanleiding van een daartoe tot de politie gericht verzoek van een

352.NvT BPolr, S»4. 1991, 56, p. 25.
353.Schrcuders 1995, p. 4.
354.&mmm;t£f7! //, 1985/1986, 19 589, nr. 3, artikelsgewijze toelichting bij artikel

18 lid 4.
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niet in het gesloten verstrekkingsrcgimc opgenomen per soon of inscantie, zoals het

OM."' Het artikel ziet echter vooral op omstandigheden waarin het initiatief tot het

verstrekken bij de politic Iigt.''''' Het gehcimhoudingsartikel 30 WPoIr is in de loop der

tijd een zelfstandige grondslag voor gegevensverstrekking geworden, naast het gesloten

verstrekkingsregime. De wettelijkheid daarvan is discutabel.

Het gebruik van artikel 30 WPoIr als zelfstandige grondslag voor het verstrekken van

gegevens komt op gespannen voet te staan met de bedoeling van die bepaling en de uit-

gangspunten en achtcrgronden van het gesloten verstrekkingsregime van de WPolr. Arti-

kel 30 WPolr is bedoeld voor gegevensverstrekkingen in bijzondere gevallen en niet als

basis voor systematische informatie-uirwisseling en informatiestromen. Onder omstan-

digheden kan verstrekking in zieh herhaaldelijk voordoende en ook met elkaar vcrgelijk-

bare gevallen zijn toegestaan. Het moet dan gaan om verstrekkingen die in individuele

gevallen op grond van artikel 30 WPolr toelaatbaar zijn maar waarbij de omstandigheden

die tot de verstrrkking leiden zieh (tijdelijk) niet of nauwelijks lenen voor een regeling in

een wet of besluit. De gevallen waarin verstrekking kan plaatsvinden, zullen dan nauw-

keurig moeten worden omschreven.'" Of de verstrekking in het leader van de politiele

rrctmhulp aan het OM aan deze criteria kan voldoen, is discutabel. Er zal bij de ver-

strekking aan het OM sprake zijn van structurele verstrekkingen in het kader van de con-

trole- en rechtshulptaak van het OM. Daarvoor dient bij voorkeur een structurele rege-

ling in het gesloten verstrekkingsregime zelf getroffen te worden. Bij een verstrekking op

verzoek van het OM op grond van artikel 30 WPolr moet in ieder geval voldaan zijn aan

de voorwaardc dat de verstrekking noodzakelijk is ter uitvoering van de politietaak als

bedoeld in artikel 2 Politiewet 1993: de justitiele taken (waaronder de rechtshulptaak) en

de openbare ordetaken van de politie, alsmede hulpverlening. Anders zou sprake kunnen

zijn van een niet toegelaten vorm van'serviceverlening'door de politic.*'* ••: .

Ook moeten de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit in de gaten worden gehou-

dcn. Verder speelt een rol dat artikel 18 lid 3 WPolr voor de verstrekking aan instanties

die met een publieke taak zijn belast (zoais het OM) uitdrukkelijk geen subdelegatie toe-

staat.'™ Er mag ook geen strijd ontstaan met de internationale regelgeving, die duide-

lijke, heldere en toegankelijke wetgeving vereist indien de persoonlijke levenssfeer in het

geding komt. Artikel 18 lid 5 WPolr vormt onzes inziens daarom een stcrkere basis dan

artikel 30 WPolr om - in afwachting van een eventuelc aanpassing van het BPolr -

355.Schreuders 1995. p. 5.
S56.Vcrgelijk Schreuders 1995, p. 29.
357. Schreuders 1995. p. 4.
358. Schreuders 1995, p. 5.
359. Anders zou het niet *m «trarWWMnr tciiA ^" Antf" (een wet in rbrmele zin) in de zin

van artikel 8 lid 2 EVRM zijn.
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geautomatiseerde verstrekking aan zowcl het OM als aan buitenlandse politiediensten *•
nader te laten reguleren door de Minister van Justitie en eventueel de Minister van Bin-
nenlandse Zaken. Een nieuwe specifieke regeling in het BPoIr verdient echter sterk de
voorkeur vanwege het feit dat artikel 18 lid 5 WPolr uitsluitend bedoeld is voor inciden-
tele gevailen.

Ten slotte merken wij op dat spontane verstrekking door de politie aan cen OvJ in zijn
functies van cerstgenoemde opsporingsambtenaar in de zin van artikel 141 Sv, leider van
de opsporing (art. 148 lid 2 Sv) en leider van de vervolging (art. 9 Sv) eigenlijk niet
afdoende is geregeld. Hiervoor zou in artikel 14 WPolr ecn spontane verstrekkingsmoge-
lijkheid voor de politie aan de OvJ die in deze functies optreedt, kunnen worden inge-
voegd."° Dit behelst dus een aanpassing van de WPolr. Ten tijde van de concipiering van
de WPolr werd een dergelijke verstrekkingsmogelijkheid wellicht niet nodig geacht
omdat er toen nog niet veel gegevens met bchulp van Computersystemen werden lutge». •
wisseld. « ft i • • r - v v t- ftjs.; - >;? ^ . ' •»• '• ' "••• > t .• j < i " > - ^ , » *•«&*'/ •.

De politie, inzonderheid de IRCs, ton, met het oog op dc periodieke verstrekking aan
het OM, een apart Wbp-register voor de controle van de naleving van de protocolplicht
aan kunnen leggen. Op grond van artikel 9 Wbp zou dit register alleen persoonsgegevens
mögen bevatten die noodzakelijk zijn voor het doel van de registratie, namelijk controle
van de protocolplicht ingevolge artikel 552/ lid 3 Sv. Hieruit kan de politie dan op grond
van artikel 43 sub b en d Wbp längs geautomatiseerde weg rechtstreeks gegevens aan het
OM verstrekken voorzover dit noodzakelijk is voor een goede taakuitoefening van het
OM. Een dergelijk Wbp-register is dan geen register dat is aangelegd ten dienste van de
uitoefening van de politietaak, maar e'e'n dat exclusief is aangelegd om controle door het
OM mogelijk te maken. Dit zou een alternatieve juridische 'sluiproute' kunnen zijn. Een
nadeel voor het OM is dat het in het Wbp-register gegevens kan missen die het wel wil
controleren. De politie behoeft de gegevens die zij uit het Wbp-register heeft verwijderd
echter niet meteen te vernietigen. Zij kunnen desgewenst worden gearchiveerd. Op dat
moment is de Archiefwet van toepassing.*"' Deze situatie is dus een andere dan die
waarin uit een politieregister verwijderde gegevens ingevolge artikel 10 lid 2 sub d WPolr
zo snel mogelijk na de verwijdering moeten worden vernietigd.'" Vernietiging wil zeg-
gen dat de betreffende gegevens ook in eventuele duplicaatbestanden, bijvoorbeeld back-
ups, moeten worden gewist. Gegevens die uit een politieregister zijn verwijderd, mögen
niet overgebracht worden naar een archiefbewaarplaats. De reeds verwijderde maar nog

36O.Vergelijk Schreuders 1995, p. 14. Een OvJ is ook geen opsporingsambtenaar in de
zin van artikel 14 sub c WPolr.

361.Archiefwet 1995, 5r*. 1995, 276. .
36 /, 1988/1989, 19 589, nr. 6, p. 5 en 6 (MvA).
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nice vernietigde gegevens mögen enkel worden gebruikt om te controleren of verwijde-

ring terecht heeft plaatsgevonden.*** tvwt- nHr<t*>j».'itff*̂ *ii:. i*-*b-fc»*sfSä»>SV #««»#** "̂»u,.--;

Een optimale controle door her OM lijkr ons via de weg van een apart Wbp-register ech-

ter niet mogelijk. Er zou in deze situatic sprakc zijn van een autorisatic van het OM op

het niveau van de gegevens en niet op het niveau van de hele registratiedatabase. Dit zou

leiden tot opslag van de geautoriseerde gegevens in een aparte Wbp-database. De inhoud

van de Wbp-database voor het OM zou dan verschillen van de inhoud van de registratie-

database voor de politic. Er zou dan dus sprake zijn van een dubbele opslag^ en autori-

satic van het OM op gegevensnivcau.

Verder zou het OM ook ccn Wbp-register kunnen aanleggen met het oog op de verstrek-

king van gegevens aan het buicenland in het kader van de politiele samenwerking, even-

tucel gevuld met de inhoud van de gegevens die zij aangeleverd krijgt van de politic. Dan

zouden gegevens wel rechtstreeks längs geautomatiseerde weg aan buitenlandse politie-

diensten kunnen worden verstrekt. Een dergelijke weg lijkt echter toch enigszins op

gespannen voet te staan met de strckking van artikel 18 lid 1 WPoIr en de bedoeling van

dc wctgever wat dc verstrekking van politiele (opcrationcle) gegevens aan het buitenland

betrcft. D4a>voor had de wetgever het open verstrekkingsregime van de WPR en thans

de Wbp niet bedoeld. Een andere vraag is met welke gegevens het OM een dergelijk spe-

cifick Wbp-register zou vullen. De gegevens die het van de politie aangeleverd krijgt voor

dc controle van de protocolplicht (via artikel 15 lid 1 sub a sub 1 WPolr) of voor de ver-

vulling van zijn rcchtshulptaak (via artikel 15 lid 1 sub a sub 2 WPolr) kunnen bczwaar-

lijk worden gebruikt om een database te vullen met het oog op dc politiele samenwer-

king. Als het OM aan derden informatie uit de politieregisters gaat verstrekken, krijgen

wij te maken met een omstandigheid die niet in overeenstemming is met het gesloten

verstrekkingsregime van de WPolr en het BPolr.'" De inhoud van de registratiedatabase

en de Wbp-databases kunnen ook uiteen gaan lopen en de Wbp-databases zijn wellicht

niet mecr up-to-date. Het probleem dat aan de wetgever voorgelegd dient te worden is

dat protocolregisters op de beschreven wijze een zelfstandige bron van informatie wor-

den. De wetgever zal over de wenselijkheid en rechtmatigheid van dergelijke mogelijke

praktijken het laatste woord moeten spreken.

363Schreuders 199V p. 14.
364. Eigenlijk een driedubbele opslag als de PALMA-logdatabase wordt meegerekend.
365. Aldus de Minister van Justitie in //«n^r/jnj^x //. 1989/1990. p. 26-1123.
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In de praktijk hebben de IRCs de wens geuit om hergebruik van dc gcgevens die zijn

vastgelegd in de PALMA-logdatabase respcctievelijk de registratiedatabase mogclijk te

maken (zie subsectic 4.4.4). Hergebruik is onder voorwaarden juridisch toelaatbaar. De

in het IRP-rcgister, dat een politiercgister is, opgeslagen gegevens kunnen binnen de -•••••

reguliere politie in beginscl vrij worden verstrckt en gebruikt. De WPolr gaat namelijk in

principe uit van actieve informatieverstrekking binnen de politie (art. 14 sub a en b : ;•(

WPolr). Daarbij geldt in beginsel geen doelbinding voor de verstrekking. Bij een voorge-

nomcn hergebruik van de protocolgegevens door de IRC-medewerkers zal echter wcl uit-

drukkelijk rekening moeten worden gehouden met hct doelbindingsbcginsel. Deze fM>

belangrijke eis van onder andere het vijfde beginsel van Aanbcvcling R (87) 15 (vcrgelijk

subsectie 5.3.2) houdt daar in dat gegevens die door het buitenland aan de Nederlandse

politie verstrekt zijn voor geen ander doel gebruikt mögen worden dan aangegeven is in

het verzoek om inlichtingen. Gebruik van dc gegevens voor andere doelcindcn moet

afhankelijk worden gesteld van goedkeuring door de verstrekkende instantie. Dit wordt

de eis van doelbinding of bepcrkt gebruik genoemd. Ncderland stclt op grond van artikei

13 lid 5 BPolr dczc algcmcnc voorwaarde ook aan het buitenland (vergelijk subsectie ,

5.4.3). Het hergebruik van dc protocolgegevens mag dus niet in strijd komen met de

doeleinden waarvoor de gegevens door hct buitenland zijn verstrekt. Ingevolgc artikei 1 1

lid 2 BPolr kan verstrekking van de betreffende gegevens aan onder andere de reguliere

politie, de Koninklijke marechaussee, bijzondere opsporingsambtenaren en aan het OM

onder omstandigheden achterwege worden gelaten. Dit kan namelijk indien de gegevens

slechts konden worden verkregen onder de voorwaarde dat zij alleen voor een bepaald

doel zouden worden gebruikt en de verstrekking een ander doel zou betreffen.'** Bij ver-

strekking van de gegevens kunnen ingevolge artikei 11 lid 3 BPolr beperkingen aan het

gebruik van de gegevens worden opgelegd. De IRC-medewerkers zullen in ieder geval

henzelf en andere politieambtenaren de beperking moeten opleggen dat zonder vooraf-

gaande toestemming van de buitenlandse verstrekkende instantie de protocolgegevens

niet voor een ander doel mögen worden (her)gebruikt dan voor het doel waarvoor de

gegevens door het buitenland zijn verstrekt. Wil men de gegevens voor een ander doel

gebruiken, dan zal om toestemming van de verstrekkende instantie moeten worden ver-

zocht of zal een nieuw politieel rechtshulpverzoek uit moeten gaan. Voor degenen op wie

de gegevens betrekking hebben, houdt dit de waarborg in dat over hen geen beslissingen

worden genomen op basis van gegevens die niet up-to-date zijn. ! = • . , , , . - •;.••••

366. Het bestaan van een dergelijke voorwaarde kan ingevolge artikei 11 lid 2 BPolr
slechts worden aangenomen indien van de voorwaarde blijkt uit een proces-verbaal
en van het bestaan van een dergelijke voorwaarde aantekening is gehouden in het
betreffende politieregister.
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Het is echter wel zo dat gegevens die louter zijn vastgelegd met het oog op de controle op

de naleving van het verstrekkingsregime van het register IRP, dus de protocolgegevens in

de zin van de WPoIr en het BPolr (vcrgelijk subsectie 6.1.3). niet zomaar door de politic

mögen worden gebruikt. De NvT bij artikel 18 lid 4 BPolr steh daaromtrent namelijk

dat, hoewcl dcrgelijke gegevens nuttige informatie voor de politie kunnen opleveren, zij

niet voor dat doel zijn vastgelegd. Een gebruik voor operationele doeleinden van deze

protocolgegevens moet daarom als oneigenlijk worden afgewezen en is ingevolge artikel

18 lid 4 BPolr vcrboden."'' De mogelijkheid bestaat wel dat de Minister van Justitie of

de Minister van Binnenlandsc Zaken op grond van artikel 6 lid 4 of 18 lid 4 WPolr toe-

itemming gecft om dcze protocolgegevens in bijzondcre gevallcn wel voor operationele

doeleinden te gebruiken. Te denken valt aan de opsporing van misdrijven waardoor de

rechtsorde ernstig geschokt is.*** «>;>- :;,«.:-•-•:».». :.;«,>•; r.tr ;,»"»-^.,.- ,< -m-i*-. ,

Een belangrijk probleem vanuit juridisch oogpunt is dat het volgens de Schengenregeis

en de daarbij behorende uitvoeringsregels, met name artikel 6 lid 1 Reglement IRP, niet

tocgestaan is een exacte kopie te bewaren van de vollcdige inhoud van de gegevens die

zijn uitgewisseld. Dit komt neer op het dubbel opslaan van gegevens, tcrwijl dat niet

nodig is voor het doel van het register en ook niet noodzakeiijk is voor een goede uirvoe-

ring van de politietaak (vcrgelijk artikel 4 lid 1 WPolr). Er mag op grond van artikel 6 lid

1 Reglement IRP alleen een omschrijving van de verstrektc gegevens worden vastgelegd

en niet de gehele inhoud van de gegevens zelf. Het is duidelijk dat het voor de politic erg

moeilijk en tijdrovend is een omschrijving te geven van de verstrekte gegevens die vervol-

gens kan worden opgcslagen. Om die reden is in het oorspronkelijke PALMA-systeem

toch gekozen voor de volledige opslag van alle velden in de centrale PALMA-logdatabase

en het overbrengen van bepaalde velden hiervan, waaronder de complete inhoud van het

bericht, in de lokale registratiedatabases die bij de IRC's zijn ondergebracht. Bij het ont-

werp van een nieuw PALMA-systcem is het belangrijk te wijzen op het gevaar van het

hergebruik van een op deze wijze ontstaan archief voor het afhandelen van nicuwc aan-

vragen en eventueel voor analysedoeleinden. Wij zijn van mening dat het voor de effec-

tuering van de rechten van de geregistrecrde met betrekking tot verbctering, aanvulling

en verwijdering van gegevens, wellicht toch tc verdcdigcn is om de gehele inhoud van de

gegevens te bewaren. Deze opslag voor dit specificke doel dient dan wel duidelijk wctte-

lijk te worden ge rege Id en in ieder geval te worden afgestemd met het CBP en dc buiten-

landse controleautoriteiten. In ieder geval dient de volledige inhoud van de verstrekte

gegevens voor de bctrokken IRC-mcdewerkcrs niet langer toegankelijk tc zijn dan rede-

lijkerwijs nodig voor een goede internationale gcgevensuirwisscling. Het archief zou

anders een zelfstandige bron van informatie worden voor hergebruik ter verstrekking bij

367.Stb. 1991, 56, p. 32. -. • J ' - J ^ S ^ r- .Jt's* ••* •,••,-. v -
368. Stb. 1 9 9 1 , 5 6 , p. 32. - ar
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een nieuwe aanvraag en eventueel voor misdaadanalyse en dat is nict dc bedoeling van de
Schengenrcgels hicromtrent. j » ^ » v * I > = J » » « # » < i ; v >»iM*»i,* » m w » « ! . ^ * »

Er dient evenwel op gewezen te worden dat het hier om een interpretatiekwestie gaat.
Artikel 552/ lid 3 Sv met het bijbehorend model**'* spreken over "het register moet in <JSJ

ieder geval de volgende gegevens bevatten" en de SUO zegt niet meer dan hetgeen artikel
126 lid 3 sub e aangeeft: "van de verstrekking en de ontvangst van persoonsgegevens
dient in de registratie waaruit zij worden verstrekt en waarin zij worden opgenomen aan-
tekening te worden gehouden." Het is desalniettemin duidelijk dat de wetgever niet een
nieuwe zelfstandige bron van informatie heeft willen creeren voor operationeel gebruik
naast de bestaande politieregisters waaruit de informatie wordt onttrokken en waarin de
verkregen informatie wordt opgeslagen.-^"

Met betrekking tot openbare orde-informatie is de situatic aangaande de rcgistratiefunc-
tie van PALMA nogal gecomplicecrd. Op grond van de artikelen 39 en 46 SUO mögen
deze gegevens wel verstrekt worden, doch het register IRP is cr nict op van toepassing,
daar het niet gaat om strafvordering. Het register IRP is van toepassing op strafvorder-
lijke gegevens, in principe aangaande verdachte personen (of overige betrokkenen zoals
getuigen en slachtoffers). Voor openbare orde-gegevens geldt dat het cigenlijk nict de "
bedoeling is dat die worden opgeslagen in de PALMA-registratiedatabase. Ook voor die
gegevens dient het archief geen zelfstandige bron van informatie te worden voor herge-
bruik. Hetzelfde geldt in principe voor de overige categorieen van gegevens, niet zijnde
strafvorderlijke gegevens, bijvoorbeeld informatie over verdwenen personen. Dit kan er
in verband met artikel 5a sub b WPolr toe leiden dat gegevens over onverdachte perso-
nen slechts vier maanden mögen worden bewaard, als het doel van het archiveren van
openbare orde-informatie de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde is. Te betogen
valt evenwel dat het doel van het archief in dit geval is de controle van het register door
de burgemeester (omdat het OOV betreft en het gezag derhalve bij de burgemeester
b e r u s t ) . . • • • . . • . • , . ' • v : - - ^ ; ; • , . ' : . - . < ' • - . . ' V . i ; - ; . ; - i ) v Ä : • • ? • • • • . i ; * ^ - . . ' ; ' V ' • . • ' • • • • . • • . • - • : . - ' . . - . . ? , • • • - • • • •

Het archief mag wel gebruikt worden om te kijken of er al eerder een aanvraag is geweest
over het betreffende onderwerp. Het archief dient echter eigenlijk slechts een omschrij-
ving van de op het betreffende geval betrekking hebbende gegevens te bevatten en niet
de concrete inhoud van de gegevens zelf. De IRC-medewerker zal voor de afhandeling
van een verzoek altijd terug moeten gaan naar de bron van de gegevens, het oorspronke-
lijke register waarin de gegevens zijn opgeslagen. Eigenlijk schrijft artikel 126 lid 3 sub c

369.Besluit van 28 december 1993, Sfrrr. 1993, 252.
370. Een vergelijkbare problematic!; doei zieh voor bij de infodesks van de recherche.

Het is ook nooit de bedoeiing geweest dat deze infodesks zelfstandige bronnen van
informatie zouden worden.
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SUO voor dat "van de verstrekking en de onrvangsc van persoonsgegevens dient in de

registratie waaruit zij worden verstrekt en waarin zi) worden opgenomen aantckening te

worden gchoudcn." Daar dit in de praktijk onuitvoerbaar is gebleken, is deze rege I niet

toegepast en protocolleren de IRCs alleen in de registratiedatabase, aansluitend bij arti-

kel 552* lid 3 Sv.*"

Gegevens die door een CIE worden verstrekt, mögen alleen worden opgeslagen door de

GIF. zelf en niet door dc IRC's. Het opslaan van CIE-gegevens door de IRCs gebeurt op

dit moment ook niet.

6.5 Multimediale gegevens *»•*'**•»»-••«,v,̂  -i-s•.J;.,. ^ ^ - 1 * 0 . . •«!•, . •,.-,•,

Hct feit dat het in de EMMI-omgeving gaat om de uirwisseling van m»//Vmf</;«/<r gege-

vens is voor wat de juridische bescherming van de gegevens bet re ft niet van wezenlijk

onderscheidend belang. De via de PALMA-formulicren en de multimediakiosk uitgewis-

icldc plaatjes, foto's en videobeeiden zijn, ingevolge de ruime definitie van persoonsgege-

vens in ondcr mcer het Databeschermingsverdrag, persoonsgegevens als de gegevens met

een bepaalde persoon in verband kunnen worden gebracht (zie subsectics 5.3.1, 5.4.3 en

6.1.2). Dat zal meestal hct geval zijn. Ook de Registratickamer geeft in haar jaarverslag

1997 een ruimc invulling aan hct begrip pcrsoonsgegeven.'^ Van een persoonsgegeven is

sprake als een gegeven herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. Daarvoor

moet aan twee eisen voldaan worden:

- hct gegeven hceft bctrekking op of vcrschaft informatie over een bepaalde persoon; en

- de identitcit van dc betrokkene kan rcdclijkerwijs worden vastgesteld.

De Registratiekamer boog zieh reeds in 1997 over de vraag of videobeeiden als persoons-

gegeven zijn aan te merken en beantwoordde deze vraag positief.'™ Dc Registratickamer

is van oordcel dat een video-opname van een persoon die daarop duidclijk is afgcbeeld

altijd betrekking op hem heeft en bovendien informatie over dezc persoon verschaff.

Voor de vraag of op een video-opname ook de identiteit van icmand redelijkerwijs kan

worden vastgesteld, zijn volgens de Registratiekamer twee factoren van belang: de aard

van het gegeven en dc mogelijkheden die degene die de beschikking over de beeiden

heeft ten dienstc staan om de beeiden tc herleiden. De Registratickamer komt tot de

slotsom dat naast gegevens als naam cn adres, vingerafdruk cn DNA-profiel, ook video-

beclden van een persoon in hct maatschappelijk verkeer als identificerend kunnen wor-

den beschouwd. Hiervoor is het volgens haar niet noodzakelijk dat de afgebcelde per-

soon met naam bekend is bij degene die de beschikking heeft over de videobcclden. Deze

371Verbeck. Van den Herik. Plugge & De Root 1999. p. 201.
372.Registratielumer 1998. p. 29. v .
373. Registratickamer 1998. p. 30.
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omstandighcid kan volgcns de Registratiekamer veranderen als sprake is van minder ;«j
scherpe afbeeldingcn van personcn. O f het dan o m cen pcrsoonsgegeven gaat, wordt -HS
bepaald door de vraag of er b innen redelijke grenzen een mogelijkheid tot indirecte iden-
tihcatie bestaat. Het kan daarbij gaan o m bekendhcid van de betrokkene bij degene die
de beschikking heeft over de beeiden of o m de beschikbaarhcid van aanvullende infor- i

6.6 Voorgenomen herzlening WPoIr sp
In Nederland bestaat het voornemen om de WPolr te herzien.'™ De herziening van de •
WPolr is onder andere gcricht op verruiming van de wettelijke mogelijkheden tot opslag,
verstrekking en gebruik van persoonsgegevens door de politic. O n d e r andere zal het vcr-
stekken van persoonsgegevens door de politic aan derden worden vcrruimd. Wij beper-
ken ons in dezc subsectie tot de pun ten van dc verwerking van persoonsgegevens over
onverdachte personen en de aanpassing van de WPolr aan de W b p . ..•/#.

De huidige wet kent voor de opslag van gegevens over onverdachte personen voor de '-*»-
strafrechtelijke handhaving van de rcchtsorde cen beperking. Deze gegevens mögen in '
beginsel niet langer dan vier maanden worden opgeslagcn, tenzij zij verwerkt worden
binnen het regime van dc bijzondere politieregisters (zie subsectie 5.4.3). In dc praktijk
blijkt de termijn van vier maanden erg kort voor de dagelijkse uitvoering van de politie-
taak. Om die reden wordt overwogen dezc termijn te verlengen. ,- „... ,. ..

Daarnaast blijkt in de praktijk dat de verwerking van gegevens betreffende onverdachte
personen noodzakelijk kan zijn om zieht te krijgen op bepaalde maatschappelijke ver-
schijnselen die samenhangen met criminaliteit. Het regime van de bijzondere registers is
hierop volgens de Minister van Justitie niet voldoende toegesneden. De problematiek
van overlast door groepen jongeren in een wijk, het wapenbezit in bepaalde stadswijken,
Signalen over op handen zijnde terroristische aanslagen et cetera vergen volgens de
Minister van Justitie meer ruimte voor dc opslag en verdcre verwerking van gegevens van
ook onverdachte personen zonder concrete verdenking. Daarom wordt voorgesteld te
komen tot ruimere mogelijkheden tot verwerking van gegevens van onverdachte perso-
nen voor specifieke doelen binnen de politietaak. Dit voorstel betekent dat gegevens over
onverdachte personen langdurig kunnen worden opgeslagen indien de verwerking van
gegevens van deze personcn nodig is voor dit doel. Gegevens over personen die op grond
van de handelingen die zij verrichten, bctrokken kunnen zijn bij de maatschappelijke
problematiek die wordt aangepakt, moeten kunnen worden verwerkt. Door verbanden te
leggen tussen verschillende gegevens kan een probleem beter in kaart worden gebracht en

374. AjmmmWm //, 2002/2003, 28 600 VI, nr. 134 (Brief van de Minister van Jusli-
tie).
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beter worden aangepakt, aldus de Minister van Justitie. De maatschappelijke problema-

tiek dient de langduriger opslag van gegevens te rechtvaardigen. Het dient te gaan om

maatschappelijke problemen die noodzakelijke aandacht van de politie vergen en waar-

voor vcrwcrking van relevante gegevens nodig is, zodat gekomen kan worden tot cen

beter inzicht en een betere aanpak. Deze aanpak behoeft niet te bestaan uit (de voorbe-

reiding van) opsporing of het treffen van strafrechtelijke maatregelen. Deze kan ook •«<••

bestaan uit het preventief optreden längs de weg van bestuurlijke maatregelen. Het voor-

stel houdt in dat in dc wet criteria zullen worden opgenomen voor de verwerking van

gegevens voor een dergelijk speeifiek doel en voor dc termijn gedurende welke opslag is

toegestaan. Met voorstel sluit mede aan op het voorstcl betreffende themaregisters in het

rapport van de werkgroep Ciegevensuitwisseling en terrorismebestrijding.''' Met bchulp

van themaregisters kan een bepaald strafrechtelijk relevant thema worden onderzocht,

hijvoorbeeld terrorisme. In het themaregister kunnen gegevens worden opgeslagen over

gruepen van onverdachte personen ten aanzien van wie aanknopingspunten bestaan dat

zij betrokken kunnen zijn bij het beramen, voorbereiden of plcgen van misdrijvcn die

verband houden met het te onderzoeken thema. Men dient zieh hierbij onzes inziens af

tc vragen of het uitvoerig registreren van onverdachte personen rond een thema wel een

taak is van de politic De politie mag onzes inziens geen verkapte inlichtingendienst wor-

den.

Het voorstel van de Minister van Justitie ziet ook op het verdere interne gebruik van per-

soonsgegevens over onverdachte personen door de politie. De huidige WPolr laat,

behoudens uitzonderingen, niet toe dat gegevens over onverdachte personen die ten

behoeve van een bepaald strafrechtelijk onderzoek zijn verzameld ook worden gebruikt

voor een ander strafrechtelijk onderzoek. In de praktijk bestaat er een behoefte om in

bepaalde gevallen gegevens over onverdachte personen uit een bepaald strafrechtelijk

onderzoek tc kunnen gebruiken voor andere strafrechtelijke onderzoeken. Voorgesteld

wordt te komen tot een verruiming in die zin dat gegevens over personen uit de ene zaak

ook voor een andere zaak kunnen worden verwerkt indien daartoe een concrete aanlei-

ding bestaat. Daartoe zullen er criteria nodig zijn voor het verwerken van persoonsgege-

vens, in afwijking van het speeificke doel waarvoor deze zijn verzameld. .«..-i.

De herziening van de WPolr strekt mede tot een aanpassing aan de systematiek van de

Wbp in die zin dat de verwerking van persoonsgegevens voor een bepaald doel centraal

Staat, in plaats van, zoals in de huidige wet, het registerbegrip. Thans wordt hieromtrent

een wctsvoorstel voorbereid. De inhoud daarvan is nog niet openbaar zodat we er hier

niet verder op ingaan.

//, 2002/2003. 27 92V nr. 82.
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7 Digitale expertise in internationaal
'r«G:-' na

1'!<•<>

* '

In dit hoofdstuk behandelen wij de rweede aanvullendc onderzoeksvraag: ;'/ ,•;";.

{/n/V /<•

In sectie 7.1 geven wij een kort overzicht van de internationale ontwikkclingen betref-
fende grensoverschrijdende bevoegdheden. Vervolgens bespreken wij in sectie 7.2 het
Cybercrimeverdrag van de Raad van Europa en in sectie 7.3 de Ovcreenkomst betref-
fende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van de EU. In sectie 7.4 gaan we in op het
juridische vraagstuk van de directe toegang in relatie tot EMMI. Sectie 7.5 behandelt de
visie van de Raad van Europa omtrent directe toegang. Jn sectie 7.6 bezien wij het
Nederlandse recht met betrekking tot directe toegang. Sectie 7.7 behandelt de directe
toegang in Belgie en Duitsland. Sectie 7.8 bevat onze conclusies met betrekking tot een
deugdelijke regeling voor de directe toegang en sectie 7.9 bevat onze standpuntbepaling
terzake. De reden om het onderzoek met het Cybercrimeverdrag van de Raad van
Europa (sectie 7.2) te beginnen is gelegen in het feit dat dit het eerste internationale ver-
drag van die aard is. • ,., .*-; . I ' - ^ M - / - . . - -« , • :.»-;ifJsf / ^ ^^«•••i ;<-•--v«.^, - o - f ^ i

7.1 Internationale grensoverschrijdende bevoegdheden
Hierbij formuleren wij een extra doel van ons onderzoek, te weten het aantonen dat in
internationaal verband steeds meer bevoegdheden ontstaan die een grensoverschrijdend
karakter hebben. Op Europees en internationaal vlak is er een ontwikkeling gaande
waarbij binnen de grenzen van subsidiariteit en proportionaliteit soms eindelijk iets
wordt prijs gegeven dat voorheen te vuur en te zwaard verdedigd werd. Het gaat om de
territoriale soevereiniteit van de betrokken staten.*™ Deze ontwikkeling kan onzes

376. Zie hicromtrenc ook Klip 2000.
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inziens positieve gevolgen hebben voor het vraagstuk van de rechtstreekse geautomati-
(eerde toegang tot politiele computernetwerken en computerbestanden door politieamb-
tenaren van andere staten. Het lean een inspiratiebron zijn om tot internationaai aan-
vaardbare oplossingen te komen voor dit vraagstuk. De fora waarin tot dit soort
oplossingen kan worden gekomen zijn de Raad van Europa en de EU.

7.2 Het Cybercrlmeverdrag - -'••,•

Het Cybercrimeverdrag van de Raad van Europa'^ is het eerste internationale verdrag dat
betrekking heeft op strafbare feiten die gepleegd zijn via het Internet of andere computer-
netwerken, zowcl publiek als privaat. Het verdrag bevat zowel bepalingen van materieel
(trafrecht (strafrechtelijke bepalingen) als van formeel strafrecht (strafvorderlijke bepa-
lingen). De strafrechtelijke bepalingen zien onder meer op inbreuken op auteursrechten,
computcrgerelatcerde fraude, kinderpornografie en schending van de beveiliging van
computernetwerken. Het formcle strafrecht heeft betrekking op een geheel van bevoegd-
heden en procedures, zoals het doorzoeken van computernetwerken en intereeptie van
communicatie. Wij leggen in deze sectie de nadruk op de strarvorderlijke aspecten van het
Cybercrimeverdrag en gaan in het verlengde daarvan in het bijzonder in op de grens-
overschrijdcndc aspecten ervan. In subsectie 7.2.1 gaan wij nader in op het doel van het
Cybercrimeverdrag en in subsectie 7.2.2 behandelen wij de inhoud van het verdrag.

Het hoofddoel van het Cybercrimeverdrag is het bereiken van een gemeenschappelijk
internationaai opsporings- en vervolgingsbeleid teneinde de samenleving te beschermen
tegen cybercrime (voorhcen aangeduid met de term computercriminaliteit). Het verdrag
wil dat hoofddoel bereiken door op dit onderwerp toegesneden internationale wetgeving
vast te stellen en door internationale politiele en justiticle samenwerking op dit terrein te
bevorderen. ,...... -. ~ . . . . . . . . . . . .

Het Cybercrimeverdrag is niet louter een Europees instrument, maar vertoont mondiale
trekken, aangezien ook de Verenigde Staten, Canada, Japan en Zuid-Afrika, mee hebben
gewerkt aan de totstandkoming ervan cn het verdrag mede hebben ondertekend. Het is
op 23 november 2001 te Budapest ondertekend door eenendertig staten. Het verdrag
treedt in werking na ratificatie door vijf staten, waarvan er ten minste drie lid zijn van de
Raad van Europa. Dit zal geschieden op 1 juli 2004, aangezien het verdrag geratifkeerd
is door Litouwen op 18 maart 2004, door Hongarije op 4 december 2003, door Estland
op 12 mei 2003, door Kroatie op 17 September 2002 en door Albanie op 20 juni 2002.
In verband met de bijzondere positie van de Verenigde Staten aangaande de vrijheid van
meningsuiting, is het verdrag aangevuld met een Additioneel Protocol dat elke publicatie

377. Cwimn«« en CpfcnriW, CttMa/c/fttivpr. ETS. m>. /S5,
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van racistische of xenofobische propaganda via computernerwerken tot strafbaar feit »VI
bestempelt. '»^•»^^'WBPfM'*«*»»'«»*;«"?*'^^*^' ^ i ^ ' ! % ^ * > ( i » ! * H

Het verdrag is totstandgekomen doordat de lidstaten van de Raad van Europa zieh
bewust werden van de diepgaande veranderingen die het gevolg zijn van de digitalises
ring, de convergence en de voortdurende globaliscring van computernetwerken. Het
gaat de Raad van Europa daarbij om het risico dat (1) computernerwerken en elektroni-
sche informatie ook gebruikt worden voor het begaan van strafbare feiten en dat (2)
bewijs met betrekking tot zulke strafbare feiten opgeslagen kan zijn in en overgedragen
kan worden door computernetwerken. Voor de strijd tcgen cybercrime is volgcns de
Raad van Europa een verbeterde, snelle en gocd functionerende internationale samen-
werking in strafzaken nodig. Het verdrag is in dit opzicht aanvullend ten opzichte van
bestaande samenwerkingsverdragen, teneinde (1) opsporing en vervolging met betrek-
king tot strafbare feiten in verband met Computersystemen en computergegevens effec-
tiever te maken dan nu het geval is en (2) het verzamelen van bewijs in elektronische •'—*
vorm van een strafbaar feit mogelijk te maken. De Raad van Europa heeft getracht hier-
bij de juiste balans aan te brengen tussen enerzijds de opsporingsbelangen en anderzijds
het respecteren van (a) de fundamentcle rechten van de mens zoals die zijn neergelegd in
h« EVRM van 1950 en (b) het IVBPR van 1966. De fundamentcle rechten betreffen
bijvoorbeeld het recht op privacy, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van infor-
matievergaring (de vrijheid om allerlei informatie en ideeen te zoeken, te ontvangen en
mede te delen, ongeacht grenzen). In het bijzonder wordt rekening gehouden met het
recht op gegevensbescherming, zoals neergelegd in het Databeschermingsverdrag uit
1981 van de Raad van Europa. Dit is ook het basisverdrag met betrekking tot de interna-
tionale politiele gegevensuirwisseling voor de lidstaten van de Raad van Europa. • '

Het verdrag werd voorafgegaan door enkele speeifieke aanbevelingen van de Raad van
Europa. Wij noemen hieronder de drie belangrijkste: /?«Y?rafw«j*A«/0« TVo. /? fS7J /5 ,
met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens in de politiesector; Äfrowwf«<i!a-
ft'on A/b. /? (#9,) .9, met betrekking tot computergerelateerde criminaliteit met aanwijzin-
gen voor de nationale wetgever aangaande de definitie van computercriminaliteit (het
betreft derhalve aanbevelingen met betrekking tot het materieel strafrecht van de lidsta-
ten van de Raad van Europa); en /frcorawfwrfW/o« /? (95,* ^3, met betrekking tot strafvor-
derlijke problemen aangaande informatietechnologie. In twee resoluties uit 1997 en
2000 heeft ook de Europese Raad van Ministers van Justitie het belang van de totstand-
koming van het Cybercrimeverdrag onderstreept. . •„ ,

7.2.2
Bij de bespreking van de inhoud van het Cybercrimeverdrag onderscheiden we drie
zaken, te weten: het materieel strafrecht, het formed strafrecht en de vereiste formeel
strafrechtelijke voorwaarden en waarborgen.
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Het materiecl strafrechtelijk gedeeltc (art. 2 tot en met 11) van het Cybercrimeverdrag
z i e t o p : • , - . . , . - , - , . . -,... * .••., - . , , , . •.*•., » - n * . • - * - • . « » . , - ., •

- strafbare feiten gericht tegen de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaar-
heid van computergegevens en -Systemen (wederrechtelijke toegang en interceptie,
gegevens- en systecminterferentie, misbruik van apparatuur); 'ei;., i o«.'?>»,-• ; v,

- computergerelateerde vervalsing en fraude; - »• •••~.-i
- kinderpornografie; •• • - -
- inbrcukcn o p copyright en gerelateerde rechten; alsmede s» <-}•.••--.*.;.• ,
- poging en helpen o f medepl icht ig zijn bij g e n o e m d e strafbare feiten. r.ii:w,. , c

Het verdrag voorziet verder in de verplichte aansprakelijkheidsstelling van rechtspeno-
nen (art. 11 Cybercrimeverdrag). Sancties dienen effectief, proportioned en afschrik-
wekkend te zijn (art. 12 Cybercrimeverdrag).

• » • • f t ' . - . ' • • . ' • j i K ' * ! - v * 1 i : » ^ 4 , , r u W ' j f t <«•.*!. ' '«•'> "»:•' ?• l ^ i M ! } - « * - - <*•• ' • • ••

De partijcn bij het verdrag dienen in hun nationale wetgeving de genoemde feiten straf-
baar te stellen, voor /over dat nog niet is gebcurd.

De in het Cybercrimeverdrag neergelegde bevocgdhcden en procedures dienen door de
nationale staten in hun nationale recht te worden toegepast op:
1. de strafbare feiten die van kracht zijn overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 11 van

het Cybercrimeverdrag;
2. andere strafbare feiten begaan door middel van een computersysteem;
3. de bewijsgaring in elektronische vorm van ecn strafbaar feit (art. 14 Cybercrimever-

drag).

De volgende bevoegdheden dienen tc worden ingevoerd in de nationale wetgeving van
de verdragspartijen. •••.-•-• - : ^ . ,'^ ; ' : , ' ' ; ->- ' • '

— Het bevelen of op gelijkaardige wijze verkrijgen van een zogenoemde 'expedited pre-
servation' (een spoedconservering) van opgeslagen computergegevens, indusief ver-
keersgegevens, tot maximaal negentig dagen, om de bevoegde autoriteiten in Staat te
stellen deze gegevens te ontsluiten. Bij wederzijdse rechtshulp is de termijn van het
bevelen of op gelijkaardige wijzc verkrijgen van een spoedconservcring niet minder
dan zestig dagen (art. 16 en 17 Cybercrimeverdrag; en artikel 29 en 30 Cybercrime-
verdrag in geval van wederzijdse rechtshulp). Hicrbij geldt het beginsel van vertrou-
welijkheid. Er is geen dubbele strafbaarheid van het betreffende feit in de betrokken
l a n d e n v e r e i s t . • > > ; . • . i . j : , - i . r . , s v . i . - , . ; - ! ; 4 . . . ..-• . ..•••; , , , . » j - . • - • - .
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_ Het bevelen van de uitlevering van computergegevcns (de 'production order').

bevel ziet op gespecificeerdc computergcgevens die in het bczit zijn of onder de con-

trole staan van een persoon of op abonneegegevens (art. 18 Cybercrimeverdrag).'"

- Het zocken en vastlcggen van opgcslagcn computergegevens, ook in computernetwer-

ken (art. 19 Cybercrimeverdrag; en artikel 31 Cybercrimeverdrag in geval van wedcr-

zijdse rechtshulp). Daarbij hoort ook het eventueel ontocgankelijk maken van de ';>(.!

computergegevens en het bevel tot het verkrijgen van informatie van personen die $*\

kennis hebben van het functioneren van de beveiliging.

- Het real-time vergären van verkeersgegevens (art. 20 Cybcrcrimevcrdrag; cn artikel 33

Cybcrcrimeverdrag bij wedcrzijdse rechtshulp). Hierbij spcelt hct bcginscl van ver-

trouwelijkhcid en gaat het zowel om publieke als om private telecommunicatie.

- Interceptie van de inhoud van de gegevens met betrekking tot een reeks ernstige delic-

ten (art. 21 Cybcrcrimeverdrag; en artikel 34 Cybercrimeverdrag bij wedcrzijdse

rechtshulp). Het gaat hierbij zowel om publieke als private telecommunicatie.

- Grcnsoverschrijdcnde toegang tot opgeslagen computergegevens met toestemmingof

zonder tocstemming indien de gegevens publiek beschikbaar zijn (art. 32 Cybercrime-

verdrag).

Art. 15 Cybercrimeverdrag noemt een aantal belangrijke voorwaarden en waarborgen die

de verdragspartijen in acht dienen te nemen bij het invoeren van de bevoegdheden in

hun nationale wetgeving. De bevoegdheden en procedures zijn onderworpen aan de

voorwaarden en waarborgen van het nationale recht, die adequaat de mensenrechten en

vrijheden dienen te beschermen. •'••'•:•<>•.-: •>!•: i. ^ . -.- >

Speciale nadruk ligt ten eerste op de proportionaliteit. Zo dient rekening gehouden te

worden met de aard en omstandigheden van het betreffende misdrijf. Interceptiemaat-

378. De Europese Commissie heeft op 14 november 2003 een Voorstel voor een kader-
besluit van de Raad betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter vcrkrij-
ging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures
ingediend (COM/2003/0688 def. - CNS 2003/0270). Dit voorstel, dat op 22
januari 2004 informed is behandeld door de Raad, beoogt verder te gaan dan het
Cybercrimeverdrag van 2001. Het wil onder meer een aantal bevoegdheidsvraag-
stukken oplossen die zieh voordoen in verband met het verkrijgen van computerge-
gevens die worden bewaard op servers binnen de Europese Unie. Het stelt duidelijk
dat de tenuitvoerleggingsstaat het recht heeft computergegevens te verkrijgen die
op wettige wijze toegankelijk zijn vanaf zijn grondgebied, zelfs indien deze zijn
opgeslagen op het grondgebied van een andere lidstaat. Het kadcrbesluit doet geen
uitspraak over andere bevoegdheidsvraagstukken in verband met computergege-
vens, met name wanneer er derde landen bij betrokken zijn. Het voorstel vindt een
rechtsgrond in artikel 31 VEU, dat betrekking heeft op het gezameniijk optreden
inzake justitiele samenwerking in strafzaken. Zie over de juridische status van een
kaderbesluit subsectie 7.8.2.
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regclcn mögen bijvoorbccld alleen plaatsvinden met betrekking tot een reeks ernstige
misdrijven. In de tweede plaats ligt de nadruk op de impact van de bevoegdheden en
procedures, alsmede op de rechten, verantwoordelijkheden en gerechtvaardigde belangen
van derden. . „ , . , , . , . . • . . . - . .

De voorwaarden en waarborgcn dienen, onder meer, in dc volgende zaken te voorzien.

Z i j m o c t e n : • 3 < ? . 3 » ^ > - » i f : u y W ' 4 ? ; * « > * » j > * - * j ; ; : s M * * » Ä a y * » ^ . b - # ^ i , ' « i f i : - a i . i ' f f 5 3 ' . ' V ' " - = : >•- •••

- een vorm van rcchterlijke of andere onafhankelijke controle mogelijk maken;

- de gronden aangeven die de toepassing van de bcvoegdheid of procedure rechtvaardi-
gen;

- dc scope en de duur van dc bcvoegdheid of procedure beperken; • i. 4 ' • ;

- de standaards of minimumwaarborgen volgens de verplichtingen van bijvoorbccld het
FVRM en hct IVBPR volgen; hierbij zijn onder meer van belang de zaken Klass,*"
Kruslm en Hiivig/"" Malonc,"" Halford'** en Lambert"' uit de jurisprudence van
hetEHRM; ••

- medcdeling doen aan de betrokkenen van dc toepassing van de bevoegdheden of pro-
cedures;

- hct beginsel toepassen dat niemand verplichi is mee te werken aan zijn eigen veroor-
deling. hct /ojfcnaamdc ncmo-teneturbcginsel,;

- verschoningsrechten waarborgcn; •••>•_ i .• • ' ! :. ' •

- individuen of piaatsen spccificcrcn die hct voorwerp zijn van de toepassing van de
maatrcgel;

- zo wcinig mogelijk leiden tot verstoring van gebruikersdiensten;

- bescherming bieden tegen aansprakelijkheid voor (het behulpzaam zijn bij) ontsleute-
ling van de inhoud van computergegevens;

- bescherming van eigcndomsbelangcn waarborgen; en . - ̂  « • . *s
- hct recht op vergoeding bij het meewerken met Justitie garanderen. . >_•. ' •

Op grond van artikcl 23 Cybercrimeverdrag dient internationale samenwerking ce
bestaan op een zo breed mogelijke schaal voor de opsporing of vervolging van strafbare
feiten met betrekking tot Computersystemen of-gegevens of voor bewijsvergaring van
een strafbaar feit in elektronische vorm.

379. EHRM 6 sepwmbfr 1978, 5rnn y<, nr. 28, alsmede Ad/ 28 (1979). p. 327-334,
m.nt. E.A. Alkema, par. 42 (Klass ca.).

380. EHRM 24 april 1990, Ay 1991. 523 alsmede S m n A nr. 176« en 176* (Kruslin
en HUvig).

381. EHRM 2 augustus 1984, J>n>i/4. nr. 82 (Malone).
382. EHRM 2"> juni 1997. NJCM-bulletin 1997, 76S en volgende (Halford).
383. EHRM 24 augustus 1998, ftporrj «//iu/jm<-no «WZJrrwwiu rÄ<poro; /5»$»«-V

(Lambert).
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Op grond van artikel 25 Cybercrimeverdrag is ledere verdragspartij bevoegd, in drin- <i

eende omstandigheden, een verzoek tot wcderzijdse rechtshulp te doen of daarover te !

communiceren met behulp van spoedcommunicatiemiddclen, waaronder fax of e-mail, -

in zoverrc die middelen een afdoende niveau van beveiliging en authenticatie hebben. <•

Waar nodig mögen hiervoor encryptietechnieken worden toegepast. Indien de aange- >>

zochte staat dit vereist, dient er wel een formele bevestiging te volgen. De aangezochte

staat mag het verzoek accepteren en beanrwoorden met behulp van dezelfde communica-

(iemiddelen.

• • • - • - • • • • • " • " »

Op basis van artikel 26 Cybercrimeverdrag is spontane informatievoorziening m e t * *

betrekking tot cybercrime mogelijk, eventueel onder bepaalde voorwaarden of met een

vertrouwelijke behandeling.

Op grond van artikel 27 Cybercrimeverdrag is rcchtstreekse communicatie mogelijk

door gerechtelijke autoriteiten, door Interpol, door de bevoegde nationale autoriteit of

door andere bevoegde autoriteiten, indien er geen dwangmiddelen behoeven te worden

toegepast.

Art. 35 Cybercrimeverdrag verplicht de verdragspartijen tot de inrichting van een zoge-

noemd 24/7 Netwerk voor technisch advies, de conservatie van gegevens op grond van

artikel 29 en 30 Cybercrimeverdrag, de bewijsvergaring, het verstrekken van juridische

informatie en het lokaliseren van verdachten. De idee is dat in elke verdragsstaat 24 uur

per dag en 7 dagen per week een informatieknooppunt actief is, waarbij bevoegde amb-

tenaren heel snel de genoemde informatie kunnen geven cn de genoemde handelingen

kunnen verrichten. Wellicht is hierbij in de toekomst een rol weggelegd voor de IRCs.

Een heel belangrijke constatering in het kader van ons onderzoek is dat de zogenoemde

directe penetratie, de grensoverschrijdende toegang tot opgeslagen computergegevens,

op grond van artikel 32 Cybercrimeverdrag na de inwerkingtreding ervan mogelijk is via

personen die rechtmatig toegang hebben tot een grensoverschrijdend computernerwerk

of zelfs anderszins indien de informatie publiek beschikbaar is.

7.3 EU-Overeenkomst wederzljdse rechtshulp In strafzaken '
Op grond van Titel VI van het VEU aangaande de politiele en justitiele samenwerking in

strafzaken (zie sectie 5.2), inzonderheid de artikelen 34 lid 2 sub d en 31 sub a VEU, is

bij Akte van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000'" de EU-Overeenkomst

384. Akte van de Raad van 29 mei 2000 lot vaststelling, overeenkomstig artikel 34 van
net Verdrag betreffende de Europese Unie, van de Overeenkomst betreffende de
wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstacen van de Europese Unie,
PbEG 2000/C197/1, 12 juli 2000.
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betreffende de wederzijdse rcchtshulp in strafzaken tussen de lidsuten van de Europese
Unie aangenomen.'" Dit verdrag is een aanvulling op het Europese Rcchtshulpverdrag
van 20 april 1959*** en daarbij behorende aanvullende protocollen**'' en verdragen***. De
overeenkomst ziet op justitiele en politiele rechtshulp, doch niet op de handhaving van
dc open bare orde en de bescher m ing van dc binncnlandse veiligheid^.

Hieronder behandelen wij dc gegevensuitwisseling (subsectie 7.3.1), grens- •:••<» 'sra
overschrijdcnde vidcoconfcrentic en telefoonconferentie (subsectie 7.3.2), gemeenschap-
pclijke onderzocksteams (subsectie 7.3.3), het aftappen van telecommunicatie (subsectie
7.3.4) en gcgevensbescherming (subsectie 7.3.5). In subsectie 7.3.6 bespreken wij de
Nederlandse uitvoeringswetgeving. '«fess« is?- ••.»« ?̂

7.3. /
Interessant voor dc grensregionale informatieve samenwerking is dat deze recente EU-
rcchtshulpovereenkomst 2000 (hierna EU-RHO) in artikcl 7 lid 1 jo. Artikel 6 lid 1,4,
5 en 6 eigcnlijk herbevestigt (mede tegen de achtergrond van artikcl 39 lid 4 en 5 en arti-
kel 46 lid 2 SUC); zie hoofdstuk 5) dat de bevoegde autoritciten van de EU-lidstaten
binnen de grenzen van het nationale recht (bijvoorbecld in Nederland op grond van arti-
krJ 13 BPolr; zie hoofdsruk S) zonder een daartoe strekkend verzoek eegevens mögen
uitwisselen. Indien dit zo is geregeld (bijvoorbeeld in dc daartoe bestemde grensregionale
convenantcn en akkoorden), mag de gegevensuitwisseling rechtstreeks tussen de
bevoegde autoriteiten geschieden. Dit dient op grond van artikel 6 lid 1 EU-RHO
schriftelijk te gebeurcn, dan wel op zodanige wijze dat het verzoek schriftelijk kan wor-
den vastgestcld en de ontvangende lidstaat de echtheid ervan kan vaststellen. Dit laatste
is het geval in dc EMMI-omgeving. Op grond van artikel 7 lid 2 EU-RHO mag de auto-
ritcit die dc gcgevens verstrekt overeenkomstig het betreffende nationale recht voorwaar-
den verbinden aan het gebruik van de vcrstrckte gegevens door de ontvangende autori-

38V De overeenkomst is gcpublicecrd in 7>A. 2000, 96.
386. l-.uropces Verdrag aangaandc dc wederzijdse rcchtshulp in strafzaken, 20 april 1959

(ERV); 7>*. I96S, 10; ETS No. 30. Dit verdrag is tot stand gekomen in het leader
van de Raad van Europa.

387. In het bijionder het aanvullend protocol bij het ERV, 17 maart 1978 (AP-ERV); .
7r*. 1979, 121; ETS No. 99.

388. In het bijionder de Schengen Uitvoeringsovereenkomst (SUO) van 19 juni 1990;
, Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 198$ te Schengen gesloten ,

Akkooril bctretlendc dc geleidelijke afschafiing van de controles aan de gemeen-
schappelijke grenzen; Schengen, 19 juni 1990, 7ri. 1990, 14*>; alsmede de bila-
terale Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek

• Duitsbnd betrclTende de aanvulling en het vergemakkelijken van het ERV, 30
augustus 1979; 7'rA. 1979, 143; dit is het logeheten Verdrag van Wittern bij het
ERV.

389. Op grond van artikel 33 VEU is het aan de Europese lidstaten om te bepalen op
welke wijze zij de openbarc orde zullen handhaven en de binnenlandse veiligheid
zullen beschermen.

260



HOOrOSTUK 7 DIGITAL! 1XF1KTISE IN I N TI IN AT I ON A A L PIKSPICTIEf

teit. Deze laatste is op grond van artikel 7 lid 3 E U - R H O gebonden aan de gcstcldc
voorwaarden. • » • - « ^ - - - - . - . . . . . .

Art. 10 EU-RHO is een noviteit: het verhoor van getuigen of deskundigen en eventueel
ten verdachte mag onder voorwaarden plaatsvinden door middel van grensoverschrij-
dende videoconferemie. Nederland past de cerste alinea van het negende lid van artikel
10 EU-RHO niet toe, waardoor het grensoverschrijdende verhoor per videoconferentie
van een per soon cegen wie een strarvervolging is ingesteld, door Nederland niet wordt >
toegestaan."" Artikel 11 E U - R H O ziet op de mogelijkheid van het grensoverschrijdende
verhoor van getuigen en deskundigen per telefoonconfercntie, evenwel met hun instcm-
ming.

7.3.3
Art. 13 EU-RHO is in het bijzonder relevant voor ons extra doel in die hoofdstuk, —-. .

namelijk het aantonen dat in internationaal verband steeds mecr bevoegdheden ontstaan

die een grensovcrschrijdend karakter hebben. Het artikel heeft namelijk bctrekking op

gemeenschappelijke grensoverschrijdende onderzockstcams. Op grond van artikel 13 lid

1 EU-RHO mögen de bevoegde autoriteiten van twee of meer EU-lidstaten onderling

overeenkomen om een zogeheten gemeenschappelijk onderzoeksteam in te stellen, voor

een bepaald doel en voor een beperkte periode. Dit team mag strafrechtelijke onderzoe-

ken uitvoeren in e^n of meer van de lidstaten die het team instellen. Hiertoe wordt een

overeenkomst opgesteld die tevens de samenstelling van het team dient te vermelden.

Het team mag in het bijzonder worden ingesteld wanncer- ;: • J ,

a. het onderzoek van een lidstaat naar strafbare feiten moeilijke en veeleisende opsporin-

gen vergt die ook andere lidstaten betreffen;

b. verscheidene lidstaten onderzoeken uitvoeren naar strafbare feiten die wegens de

omstandigheden van de zaak een gecoördineerd en gezamenlijk optreden in de ••.•••.-«• .

b e t r o k k e n l i d s t a t e n v e r g e n . . • * • - < « " s ^ . « . i » - Ü , H ^ . : . • • . W « . « O J R - • - * . - ' . » • ; / ) = •:.-^-s-f.•*-.-?'•^<

Een verzoek om instelling van een gemeenschappelijk onderzoeksteam mag van elk van
de betrokken lidstaten uitgaan. Het team dient te worden ingesteld in een van de lidsta-
ten waar het onderzoek naar verwachting zal worden uitgevoerd. «**;'. r>w '• ••

Op grond van artikel 13 lid 3 E U - R H O mag een gemeenschappelijk onderzoeksteam
onder de volgende algemene voorwaarden actief zijn op het grondgebied van de lidstaten
die het team hebben ingesteld: . -. -••-. . !•-:'= •••->•• • ..

, 2001/2002, nr. 1-2, Artikel II.
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a. de leider van het team dient een vertegenwoordiger te zijn van dc aan strafrechtelijke

ondcrzoeken deelnemende bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het team actief is;

hij dient te handelen binnen de grenzen van zijn bevoegdheid krachtens het nationale

recht;

b. het team dient op te treden in overcenstemming met het recht van de lidstaat waarin

het actief is; de teamleden dienen hun taken te verrichten onder leiding van de team-

leider, met inachtneming van de voorwaarden die hun eigen autoriteiten hebben vast-

gelegd in de overeenkomst tot instclling van het team;

c. dc lidstaat op het grondgebied waarvan het team optrccdt, dient de voor het functio-

neren van het team noodzakelijke organisatorische voorzieningen te treffen.

• • » . - . I . , . , • : ; . . , - - • .:•;•• > , - 5 J . / W * v ; } : < f : ' u f i , , ; n i : • ^ - . >. j « , > . 6 u ; . ( - u • i c n . i i i i , • - . - ,. i =. * « •

De leden die aflcomjtig zijn uit andere lidstaten dan de lidstaat waar het team optreedt,

zogehcten gcdctachcerde leden, kunncn op grond van artikel 13 lid 6 EU-RHO door de

teamleider worden bclast met de uitvoering van bcpaalde onderzoekshandelingen. Dit

dient te gebeuren in overeenstemming met het recht van de lidstaat waar het team ™/.

optreedt. Overigen» is dit alleen toegestaan voor zover dc bevoegde autoriteiten van (1)

dc lidstaat waar wordt opgetreden en (2) de detachierende lidstaat dit hebben goedge-

kcurd. Wannccr hct gemcenschappelijk ondcrzockstcam het noodzakclijk acht dat in een

van de lidstaten die het team hebben ingesteld, onderzoekshandelingen plaatsvindcn,

kunnen op grond van artikel 13 lid 7 EU-RHO de door die lidstaat bij hct team gedeta-

cheerde leden hun eigen bevoegde autoriteiten vragen die handelingen te verrichten.

Een lid van hct gemcenschappelijk onderzoeksteam mag op grond van artikel 13 lid 9

EU-RHO, in overeenstemming met zijn of haar nationale recht en binnen de grenzen

van zijn of haar bevoegdheid, het team gegevens verstrekken, die beschikbaar zijn in de

lidstaat die hem of haar heeft gedetacheerd. Gegevens die een lid of gedetacheerd lid

rechtmatig verkrijgt terwijl hij of zij deel uitmaakt van een gemeenschappelijk onder-

zoeksteam en die niet op een andere wijze voor de bevoegde autoriteiten van de betrok-

ken lidstaten beschikbaar zijn, mögen op grond van artikel 13 lid 10 EU-RHO voor de

volgendc doclcindcn worden gebruikt:

a. voor het docl waarvoor het team is ingesteld;

b. behoudens voorafgaande toestemming van dc lidstaat waar de informatie vandaan

komt, voor het opsporen, ondcrzoeken en vervolgen van andere strafbare feiten; de

toestemming kan worden geweigerd in gevallen waarin dergelijk gebruik strafrechte-

lijk onderzoek in de betrokken lidstaat in gevaar brengt, often aanzien waarvan die

lidstaat rechtshulp mag weigeren;

c. tcr voorkoming van een onmiddellijke en ernstige bedreiging van de openbare veilig-

heid, onverminderd het bepaaldc onder b, indien vervolgcns een strafrechtclijk onder-

zoek wordt geopend;

d. voor andere doeleinden, voor tover dat tussen de lidstaten die het team hebben inge-

steld is overeengekomen.
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Opgrond van artikel 13 lid 12 EU-RHO kunnen, onder welbepaalde voorwaarden, ook

andere personen dan vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten

die een gemeenschappelijk onderzoeksteam instellen, deeincmen aan dc activitciten van

het team. Dat kunnen bijvoorbccld de ambtenaren van Euro pol zijn of andere bij het

VEU ingestelde instanties. Hun rechten zijn in beginsel niet gelijk aan de rechten van de

leden of gedetacheerde leden van het team. >.., *, ÜJ *•-.* »-:««»-i -i» •*wmi • *»" ^

De artikel 17 tot en met 22 EU-RHO hebben betrekking op specifieke gevallen van het

grensoverschrijdend aftappen van telecommunicatie. Deze regeling vormt eveneens een

mooie demonstratie van het feit dat in internationaal verband steeds meer bevoegdheden

ontstaan die een grensoverschrijdend karakter hebben. Het gaat blijkens artikel 18 lid 1

EU-RHO om grensoverschrijdende verzoeken tot (a) het aftappen van telecommunicatie

en het rechtstreeks doorgeleiden daarvan naar de verzoekende lidstaat en (b) het aftap- %

pen en opnemen van telecommunicatie en het aansluitend doorgeleiden van de opname

naar de verzoekende lidstaat. Deze verzoeken kunnen op grond van artikel 18 lid 2 EU-

RHO worden gcdaan met betrekking tot het gebruik van tclccommunicaticmiddclen

door de af te tappen persoon, wanneer deze persoon zieh bevindt in:

a. de verzoekende lidstaat, en de verzoekende lidstaat technische bijstand van de aange-

zochte lidstaat nodig heeft om de communicatie van de betrokkene af te tappen;

b. de aangezochte lidstaat, en de communicatie van de betrokkene in die lidstaat kan

worden afgetapt;

c. een derde lidstaat, die daarvan in kennis is gesteld, en de verzoekende lidstaat de tech-

nische bijstand van de aangezochte lidstaat nodig heeft om de communicatie van de

betrokkene afte tappen.

De leden 3 tot en met 9 van artikel 18 EU-RHO zien op de formcle vereisten van zo een

rechtshulpverzoek tot het aftappen van telecommunicatie. »«r.->»i*w?Bii»T.-i«*(»O t «s;./;

Art. 19 EU-RHO bevat een regeling voor het aftappen van telecommunicatie op het

eigen grondgebied van EU-lidstaten door tussenkomst van dienstenverstrekkers. Indien

telecommunicatienetwerken op het grondgebied van een andere lidstaat niet rechtstreeks

toegankelijk zijn voor het rechtmatig aftappen van communicatie van een persoon die

zieh in die andere lidstaat bevindt, bcpaalt artikel 19 lid 1 EU-RHO, dat de EU-lidsta-

ten ervoor dienen te zorgen dat die telecommunicatienetwerken die via een zogeheten

toegangspoort op hun grondgebied worden geexploiteerd, rechtstreeks toegankelijk kun-

nen worden gemaakt voor het rechtmatig aftappen door de andere lidstaat. Dit geschiedt

via de tussenkomst van een daartoe aangewezen dienstenverstrekker op het grondgebied

van de andere lidstaat die rechtmatig wil aftappen. Bij het aftappen behoeft dan, blijkens

Artikel 19 lid 2 EU-RHO de lidstaat die de telecommunicatienetwerken met toegangs-

poort exploiteert niet meer betrokken te worden. Dit geldt eveneens voor het geval van

wikel 18 lid 2 sub b EU-RHO met betrekking tot het gebruik van telecommunicatie-
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middelen door de af te tappen persoon, wanneer deze persoon zieh bevindt in de aange-

zochtc lidstaat, en de communicatie van de betrokkene in die lidstaat kan worden afge-

tapt (art. 19 lid 3 EU-RHO).

Art. 20 EU-RHO regelt de situatie waarin hct aftappen van telecommunicatic gewenst it

zonder technische bijstand van een andere EU-lidstaat. Wanneer in het kader van een

strafrechtelijk onderzoek het aftappen van telccommunicatie is bevolen en het telecom-

municatieadres in gebruik is op het grondgebied van een andere lidstaat, dient de aftap-

pende lidstaat op grond van artikel 20 lid 2 de andere lidstaat in kennis te stellen van het

aftappen. Hij dient dit te doen voor het aftappen indien hem reeds bij hct geven van hct

aftapbevel bekend is dat de persoon zieh op het grondgebied van de in kennis gestclde »

lidstaat bevindt. Dcze kcnnisgevingsregeling is eveneens van toepassing op artikel 18 lid

2 sub c, indien wcl technische bijstand van een andere derdc EU-lidstaat is gewenst. In

andere gcvallcn dient de aftappende Staat de kennisgeving te doen aan de andere Staat

onmiddcllijk nadat hem bekend is geworden dat de persoon zieh op het grondgebied van

de andere lidstaat bevindt. De procedurercgels zijn te vinden in artikel 20 lid 3 tot en

met 7. Artikel 20 lid 4 sub d vcrmeldt dat de lidstaten de nodige maatregelen dienen te

treffen om ervoor tc zorgen dat binnen een termijn van 96 uur kan worden geantwoord

op een rechtshulpverzoek betreffende het aftappen van telecommunicatie zonder techni-

sche bijstand van een andere EU-lidstaat. Hiertoe dienen contaetpunten aangewezen tc

worden die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Wellicht zijn de IRCs in de toekomst als

contaetpunt aan te wijzen.

Art. 22 EU-RHO vermeldt bovendien dat niets de lidstaten belet bilaterale of multila-

terale regelingen te treffen die het gebruik van huidige en toekomstige technische moge-

lijkheden voor het rechtmatig aftappen van telecommunicatie vergemakkelijken.

7.3.5
Art. 23 bevat enige bepalingen inzake gegevensbescherming in het kader van de EU-

RHO. Het eerste lid bepaalt dat persoonsgegevens die uit hoofde van de EU-RHO wor-

den meegedeeld, gebruikt mögen worden door de lidstaten waaraan zij zijn verstrekt:

a. ten behoevc van de procedures waarop de EU-RHO van toepassing is;

b. voor andere gerechtelijke en administratieve procedures die rechtstreeks verband hou-

den met de onder a) bedoelde procedures; ;.> v <

c. ter voorkoming van een onmiddellijke en ernstige bedreiging van de openbare veilig-

heid;

d. voor cnig ander doel, alleen na voorafgaande toestemming van de verstrekkende lid-

staat, tenzij de ontvangende lidstaat de toestemming van de betrokkene heeft verkre-
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Dc gegevensbescherming is ook van toepassing op gcgcvcns die weliswaar niet zijn mee-

eedeeld, maar andcrszins zijn verkregen met tocpassing van de EU-RHO (art. 23 lid 2

EU-RHO). Ingevolge artikel 23 lid 3 EU-RHO kan dc vcrstrekkende lidstaat, gelet op

de omstandigheden van het geval, aan de lidstaat waaraan dc persoonsgegevens zijn

medegedeeld, verzoeken om informatie over het gebruik dat van die gegevens is gemaakt.

De Nederlandsc Staten-Gcneraal hebben de EU-RHÜ goedgekeurd.*" De inwerkingtrc-

ding kan elk ogenblik volgen. Bij gelcgenheid van de goedkeuring van de EU-RHO '

wordt Titel X, bock IV Sv nogal gewijzigd, evenals artikel 13d WPolr."* De wijziging ä

van artikel 13d WPolr houdt rechtstrecks verband met de in artikel 13 EU-RHO voor-

ziene samenwerking in het kader van gemeenschappelijke onderzoeksteams. Het

bepaalde in het tiende lid van artikel 13 EU-RHO (zie subsectie 7.3.3) noodzaakt tot -

aanpassing van artikel 13d WPolr. De voorgestelde wijziging van artikel 13d WPolr ziet

uitsluitcnd op gemeenschappelijke teams die in Nederland zijn gevestigd. Indien cen

team in het buitenland is gevestigd zullen de aldaar geldende regeis voor rcgistratie van

coepassing zijn. In artikel 13d WPolr wordt, ondcr vcrnummcring van het dcrde lid tot

vierde lid een nicuw dcrde lid ingevoegd, dat luidt:

*Uit een tijdelijk register kunnen verder gegevens worden verstrekt: <•-.•,•-:>•, ,,.;«;,•;

a. ter voorkoming van een onmiddellijke en ernstige bedreiging van de openbare veilig-

heid, of

b. indien dat is overeengekomen bij de instelling van een gemeenschappelijk onder- *•»

zoeksteam als bedoeld in artikel 552qa van het Wetboek van Strafvordering dat in

Nederland is gevestigd." ĵ w»̂ »*':•? .«;. aii>- .-•>>-ni-. ^ v>.;

Art. 13d WPolr lid 3 sub a ziet op artikel 13 lid 10 sub c EU-RHO (zie subsectie 7.3.3).

De gegevensuitwisseling in het kader van een gemeenschappelijk onderzoeksteam dat in

Nederland is gevestigd wordt aldus in de WPolr verankerd. Het nieuwe artikel 552<^ Sv

stelt verder in het eerste lid dat stukken van overtuiging en gegevensdragers waarop gege-

vens zijn opgenomen die in Nederland in beslag zijn genomen of zijn vergaard met

gebruikmaking van enige strafvorderlijke bevoegdheid ten behoeve van het onderzoek

van het gemeenschappelijk onderzoeksteam, bedoeld in artikel 552qa Sv, dat buiten

Nederland is gevestigd, onmiddellijk voorlopig ter beschikking kunnen worden gesteld

391.&mff»ii*jfr«i // , 2001/2004, 28 350, nr. 1-7 en nr. A-C.
392.fammn<**«»//, 2001/2003, 28 351, nr. 1-5. Zo worden de artikelen 126m en

126f Sv gewijzigd in verband met de artikelen 18 en 20 EU-RHO, alsmede de arti-
kelen 552n en 552» Sv in verband met artikel 10 EU-RHO. Er worden twee
nieuwe artikelen 552«A en 552»r Sv ingevoerd in verband met artikel 18 respec-
tievelijk artikel 20 EU-RHO. De nieuwe artikelen 5 5 2 ^ tot en met 5 5 2 ^ Sv zien
op het gemeenschappelijke onderzoeksteam ingevolge artikel 13 EU-RHO.
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van het onderzoeksteam. Op grond van het tweede lid verbindt de Ovj die betrokken is
bij het gemeenschappclijk onderzoeksteam aan de voorlopige terbeschikkingstelling,
bedoeld in het eerste lid, de voorwaarden dat het Nederlandse recht onverkort blijft gcl-
den ten aanzien van die stukkcn en gegevensdragers en dat het gebruik daarvan als
bcwijsmiddel pas mogelijk is, nadat deze definitief ter bcschikking worden gesteld. Op
grond van het derde lid kan de Ovj de stukkcn en gegevensdragers, bedoeld in het eerste
lid, definitief ter beschikking stellen van het gemeenschappelijk onderzoeksteam dat in
het buitenland is gevestigd, voor zover de rechtbank daartoe verlof heert verlecnd.

De vraag of direetc geautomatiseerde toegang aan de tot het gemeenschappelijk onder-
zoeksteam behorende buitenlandse opsporingsambtenaren dient te worden toegestaan is
cen politieke en juridische vraag die het wetsvoorstel nog niet beantwoordt. Empirisch
onderzoek zal dienen uit te wijzcn of dit gewenst is. Dc privaeywaarborgen voor dc bur-
ger dienen evenwel optimaal gewaarborgd te blijven (zie nader sectie 9.12). Verstrekking
dient in ieder geval plaats te vinden in overeenstemming met het nationale recht van het
teamlid cn binnen dc grenzen van zijn of haar bevoegdheid (art. 13 lid 9 EU-RHO).
Cicgcvcns die cen lid of gcdetachccrd lid rechtmatig vcrkrijgt terwijl hij of zij deel uit-
maakt van ecn gemeenschappelijk onderzoeksteam en die niet op een andere wijze voor
de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten beschikbaar zijn, mögen op grond
van artikel 13 lid 10 EU-RHO alleen voor de in dit artikellid genoemde docleindcn wor-
den gebruikt (zie subsectic 7.3.3).

7.4 EMMI en dlrecte toegang . ^ J J - Ü - ? .

De doclstelling van het EM Ml-project was, zoals gezegd in hoofdstuk 4: (1) het ontwik-
kelen van ecn hecht samenwerkingsverband tussen politie, universiteiten en telecommu-
nicaticbedrijven, in dit verband is het blikvcld gericht op geheel Europa; (2) het bereiken
van doclstelling (1) via groeikernen, zowel organisatorisch, als politieel, alsook software-
matig gezien; en (3) het onrwikkelen van een beveiligde communicatieomgeving, waar-
binnen de politie zowel gebruik kan maken van gewone informatiediensten als van
kioskdiensten.

De EMMI-omgeving beoogt uiteindelijk tc komen tot een integratie van alle nationale
netwerken in de grensregio's met EMMI. De realisatie van rechtstreekse geautomati-
seerde grensoverschrijdcnde toegang door buitenlandse opsporingsambtenaren tot natio-
nale (politielc) bestanden, databases en computernerwerken in cen ander EMMI-land is
technologisch gecn groot problccm meer. Op die manicr kan veel dubbcl werk worden
voorkomen en kunnen allerhande controlemechanismen worden ingebouwd in de
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joftware."' Men zou ook PALMA geautomatiseerde toegang kunncn geven tot de natio-

nale politiele informatiesystemen van de EMMI-Ianden. PALMA lean dan gegevens

geheel automatisch ophalen uit de betreffende nationale databanken. De IRC-mede-

werker bchoeft het versturen van die gegevens dan alleen maar te bevestigen en ze even-

tueel aan te vullen met gegevens die niet met het programma opgezocht kunnen worden.

Met andere woorden, hetgeen nu door een IRC-medewerker gedaan wordt, kan cigcnlijk

voor een deel ook door een programma gedaan worden, vooral voor vcel voorkomende

aanvragen. Als voorbeeld noemen we dat het programma ziet dat er voertuiggegevens

moeten worden opgezocht; het programma kan zo geinstrueerd worden dat het zelf die

gegevens opzoekt in het kentekenregister. Tevens ziet het programma dat cr persoonsge-

gevens moeten worden opgezocht en vervolgens zoekt het die op in de GBA. Andere

gegevens, voor het opzoeken waarvan het programma door de IRC-medewcrkers niet

gtautoriseerd is, kunnen dan alsnog handmatig worden opgezocht en worden toegevoegd

in het reactieformulier. Controle van het gehele proces is achteraf nog steeds verzekerd

met bchulp van dc registratiedatabase. De werklast van de IRC-medewerker bij het zoc-

ken in de nationale databanken kan dan verminderd worden. Tevens wordt vieren-

rwintiguursbevraging voor veel gevraagde gegevens mogelijk met controle achteraf. Om

de gedachten verder te bepalen, werken we bovengenoemd voorbeeld nader uit. Het pro-

gramma zou bijvoorbeeld een Nedcrlands programma kunnen zijn waarin Nederland

bepaalt welke gegevens en databanken wel en niet op deze geautomatiseerde manier te

bevragen zijn. Als extra controle wordt er een menselijke controle aan toegevoegd. Het is

evenwel duidelijk dat, als de invoering van een dergelijk systeem wenselijk wordt geacht,

de wetgeving aangepast dient te worden. Technisch gesproken is de EMMI-architectuur

klaar voor een uitbreiding van de gebruikersmogelijkheden in de aangegeven zin. Zoals

het vaak gaat in de wereld van de ICT gaat het ook hier: als men ziet dat iets mogelijk is,

wil men het ook gerealiseerd zien. Dat geldt voor een groot aantal IRC's. Of dat ook

gebeurt, hangt echter af van de wettelijke belemmeringen en mogelijkheden en van de

politieke wil van de betrokken EMMI-landen. In Nederland is op grond van ccn inter-

pretatie van artikel 17 BPoIr rechtstreekse geautomatiseerde grensoverschrijdende toe-

gang van buitenlandse opsporingsambtenaren tot het Nederlandse politiele netwerk wet-

telijk niet toegestaan. In Belgie en Duitsland bestaat er geen specifieke wetgeving ter

zake, maar heeft de politiek tot op heden een dergelijke technologische ontwikkeling

n i e t t o e g e s t a a n . • *• . . • • , . > > - •_;• : . * » . ' . - - ^ , f , w ; v ; < , ^ ? - ; \ p c ^ -?) s ; - . - : - ; : f • ; r * * r _ > v * < « •; * r . ? - - ••• -

393. Dit is mogelijk met bchulp van de inzet van agentiechnologie, intelligent hande-
lende computerprogramma's die zo geprogrammeerd kunnen worden dat zij bij-
voorbeeld op zoek gaan naar alleen die nationale gegevens over de grens die een
bepaalde IRC-medewerker cp grond van zijn of haar bevoegdheid recrumatig mag
inzien. Dit is momenteel nationaal en internationaal wettelijk echter nog niet
mogelijk.
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7.5 Directe toegang en de Raad van Europa - c J r t©iue#***>**- ' *•>«.--•
Zoals bcsprokcn in scctic 5.3.2 is het vijfdc bcginsel van Aanbeveling R (87) 15 is van
cruciaal belang voor hct vraagstuk van de rcchtstrecksc geautomatiseerde grensoverschrij-
dende toegang van buitcnlandsc opsporingsambtenaren tot nationale (politie'le) bestan-
den, databases en computernetwerken. Dit vijfde beginsel legt namelijk een normering
aan voor de koppeling van bestanden en de directe toegang tot bestanden. •*?»„£*«?

In een van de twee volgende gevallen mag een bestand gekoppeld worden aan een ander
bestand dat een ander doel dient: < • ' •* .<•><«•«(

1 . de controleautoriteit (bijvoorbeeld voor Nederland het CBP) heeft in verband met
een onderzoek naar een bepaald strafbaar feit machtiging gegeven; •. • .̂

2. de koppeling geschiedt op grond van een uitdrukkelijk wettelijk voorschrift (in
Nederland neergclegd in de WPolr en hct BPolr).

Directe (on line) toegang tot een bestand is volgens het vijfde beginsel slcchts toegestaan
in overeenstemming met nationale wetgeving die de beginselen 1 tot en met 6 van Aan-
beveling R (87) 15 respecteert. De uitwerking hiervan is in Nederland te vinden in arti-
kcl 17 Bl'olr. Belgie en Duitsland hebben geen specifiekc wetgeving terzake. Dit bcte-
kent concrcct gesproken, dat cr op grond van deze aanbeveling van de Raad van Europa
nationale wetgeving tot stand gebracht zou dienen te worden in de EMMI-landen •«
Nederland, Belgie en Duitsland, die bepaalt dat voor de grensregionale politie'le gege- -:
vensuitwisseling directe (on line) toegang tot bestanden door buitenlandse politieambte-
naren is toegestaan. De wetgeving zou dan ook dienen te bepalen onder welke voorwaar-
den dit dan mogclijk is en door welke buitenlandse ambtenaren. Deze wetgeving dient
bovendien in overeenstemming tc zijn met de beginselen 1 tot en met 6 van Aanbeveling
R (87) 15 (zie voor deze beginselen subsectie 5.3.2). , . .,,.- .-...., • .. , .--,..

7.6 Directe toegang in het Nederlandse recht - .̂. - - .--
In Nederland geldt een impliciet wettelijk verbod op rechtstreekse geautomatiseerde

grensoverschrijdende toegang voor buitenlandse politieambtenaren en voor het OM tot

nationale politie'le bestanden, databases en computernetwerken, op grond van een intcr-

pretatie van artikel 17 BPolr. In dat artikel is bepaald dat rechtstreekse verstrekking uit

een politieregister, dat wil zeggen verstrekking zonder menselijkc tussenkomst, längs

geautomatiseerde weg alleen is toegestaan aan personen die daartoe een schriftelijke

autorisatie hebben gekregen. Deze autorisatie mag op grond van artikel 17 lid 1 BPolr

alleen worden verleend aan bepaalde Nederlandse politieambtenaren die belast zijn met

opsporingstaken.'*' Belgische of Duitse politieambtenaren zijn derhalve nooit bevocgd

tot hct raadplegen van dc Ncdcrlandsc politicregisters zonder tussenkomst van een

394. Het bet reft de personen genoemd in artikel 14 sub a en b WPolr en artikel 14 lid 1
sub a BPolr.
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Nederlandse geautoriseerde pcrsoon. De beheerder van het politieregister moct op grand

van anikel 17 lid 4 BPolr de nodige voorzieningen van technische en organisatorische

aard treffen om te voorkomen dat ongeautoriscerde verstrekkingen plaatsvinden. Het is

de« bepaling die de grondslag vormt voor de beschreven praktijk van de Nederlandse

IRC's. Een Nederlands IRC mag op grand van dezc bepaling niet via een on-lineverbin-

ding rechtstrecks toegang tot Nederlandse politieregistcrs verlenen aan buitenlandsc w

politiedienstcn en dat doet zij dan ook niet. Elke gegevensverstrekking geschiedt via de

nusenkomst van een Nederlandse IRC-medcwerker. Artikel 17 BPolr is daarmee een

echt juridisch knelpunt voor de praktijk van de IRC's. De Nederlandse Minister van Bin-

nenlandse Zaken wees daar de veranrwoordelijke Korpsbeheerders van de politiercgio's

Ijsselland, Groningen, Drenthe en Twente reeds bij brief van 9 februari 1996'" op, als-

mede de Korpschefs van de genoemde politieregio's bij brief van 24 mei 1996.-"* In ver-

band met de tocgenomen grensoverschrijdende politiele informatie-uirwisscling tussen

de Nederlandse grensregio's en de Duitse grensLänder was de Minister van Binnenlandse

Zaken op de hoogte gebracht van het voornemen om de vier regionale HKD-systemen

van de vier genoemde politieregio's rechtstreeks toegankelijk tc maken voor enkele daar-

toeopgeleidc IRC-medewerkers van de RVST in Lingen (dcelstaat M><&rj«»r/wf>i)."' In

de brief van 24 mei 1996 wordt in beginsel een efrtcic'ntievcrbctering toegejuicht door de

Minister van Binnenlandse Zaken, maar wordt gcstcld dat niet in strijd met de wet

gehandeld mag worden. In de brief wordt tevens aangeven dat zowel de Minister van

Binnenlandse Zaken als de Minister van Justitie verantwoordelijk zijn voor de grensover-

schrijdende politiele informatie-uitwisseling.

Hieronder bespreken wij drie geheel verschillende situaties, te wcten: geen directe toe-

gang voor het OM (subsectie 7.6.1), een bepaald omschreven doel (subsectie 7.6.2) en

Wbp-registers (subsectie 7.6.3).

7.6".7 G*«» <&/•«:/* ftMgan£ raor Art OM . .. .

De autorisatie tot rechtstreekse toegang längs geautomatiseerde weg mag evenmin als

aan buitenlandse politieambtenaren aan het OM worden gegeven. Het OM valt name-

lijk niet in de categorie personen waaraan op grond van artikel 17 lid 1 BPolr rccht-

streeks (on line) politiele gegevens verstrekt mögen worden längs geautomatiseerde weg.

De personen aan wie rechtstreeks längs geautomatiseerde weg verstrekt mag worden,

moeten namelijk deel uitmaken van de reguliere politie of de Koninklijkc marechaus-

395.Kenmerk EA95/U3739, directie politie.
396. Kenmerk EA96/985, directie politie.
397. Zie de brief van 19 maart 1996, kenmerk 96/01271, waarin de Hoofdcommissaris

van de politieregio Ijsselland. mede namens zijn collega's van de politieregio's Gro-
ningen, Drenthe en Twente, die voornemen meldt aan de Minister van Binnen-
landse Zaken.
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ice."' On-lineconsultatie is een uitzondering op het uitgangspunt van de menselijke

verstrekking en is alleen bedoeld voor de meest voorkomcndc verstrekkingen en dus niet

v o o r d e v e r s t r e k k i n g a a n h e t O M . -.>«.-.•,--.. ,•,..=•*,.<<«..•*.• «.„,;w.».••.*«..»•,• •-.*<..j-*v«-•«.•; « j

Aan het OM mögen dus op grond van artikel 17 lid 1 BPolr uit de PALMA-rcgistratie-
database geen gegevens längs geautomatiseerde weg worden vcrstrckt. De gegevens i iK
mögen ter controle van de naleving van artikel 552/ lid 2 Sv of voor de uitvoering van de
aan het OM opgedragen rechtshulptaak, slechts 'op verzoek' aan het OM worden ver-
strekt op grond van artikel 15 lid 1 WPolr.''''' Dat wil zeggen dat een on-lineverbinding
met de PALMA-registratiedatabase, zoals men die in de tockomst ten behoeve van het
OM in gebruik wil stellen, op dit moment wettelijk niet is toegestaan. Politiele gegevens
mögen slechts incidenteel op verzoek van het OM ter controle van de naleving van arti-
kel 552/ lid 2 en 3 Sv uit de registratiedatabase worden vcrstrckt. Het is niet de bedoe-
ling dat het OM continu over alle met het buitenland uitgewisselde persoonsgegevens
beschikt. Dit is in de praktijk niet te ondervangen door de betreffende funetionaris van
het OM ter uitoefening van de controlcfunctic een zogenaamde commissic (toclating)
van onbezoldigd opsporingsambtenaar te geven via de Procureur-Generaal. Dan zou de
OM-functionaris immers een buitengewoon opsporingsambtenaar zijn in de zin van
artikel 142 lid 1 .sub a Sv/"" Dit zijn opsporingsambtenaren in de zin van artikel 14 subc
WPolr. Aan hen kan op grond van artikel 17 lid 1 BPolr ook niet rechtstreeks längs geau-
tomatiseerde weg uit de registratiedatabase worden verstrekt. Er manifesteert zieh hier
dus een juridisch obstakel als het OM rechtstreekse toegang zou willen krijgen tot de
politiele gegevens die zieh in de registratiedatabase bevinden. Het periodiek, bijvoor-
beeld wekelijks, aan het OM verstrekken van de integrale inhoud van de registratiedata-
base is op grond van artikel 15 WPolr ook niet mogelijk. Een dergelijke afspraak treedt
aanzienlijk buiten de mogelijkheden en grenzen van de voorwaarde 'op verzoek'/'" Dit is

398 .Ook opsporingsamhtenaren van bijzondere opsporingsdiensten zoals de F I O D (in ' ' '"'
dc zin van artikel 14 sub c WPolr) mögen op grond van artikel 17 lid 1 BPolr niet : -u .• ,•

gcautoriseerd worden tot rechtstreekse geautomatiseerde toegang.
399. Uit een politic register worden "op hun verzoek" gegevens verstrekt aan leden van ""

het O M , voorzover zij dexe behoeven: • ••'-•

1) in verband met hun gczag en zeggenschap over de politic ( . . . ) : artikel 15 lid 1
sub a sub 1 WPolr; hicrondcr valt dc controle door het O M op grond van arti-
kel 552» lid 2 en 3 Sv; of "

2) voor dc uitvoering van andere bij of krachtens wet opgedragen taken: artikel 15
lid 1 sub a sub 2 WPolr; hieronder valt in het algemcen de rechtshulptaak van
hetOM.

400. Op basis van een op naam gestelde akte ("een individuele aanwijzing") kan opspo-
ringsbevoegdheid worden verleend aan een zogenaamde buitengewone opsporings- »• •«, •
ambtenaar. De aktc wordt verleend door de Minister van Justitie of de Procureur- <'•• • '•
Generaal. Zie verder het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van 11 • ••
november 1994, 5f*. 825, dat op grond van artikel 442 lid 4 Sv naderc regels steh. -,-,-•>•• •

401. Vergehjk Schreuders 1995, p. 9, met verwijzing naar het Jaarverslag van de Regis- • ~
tmiekamer 1992-1993, p. 24.
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wcllicht ook een juridisch obstakel voor de voorziene koppeling van LURIS aan

PALMA. . .,— - -,.—,—_,.--, „,,™ , - i „ , . . . , ., ... . . , . , , -«- .

De autorisatie tot rechtstreeksc gcautomatiscerdc tocgang aan bevoegdcn. waarondcr dc

RCIE, kan slechts worden gegeven voor een bepaald omschrcven docl. Daarbtj wordt

ervan uitgegaan dat de terminals vanwaaraf politieregisters kunnen worden geraadpleegd

door de bcheerder ingevolge artikel 7 lid 2 WPoIr afdoendc beveiligd zijn tcgcn raadple-

ging door onbevoegdcn.*"* Ingevolge artikel 17 lid 5 BPoIr dient van iedere verstrekking

längs geautomatiseerde weg aantekening te worden gehoudcn.*"' •.•;* -• ~-i; ••«/*• .>;«!}»*•*

7.63
Rechtstreckse geautomatiseerde toegang van buitcnlandse politieambtenarcn is juridisch

echter alleen mogelijk - onder bepaalde juridische randvoorwaarden - voor bestanden en

databases die onder dc (Wbp) vallen. In de Wbp zijn namelijk gecn nadere voorwaarden

genoemd voor internationale verstrekking aan politieambtenaren of andere personen.

Een buitenlandse politieambtenaar wordt wat de verstrekking bet re ft uit een persoonsre-

gistratie waarop dc Wbp van toepassing is, gelijkgesteld aan een Nederlandsc politieamb-

tenaar. Politiele bestanden en databases die onder dc WPolr en het BPolr vallen, mögen

daarentegen niet rechtstreeks längs geautomatiseerde weg door buitenlandse politie-

ambtenaren worden benaderd.

7.7 Rechtstreekse toegang in Belgie en Duitsland - . ••

Zoals gezegd, bestaat er in Belgie en Duitsland geen expliciet wettelijk verbod tot recht-

streekse geautomatiseerde grensoverschrijdende toegang van buitenlandse politieambte-

naren tot de nationale politiele bestanden en computernetwerken. Politiek is het evenwel

geen haalbare kaart gebleken om buitenlandse opsporingsambtenaren directe toegang te

verlenen tot Belgische of Duitse politiele bestanden, databases of computernetwerken. In

Belgie kan in de toekomst op grond van artikel 44/4 lid 2 WPA wel aan het OM recht-

streekse geautomatiseerde toegang worden verleend tot de Belgische politieregisters door

middel van een KB (zie subsectie 5.6.1). De Duitse StA heeft daarentegen geen directe

zelfstandige toegang tot de Duitse politieregisters, noch kan hij of zij bevelen hem die

402.5*4. 1991,56, p. 31 (NvT).
403. Etn uitzondering op deze vastleggingsplicht is ingevolge artikel 17 leden 6 en 7

BPolr mogelijk indien naar het oordeel van de Minister van Justitie of de Minister
van Binnenlandse Zakcn (naargelang het taken onder het gezag van de OvJ respec-
tievelijk de burgemeester betreft) vergelijkbare waarborgen anderszins aanwezig
ujn om het verstrekkingenregime te handhaven. Hierbij wordt blijkens de NvT
gedacht aan kleine Systemen op posten waar slechts enkele politieambtenaren
rechtstreeks längs geautomatiseerde weg van de opgeslagen gegevens kennis kunnen
nemen (Sf*. 1991, 56, p. 32; NvT).
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toegang te verschaffen. Slechts ter aanvulling van een Strafdossier kan hi] of zij van de

politie verlangen hem gegevens te verstrekJcen (zie subsectie 5.6.2). .j.rr.s;-.---* • .

7.8 Conclusies: regelen directe toegang ' ' ' ~ '
Het impliciete Nederlandse verbod tot rechtstreekse geautomatiseerde grensoverschrij-

dende toegang door buitenlandse opsporingsambtenaren tot nationale politieie bestan-

den, databases en politienetwerken veroorzaakt tezamen met de Belgische en Duitse ?

politick terzake, dat een fysieke koppeling van de EMMI-omgeving met de betrokken J

nationale politieie computernetwerken momenteel nog niet tot de mogelijkheden

behoort. Als de betrokken landen een dergelijke directe toegang in het leven zouden wil-

len roepen, zal de nationale en /of de internationale wetgever zieh hierover moeten uit-

spreken. De behoeftc van dc IRC's aan mogelijkheden voor directe toegang van buiten-

landse politicambtenaren tot nationale bestanden en databases is ingegeven door de :

toegenomen werkdruk van de IRC's sinds de effectuering van de politieie informatieve >

samenwerking in dc grensgebieden. Voor dc uitwisscling van zogeheten bulkinforma- *

tie'"" met het buitenland is een juridische mogelijkheid tot rechtstreekse bevraging van

nationale bestanden en databases erg welkom. De werklast van de IRC-medewerkers bij

het zocken in de nationale bestanden en databases kan dan worden vermindere!. Tevens

zou een vierentwintiguursbcvraging voor veel gevraagde gcgcvens mogelijk worden, met

controlc achteraf. -•.• •' . , • • » . - , . • . - : . . - . ^ j s . c ^ r . s i - , .... . . % i ^ , : - . ; - x . • ? • , : • . - . •.'. • ..•• .-.-. :. .,

In deze sectie beantwoorden wij de tweede aanvullende onderzoeksvraag: "Welke juridi-

sche keuze dienen de Raad van Europa en de Europese Unie te maken met betrekking tot

het vraagstuk van de rechtstreekse geautomatiseerde grensoverschrijdende toegang van

buitenlandse opsporingsambtenaren tot nationale (politieie) databases en computer-

netwerken, mede in het licht van de internationale juridische ontwikkelingen betref-

fende digitale expertise?" Wij behandelen vier mogelijke wegen om tot een goede rege-

ling van de problematiek omtrent de directe toegang te komen: de weg van de Raad van

Europa (subsectie 7.8.1), de weg van dc EU (subsectie 7.8.2), maar ook de weg van de

grensrcgionale convenanten en akkoorden (subsectie 7.8.3) en de weg van dc regeling in

het nationale recht van de betrokken staten (subsectie 7.8.4). In subsectie 7.8.5 onder-

zoeken wij de juridische haalbaarheid van de automatisering van directe toegang in het

algemeen. Subsectie 7.8.6 beschrijft de invloed van het ontwerp-kaderbesluit Europees

bewijsvcrkrijgingsbcvcl van dc EU op het vraagstuk van de rechtsteekse geautomatiseerde

grensoverschrijdende toegang tot registers.

404. Bij bulkgegevens ter ondersteuning van het dagelijlue operationele werk op strut
gaat het vooral om gegevens over keniekcns. rijbewijzcn, naamsverificaties, signale-
ringen. voertuigen. antecedenten van personen en vreemdelingen. Het aantal

'• gegevensaanvragen varieert van enige duizenden tot enige tienduizenden per IRC
per jaar. Het aantal grocit nog steeds.
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Het juridisch problcem van de directe grensoverschrijdende toegang tot nationale poli-

rjele nerwerken en van het grensoverschrijdend gebruik van (multimediale) bestanden en

databases zou bij voorkeur op het niveau van de Raad van Europa moeten worden

behandcld. Rechtstreekse geautomatiseerde toegang van politieambtenaren tot (multi-

mediale) databases van een ander land zou hoog op de agenda van dc Raad van Europa

moeten (komen tc) staan. Koppeling van een intcrnationaal politieel Intranet als EMMI

aan de Europesc nationale politiele nerwerken is realiseerbaar als de Raad van Europa

duidelijke regels formuleert voor de rechtstreekse toegang. Adequaat internationaal over-

leg en gedegen besluitvorming hieromtrent zouden plaats kunnen vinden in gelijke zin

als dit is gebeurd in het leader van het Cybercrimeverdrag. De Raad van Europa lean het

Comitl van Ministers van de Raad van Europa opgedragen cen verdragstekst tot stand te

brengen over grensoverschrijdende directe toegang in een digitale internationale politifcle

nerwerkomgeving. Een comitl van experts, waarin de betrokken landen zijn vertegen-

woordigd, kunnen onderhandelen over een dcugdclijkc verdragstekst. Net zoals binnen

de Raad van Europa in het kader van het Cybercrimeverdrag is geworsteld met de vraag

in hoeverre opsporingsambtenaren grensoverschrijdend computernerwerken van burgers

mögen doorzocken en gegevens uit het buitcnland mögen aftappen, kan er ook worden

onderhandeld over de vraag of er internationaal juridisch een grensoverschrijdende

rechtstreekse toegang tot nationale politiele bestanden, databases en politienetwerken

voor buitenlandse politieambtenaren (en voor het OM) gerealiseerd zou kunnen worden.

De juridische netwerkproblematiek van de rechtstreekse geautomatiseerde toegang tot

gegevens en Computersystemen speelt zowel op het terrein van de opsporing van straf-

bare feiten op grond van het Cybercrimeverdrag als bij dc grensregionale politiele gege-

vensuitwisseling. In het Cybercrimeverdrag gaat het om de rechtstreekse geautomati-

seerde en grensoverschrijdende toegang van buitenlandse opsporingsambtenaren tot

computergegevens en -Systemen van verdachten en van derden. Bij de politiele gegevens-

uitwisseling gaat het om de rechtstreekse geautomatiseerde en grensoverschrijdende toe-

gang van politieambtenaren tot buitenlandse politiele computernetwerken en gegevens.

Beide vormen van rechtstreekse toegang spelen een belangrijke rol in de hedendaagse

bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit. Uitbreiding van de onderhandelin-

gen binnen de Raad van Europa tot het terrein van de internationale informatieve poli-

tiele samenwerking is derhalve aangewezen. Het zou nog mooier zijn wanneer bij deze

onderhandelingen ook aandacht wordt besteed aan juridische mogelijkheden voor inter-

nationale koppeling van politiegegevens.'"^

. Zie hieromtrent hoofdsmk 6.
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7.5.2

De onderwerpen van de rechtstreekse geautomatiseerde toegang en de koppeling van

politiegegevens zouden daarnaast ook op de agenda van de EU geplaatst moeten worden.

Dit kan gebeuren in het leader van de zogeheten Derde Pijler van de EU. De rechts-

grondslag hiervoor is te vinden in Titel VI VEU (zie sectie 5.2). Op grond van art 34 lid

2 VEU dient de Raad van de EU maatregelen te nemen en samenwerking te bevorderen,

in een passende vorm en volgens passende procedures zoals bepaald in Titel VI. Daanoe

kan de Raad van de EU met eenparigheid van stemmen op initiatief van elke lidstaat of

van de Europcse Commissie onder mccr overeenkomsten vaststcllen, waarvan de Raadde

aanneming door de lidstaten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepa-

lingen aanbeveelt. De lidstaten dienen de tocpasselijke procedures dan te beginnen bin-

nen een door de Raad te bepalen termijn. Tenzij in de overeenkomsten anders wordt

bepaald, treden zij, zodra zij door ten minste de helft van de lidstaten zijn aangenomen,

ten aanzien van deze lidstaten in werking. De maatregelen ter uitvoering van de overeen-

komsten worden in de Raad van de EU aangenomen met een meerderheid van tweederde

van de stemmen van de verdragsluitende partijen. Op grond van deze procedure van arti-

kel 34 lid 2 sub d zou een EU-Overeenkomst aangaande de rechtstreekse geautomati-

seerde grensoverschrijdende toegang van buitenlandse politieambtenaren tot nationale

bestanden, databases en politienetwerken geslotcn kunnen worden, met passende bepa-

lingen inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het licht van de voortschrijdende

ICT. Eventuecl zou deze matcrie ook geregeld kunnen worden in een kaderbesluit of een

besluit, zoals genoemd in artikel 34 lid 2 sub b respectievelijk sub c VEU. Dit zou een

aanzienlijke tijdswinst betekenen, aangezien er dan geen ratificaties op nationaal niveau

meer plaats dienen te vinden. Er zou ook sneller kunnen worden ingespeeld op actuele

ontwikkelingen. De rcgelingen zouden sneller kunnen worden aangepast indien daartoc

een noodzaak bestaat. Deze instrumenten uit Derde Pijler zijn weliswaar bindend maar

hebben geen directe werking, hetgeen betekent dat burgers zieh voor dc rechter niet op

afzonderlijke bepalingen van de instrumenten kunnen beroepen. Een kaderbesluit is het

equivalent van een communauraire richtlijn op grond van artikel 249 derde alinca EG-

verdrag. Zij zijn dus verbindend voor de lidstaten ten aanzien van het te bereiken resul-

taat, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten om vorm en midde-

len tc kiezen. Een kaderbesluit kan gehanteerd worden voor de onderlinge aanpassing

van de wettelijkc en bestuursrcchtelijke bepalingen van de lidstaten. Een besluit kan

gehanteerd worden voor andere dan harmonisatiedoeleinden. "'S ,; i».r̂ -.> >;

Een derde mogelijkheid voor het regelen van de problematiek betreffende de directe toe-

gang is het treffen van een regeling in dc convenanten cn akkoorden die op basis van

artikel 39 lid 4 en 5 en artikel 46 lid 2 SUO tot stand zijn gekomen, met betrekking tot

de grensrcgionalc uitwisscling van politie'le gegevens. Deze artikelen bepalen namelijk

dat de samenwerking in de grensgebieden nader kan worden geregeld in afspraken tussen
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de bevocgde Ministers van de Schengenlanden. Van deze mogelijkheid is gebruik >J ia

ecmaaki in de Euregio's. Daar zijn namelijk allerlei bilaterale Convenanten en Akkoor» '

den van toepassing tussen voornamelijk Nederland en Bclgie, en Nederland en Duits-

land. De akkoorden regelen specifick voor de betreffende Euregio de rechtstreeksc poll-

dele gegevensuirwisseling in de grensregio's. Die afspraken mögen verder gaan dan de

algemene procedures van gegevensuirwisseling. Met name de spoedeisendheid van recht-

streekse gegevensuirwisseling tussen betrokken politicdiensten en de tussenkomst van de

centrale autoriteiten zijn in deze akkoorden niet langer vereist voor de gegevcnsuitwisse-

ling in de Euregio. Volgens artikel 39 lid 5 SUO mögen de bilaterale akkoorden tussen

aan elkaar grenzende Schengenlanden ook verder gaan. Bij Bcsluit van de Raad van 20

mei 1999 tot vaststelling in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van hct

Vcrdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de

Europesc Unie, van de rechtsgrondslag van elk van de bepalingen of besluiten die het

Schengen-acquis vormen 1999/346/EG'*"* zijn als rechtsgrondslag van artikel 39 SUO

de artikelen 34 en 30 VEU vastgesteld en van artikel 46 SUO de artikelen 34 en 30 lid 1

VEU. (,,",'?..,: V:..ViS,:-».,; , . - . • . ,

7. £.4 Agr/swg »'« A

Ecn vierde mogelijkheid voor het regelen van directe grensoverschrijdende toegang van

buitenlandse opsporingsambtenaren tot nationale politiele bestanden, databases en poli-

tienetwerken, is het in het leven roepen van nationale wettelijke bepalingen hieromtrent

door de betrokken landen. Dit is op grond van het vijfde beginsel van Recommendation

R (87) 15 van de Raad van Europa de eerst aangewezen weg, maar verdient onzes inziens

niet de voorkeur, vanwege het internationaal grensoverschrijdend karakter van een derge-

lijke regeiing. Een internationale (Europese) overeenkomst lijkt ons voor dit doel een

beter en voor de politiele praktijk transparanter juridisch instrument. Er bestaan dan

namelijk geen (geheel) verschillende nationale regelingen meer in dc betrokken lidstaten.

7.8.5

Het nationale normatieve kader van Nederland, Belgie en Duitsland blijkt vooralsnog

met te zijn ingericht op een fysieke koppeling van de EMMI-omgeving aan de nationale

politiele databases. Het rechtstreeks wederzijds bevragen van Euregionale multimediale

politiele databases door politiediensten van verschillende landen is op dit moment

(januari 2004) niet mogelijk binnen de bestaande nationale wetgeving en politiek. Bui-

tenlandse politieambtenaren mögen volgens het nationale recht en het nationale beleid

namelijk geen rechtstreekse geautomatiseerde toegang tot politieregisters hebben. Men-

selijke controle door de verstrekkende Staat is op dit moment eveneens een hard juridisch

en politiek vereiste. '

«6.PbEG 1999/L176/17, lOjuli 1999.
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Er kan derhalve nu niet tcgemoet worden g e k o m c n aan de wensen van bepaalde IRC-

medewerkers o m de volgende vier stappen geheel te automatiscren: u ä - s ^ f t i >,'

- het controleren van de aanvraag; • »--»J-.

- het geven van coestemming;

- het zocken van de informatie; en - • • , . > • • • - . ' . '

- het autoriseren van het beschikbaar stellen van de informatie. • ' -v - • , .;*

D e vier stappen kunnen ook niet uit de automatiseringsketen worden gehaald. Daarvoor

zijn zij te essentiecl. Zoals eerder gezegd, geldt bij al deze stappen dat menselijke con-

trolc juridisch o f in ieder geval politick vereist is. Het automatiseringsproces kan der-

halve zonder nieuwe nationale o f internationale (Europcsc) wetgeving nice minder •

o m s l a c h t i g g e m a a k t w o r d e n . * b ' : - * : ! ? ) . ^ u ' - ' i T ? * r .• • -: > ^ > , " ' .-•••• , / - U i '•••• - «

Ter uitoefening van zijn controlefunctie kan het OM technisch gesproken rechtstreekse

geautomatiseerde toegang worden verleend tot de PALMA-registratiedatabase. Juridisch

is dit echter nog niet toegestaan in ßelgie. In Duitsland heeft het OM geen controlefunc-

tie ten aanzien van politieregisters. Feitelijk is er daarom voor het OM ook nog geen

rechtstreekse toegang gerealiseerd tot de registratiedatabase.

Dr brvorgdhrid rof diiwrr (on Jinr) toegang van buirrnlajidse polirieajnbrenaren ror

nationale politie'le databases dient onzes inziens als eerste geregeld te worden, als daartoc

daadwerkelijke een noodzaak bestaat, zoals aangegeven door de IRCs. Pas daarna kan

men overgaan tot de internationale (juridische) koppeling van de verschillende nationale

computernetwerken cn gegevens. Als de wetgever mocht beslissen dat directe toegang

van buitenlandse politieambtenaren niet wenselijk is, zal de directe grensoverschrijdcnde

koppeling van gegevens feitelijk niet uitvoerbaar zijn, hoewcl cen dergelijke koppeling

formeel wel is toegestaan onder welbepaalde voorwaarden. Als de koppeling bij wet is

voorzien of als de nationale controleautoriteiten er goedkeuring aan verlenen, is koppe-

ling namelijk toegestaan volgens het internationale recht, met name het vijfdc beginsel

van Recommendation R (87) 15. Juridisch is koppeling - het komen tot nieuwe infor-

matie over een vooraf onbepaalde groep van personen - volgens het internationale recht

dus toegestaan. De uitvoering ervan wordt echter gefrustreerd door het feit dat volgens

het nationale recht en de nationale politiek aan buitenlandse politieambtenaren geen

rechtstreekse geautomatiseerde toegang tot politieregisters wordt toegestaan.

Wij geven nu een overzicht van de juridische haatbaarheid van vier technologische

niveaus (in volgorde van opklimmendc geavaneeerdheid) binnen de EMMI-omgeving

waarop grensoverschrijdcnde bevraging van (multimediale) politie'le databases kan

plaatsvinden. -.•• ^
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1: //f* K*f»f«M'&7i nan /R/9rnM/i>^nc/rMt£r tWjgrw d!r /rw/d!/^ I U I U / iw« eiiitra: zowel in

(*>• -•'.. het aanvragende als in het verstrekkende land overleggen spcciaal daarvoor aange-

stelde politiefunctionarisscn, eventueel na inschakeling van het OM, of en welke

gcgevens worden uitgewisseld. Het zocken in de nationale databases gebeiirt uit-

sluitend door de IRC-medewerkers van het verstrekkende land zeit, alsmede door

de agent op de werkvloer die hiervoor door de IRC-medewerkers is benaderd.

Deze huidige werkwijze is juridisch toegestaan en geeigend voor politieregisters

< .• zolang geen rechrstreekse geautomatiseerdc toegang van buitenlandse politie-

ambtenaren is toegestaan. Menselijke tusscnkomst van dc bevoegde nationale •*

• politieambtenaren is op dit moment nog een absoluut wettelijk en politick ver-

- e i s t e . • « . • .-•••• : • . . ; i i " s t ^ • • > • « ' .* , . • » ' ! * * • - . v : . , , ; - j , . r - f * , - " > < i ; > » ; M i i e i « » « : • > . > . : . , • • ' »

niveau 2: //<* awtra /» </r /wrioniiÄ' i r u W ) u/0n& ««(jfnwnrf dWr rom/>u/r>]pn^ntm»M> in

Art /«/&rwM/»«¥rrnr/t/t«f<i(r //?C Op de uitkomst van die geautomatiseerdc zoek-

actie vindt controle plaats door de daarvoor aangestelde IRC-medewerkers.

Daarna worden de gcgevens al dan niet verzonden naar het buitenlandse IRC. • •

Deze technische stap is op dit moment juridisch niet toegestaan voor het zoeken

in politicregisters, omdat de wctgcvcr uitgaat van de menselijke uitvoering van de

gegevensuitwisseling. Bij Wbp-rcgisters ligt het iets gemakkelijker. Voor het grens-

' overschrijdend zoeken in Wbp-registers zou dit tweede niveau een ree'lc mogelijk-

heid kunnen zijn. Menselijke controle is vooralsnog vereist.

niveau 3: //rf won^ dlf 7/?C-w<'dIfU'rtvt(rr mogr/y/t £fraw£r om fM C0m/>Kr«prog7tfmwwi

Controle kan achteraf plaatsvinden door de inhoud van de PALMA-registratie-

database of de PALMA-logdatabase na te trekken. Het is niet erg waarschijnlijk

dat deze optie in de nabije toekomst gerealiseerd zal worden op nationaal wetge-

vend niveau, omdat de menselijke controle te beperkt is op dit niveau. Voor Wbp-

registers zou dit automatiseringsniveau wellicht wel gehaald kunnen worden.

niveau 4:

/a/k « i/a« ««^' form fa» firewall. Dit niveau van gegevens-

uitwisseling lijkt vooralsnog een Utopie, omdat de internationale politiele gege-

vensuitwisseling een zeer specialistisch terrein is dat bij voorkeur wordt uitge-

oefend door ter zake goed opgeleide politiefunctionarissen. Daarbij komt dat het

weghalen in de automatiseringsketen van de schakel van de IRCs in strijd is met

de bestaande wet- en regelgeving en de daarop gebaseerde richtlijnen. Dit automa-

tiseringsniveau is dus juridisch onhaalbaar, misschien op een aantal uitzonderin-

gen na waarin rechtstreekse contacten tussen agenten op de werkvloer juridisch

toegelaten zijn. Zo zijn op grond van de van kracht zijnde convenanten tussen de
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Nederlandse politic Limburg-Zuid en de politic van het Belgische Genk en Eupen
informatie-uitwisselingscontacten tussen politiedienstcn in het grensgebied zon-
der tussenkomst van het IRC tocgestaan. Dit is het geval in concrete opsporings-
onderzoeken of samenwerkingsverbanden. Daarbij moet dan wel een wcrkdossier
of wcrkregutcr worden bijgchoudcn.

In deze subsectie bespreken wij kort het ontwerp-kaderbesluit van de EU betreffende het
Europees bcwijsvcrkrijgingsbcvel tcr vcrkrijging van voorwcrpcn, documcnten en gege-
vens voor gcbruik in strafprocedures.*"'' Wij onderzoeken de invlocd die dit nieuwc juri-
dische instrument kan hebben op het vraagstuk van dc grensoverschrijdende geautomati-
seerde toegang tot registers. Momcntecl (begin 2004) is genoemd ontwerp-kaderbesluit
in behandeling bij de Raadswerkgroep samenwerking in strafzaken van de Raad van Jus-
titie en Binnenlandse Zaken (deJBZ-Raad).

Het doel van het kaderbesluit is het bewerkstelligen van een snellere, effieiüntere straf-
rechtclijkc samenwerking tussen de lidstaten op hct gebied van het vergaren en ovcrdra-
gen van bestaand bewijs. Hocwel in hct voorstel steeds wordt gesproken over 'bewijs',
gaat het strikt genomen om voorwerpen, documenten en gegevens ten behoeve van de
waarhcidsvinding, die tot bewijs in ecn strafzaak kunnen dienen. Het is immers de rech-
ter in de berechtende Staat die uiteindelijk bepaalt welke informatie in het strafproces als
bewijs wordt aangemerkt. Het genoemde doel dient te worden bereikt door het invoeren
van een uniform Europees bewijsverkrijgingsbevel dat door de justitiele autoriteit van de
uitvaardigende lidstaat kan worden afgegeven en door de lidstaat op wiens grondgebied
de voorwerpen, documenten of gegevens zieh bevinden dient te worden uitgevoerd. Op
welke wijze dc uitvoerende lidstaat uitvoering geeft aan het bevel wordt aan die lidstaat
overgelaten, zolang het resultaat (het vergaren en ovcrdragen van het gevraagde materi-
aal) maar wordt bereikt. Het kaderbesluit ziet op het verkrijgen en overdragen van
bestaand 'bewijs'. Het heeft derhalve geen betrekking op de inzet van bevoegdheden om
nieuwe informatie te vergaren, zoals het afluisteren van telecommunicatie, het observe-
ren van verdachten of het monitoren van bankrekeningen. Ook ziet hct niet op het ver-
hören van verdachten, getuigen of deskundigen of het afnemen en onderzoeken van
DNA-matenaal. . • " • • , ' •• ' • • ' •! • ' •

407. Datum Raadsdocumem: 25 november 2003; nr. Raadsdocumem: 15221/03
COPEN 119; nr. Commissiedocumcnt: COM (2003) 688 definitief.

408Bron: Ministeric van Buitenlandse Zaken, document nr. 22112, 306 fiche 5, DIE-
68/04 (bnc-fiche).
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Voor Nederland gaat het om bevoegdheden als inbeslagneming van voorwcrpcn, het tj
geven van cen bevel uitlevering stukken, het vorderen van gegevens (onder andere over
bankrekeningen), doorzoeking ten behoeve van inbeslagneming en dc ovcrdracht van het
aldus verkregen materiaaJ. Voorts ziet het kaderbesluit op de verstrekking van informatie
die rich bevindt in politieregisters en andere registers. Dit betekent dat informatie over
DNA-onderzoeken of informatie afkomstig uit telefoontaps die reeds hebben plaatsge-
vonden voor het Europees bevel werd afgegeven en die zieh in politieregisters bevindt,
wel weer onder de reikwijdte van het kaderbesluit kan vallen. Ten slotte net het kaderbe-
tluit op het verstrekken van justitie'le documentatie (strafbladen). *«-i 1 i" inj.-i»« •>« •>»»

Op een aantal punten is het voorstel verstrekkend van aard. Zo behelst het voorstel niet
de mogelijkheid om tenuitvoerlegging te weigeren indien het bevel betrekking heeft op
een strafbaar feit dat op Nederlands grondgebied is geplecgd. Ook wordt voorgesteld om
naeen overgangsperiode van vijf jaar dc mogelijkheid af te schaffen om tenuitvoerleg- •
ging te weigeren op grond van het ontbreken van dubbele strafbaarheid (dat wil zeggen
wel strafbaarheid in een andere lidstaat en niet in Nederland). Voorts gaan de bevoegd-
heden tot het grensoverschrijdend vergären van computergegevens die zieh bevinden op
het grondgebied van een andere lidstaat verder dan diegene die zijn neergelegd in het
Cybercrimeverdrag van de Raad van Europa (zie subsectie 7.2.2). Het voorstel raakt in
zijn algemeenheid belangrijke aspecten van het strafprocesrecht en daarmee aan verschil-
lende strafrechtsstelsels van de lidstaten. De rechtsbasis van het voorstel betreff de artike-
l en31en34 l id2subbVEU.

Het kaderbesluit zal naar verwachting tot gevolg hebben dat meer opsporingscapacitcit
moet worden ingezet ten behoeve van in het buitenland lopende strafzaken. In welke
mate dit het geval zal zijn, is thans niet aan te geven. Het voorstel kan een extra admini-
stratieve belasting opleveren voor politie en justitie in verband met rcgistratie- en infor-
m a t i e v e r p l i c h t i n g e n . ; . ; , > , : < , : ; •.-.•. ;_••:•. * i . ' • ? • • • ( • • i i ; > . - - i - t >.. . * ' r ^ - i ' ; ? • - > ••:!• * - « v « - - : - v r v

Nederland stelt zieh in verband met het Europese subsidiariteitsbeginsel positief op.
Afspraken van dit karakter en met deze reikwijdte over justitie'le samenwerking tussen de
lidstaten dienen op EU-niveau te worden gemaakt. In verband met de proportionaliteit
heeft Nederland twijfels bij het voorliggende ontwerp-kaderbesluit. Op onderdelen heb-
oen de voorstellen verstrekkende gevolgen en bestaat er aanleiding te bezien of met min-
der vergaande voorstellen hetzelfde doel kan worden bereikt.

*09-Bron: Ministerie van Buiccnlandse Zakcn, document nr. 22112, 306 fiche 5, DIE-
68/04 [bnc-fiche].
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De Europese Commissie stelt in het ontwerp-kaderbesluit 1 januari 2005 als implemen-

Utiedatum voor. Deze datum is niet reeel. Gelet op de veelomvattendheid van het ont-

werp-kaderbesluit zal volgens het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken op

zijn minst gcheel 2004 bcsteed dienen te worden aan de onderhandelingen over dit ont-

werp-kaderbesluit. Voor dit soort kaderbesluiten is ccn implementarietcrmijn van twee

jaar na vaststelling van het besluit gebruikelijk. •'.- r-- -•• i" •,- ••» • > : - •

Ncderland hecht belang aan een vlotte en doelmatige strafrechtclijke samenwerking tus-

fen de lidstaten. Een Europees bewijsverkrijgingsbevel kan hieraan bijdragen en wordt

vanuit dat oogpunt positief bcoordecld. Het kaderbesluit raakt echter aan elementaire

onderdclen van het strafprocesrecht. Een grondige besprcking en bestudering van het

voorstel is daarom noodzakelijk. Ncderland acht het dan ook van belang dat het kader-

besluit een goed evenwicht tot stand brengt tussen enerzijds het verbeteren van de straf-

rechtclijke samenwerking en andcrzijds het bchoud van een consistent en werkbaar straf-

procesrecht met inbegrip van bclangrijke strafprocessuele waarborgen. -

Wat dc invlucd van het huropecs bewijsverkrijgingsbevel is op het vraagstuk van de

grensoverschrijdende toegang van buitenlandse opsporingsambtenaren tot Nederlandse

registers, is nu nog niet geheel duidelijk. In ieder geval zullen op grond van een Europees

bewijsverkrijgingsbevel van een justitiele autoritcit van de uitvaardigende lidstaat gege-

vens uit Nederlandse registraties dienen te worden verstrekt aan andere Europese lidsta-

ten. Of hiervoor rechtstreekse gcautomatiseerde grensoverschrijdende toegang wenselijk

is, vereist een nadere zorgvuldige afweging van het privacybelang van de burger tegen-

ovcr het opsporingsbelang van de Europese lidstaten. Het enkele feit dat het nieuwe juri-

dische instrument ccn extra administratievc beiasting kan opleveren voor politie en justi-

tic in verband met registratie- en informatieverplichtingen is onvoldoendc voor het

invoeren van een rechtstreekse gcautomatiseerde grensoverschrijdende toegang voor bui-

tenlandse politicambtcnarcn (zie nader sectie 9.12).

. - .i**>

7.9 Standpuntbepallng directe toegang
In dezc sectic formuleren wij in drie punten onze visie op het juridische vraagstuk van de

grensoverschrijdende directe toegang en doen wij een suggestie tot uitbrciding van het

takenpakket van dc IRC's. - .< • s- • i " v • •- , - < , , ^r

In de eerste plaats achten wij het wenselijk dat voor her juridische kernprobleem van de

rechtstreekse geautomatisecrdc toegang duidelijkc juridische normen en hcldere formele

procedures worden opgcstcld. Dit dient bij voorkcur te gebcuren op het internationaal-

rechtelijk niveau van de Raad van Europa en van de EU. De normen kunnen worden aan-

gevuld door dc mecr speeifieke nationale wetgeving. Het Cybercrimcvcrdrag en de EU-
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Ocrcenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strarzaken kunnen ccn inspiratie-

bron zijn om tot international aanvaardbare oplossingen te komen voor dit vraagstuk.

In de rwecde plaats vinden wij het raadzaam dat de ratio van de huidige rcgeling voor en

het beleid aangaande de rechtstreekse geautomatiseerde toegang tot politieregisters her-

ovtrwogen worden. De wetgevcrs van de betrokken landen dienen zieh er over uit te

spreken of aan buitenlandse politieambtenaren en aan leden van het OM rechtstreekse

geautomatiseerde toegang tot bepaalde politieregisters moet worden gegund. Bij een ver-

lening van rechtstreekse toegang dient dan ook te worden bepaald onder welke juridische

en technische randvoorwaarden dit dient te geschieden.

In de derde plaats bevatten de huidige bilaterale convenanten en verdragen die tussen

Nederland, Belgie en Duitsland onderling van kracht zijn, geen regeling omtrent de

rechtstreekse geautomatiseerde toegang tot de nationale politiele gegevens en computer-

netwerken door buitenlandse politieambtenaren. Zij bepalen ook niets over koppeling

van gegevens, bestanden of Systemen. Naar onze mening zouden de partners bij de inter-

nationale politiele gcgevensuirwisscling hierover tot overeenstemming moeten komen.

bij voorkeur via ecn bi- of trilateraal verdrag of convenant, via een verdrag in het kader

van de Raad van Europa of via een EU-Overeenkomst. Wellicht kunnen in een dergclijk

internationaal juridisch instrument ook afspraken worden gemaakt of en in hoeverre

juridisch gesproken koppeling van internationaal uitgewisselde (persoons)gegevens

mogelijk dient te zijn. Het respecteren van het doelbindingsbeginsel zal hierbij een cru-

ciale rol speien. Men dient zieh evenwel te realiseren dat de inzet van verdragswetgeving

voor de genoemde doeleinden een zwaar middel is, dat e;ikel mag worden toegepast als

het echt noodzakelijk is.

Hieronder volgt een concrete suggestie tot uitbreiding van het takenpakket van de IRCs.

Art. 20 lid 4 sub d EU-RHO vermeldt dat de lidstaten de nodige maatregelen dienen te

treffen om ervoor te zorgen dat binnen een termijn van 96 uur kan worden geantwoord

op een rechtshulpverzoek betreffende het aftappen van telecommunicatie zonder techni-

sche bijstand van een andere EU-lidstaat. Hiertoe dienen contaetpunten aangewezen te

worden die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Artikel 35 Cybercrimeverdrag verplicht de

verdragspartijen tot de inrichting van een zogenoemd 24/7 Netwerk voor technisch

advies, de conservatie van gegevens op grond van artikel 29 en 30 Cybercrimeverdrag, de

bewijsvergaring, het verstrekken van juridische informatie en het lokaliseren van ver-

dachten. In elke verdragsstaat dient 24 uur per dag en 7 dagen per week een informatie-

knooppunt actief te zijn, waarbij bevoegde ambtenaren heel snel de genoemde informa-

tie kunnen geven en de genoemde handelingen kunnen verrichten. Wij denken dat het

goed zou zijn om in de toekomst hiervoor een rol toe te kennen aan de IRCs door de

IRCs als een dergelijk contaetpunt aan te wijzen.
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8 Juridische grenzen tussen Europol en de IRCs
-̂Svi-V . U rvt, ..J-^*!^i

in dit hoofdstuk behandelen wij de dcrde aanvullende ondcrzoeksvraag: -

In sectie 8.1 bespreken wi) de werking en de ontstaansgcsckiedenis van de Europese poli-
tiedienst Europol. In sectie 8.2 gaan we dieper in op de informatie-uitwisscling in het '
luder van Europol en behandelen we enkele voorwaarden voor informatieverwerking. In
sectie 8.3 vergelijken wij Europol en de IRCs. Wij formuleren daar ook onzc conclusies
ten aanzien van de relatic tussen Europol en de IRCs.

8.1 De polltledlenst Europol
Europol is een Europese politiele rechtshandhavingsorganisatie, die gevestigd is in Den
Haag en die zogeheten 'criminele inlichtingen' behandelt. Het doel van de organisatie is
het bevorderen van de effectiviteit van het optreden van, en de samenwerking tussen, de
bevoegde (politiele) instanties van de EU-lidstaten met betrekking tot het voorkomen en
bestrijden van ernstige internationaal georganiseerde misdaad. Europol heeft als taak een
wezenlijke bijdrage te leveren aan de rechtshandhavingsacties van de EU tegen georga-
niseerde misdaad. Europol rieht zieh in het bijzondcr op de criminele organisaties.

In deze sectie behandelen wij eerst de juridische basis van Europol (subsectie 8.1.1). L
Daarna gaan wij in op de taakvelden van Europol, ook wel het Europolmandaat
genoemd (subsectie 8.1.2). In subsectie 8.1.3 bespreken wij het beheer van Europol.
Subsectie 8.1.4 ziet ten slotte op het toezicht op de werkzaamheden van Europol.

8. i. 7

Op 7 februari 1992 werd in het Verdrag van Maastricht betreffende de Europese Unie

(VEU) besloten tot oprichting van Europol/'" Op 3 januari 1994 gingen, in de vorm

•»10. Verdrag betreffende de Europese Unie, 7>6. 1992, 74; in 7r*. 1998, 12 is de gecon-
solideerde versie van het verdrag opgenomen, na doorvoering van de wijzigingen
uit het Verdrag van Amsterdam.
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van de Europol-Drugseenheid (EDE), enkele beperkte werkzaamheden van Europol van
start. Het betrof de strijd tegen illegale drugs. Dit geschiedde op basis van een Ministe-
ricic Overeenkomst.*" In deze overeenkomst was vastgelegd, dat de mogelijkheden tot
informacic-uitwisscling in concrete strafzaken zouden worden voorgeschreven door de
nationale wettelijke bepalingen van de EU-lidstaten.*'*

De juridische basis van Europol is de Europol-Overcenkomst (EO)*" van 26 juli 1995.
Dczc overeenkomst werd door alle lidstaten geratifieeerd en trad op I oktober 1998 in
werking. Na ecn aantal rcchtshandelingen, betrekking hebbend op de Overeenkomst, is
Europol op 1 juli 1999 gestart met zijn volledige activiteiten.*''' De EO voorzict voorh«
eent in een duidelijke verdragsbasis voor een multinationaal samengestelde politiedienst.

Art. 2 lid 1 EO formuleert de doelstelling van Europol als volgt: "Europol heeft ten doel,
in het kader van de samenwerking tussen de Lid-Staten overeenkomstig artikel K.I, punt
9, van het Verdrag betreffende de Europcse Unie, door de in deze Overeenkomst U-.J
getloemdc maatregelcn het optreden van cn dc samenwerking tussen de bevoegde instan-
tics van dc Lid-Statcn met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van terrorisme,
dc illegale handel in verdovendc middelen en andere ernstige vormen van internationale
criminaliteit doeltrefTender tc maken voor zover er concrete aanwijzingen zijn voor het
bestaan van een criminele struetuur of organisatie en twee of meer Lid-Staten betrokken
zijn bij de genoemde vormen van criminaliteit op een wijze die, gelet op de omvang, de
ernst en de gcvolgen van de strafbare feiten, een gemeenschappelijk optreden van de Lid-
Staten noodzakelijk maakt." In artikel K. 1, punt 9 (oud) VEU werd met het oog op de
verwczcnlijking van de doelstellingen van de EU, met name het vrije verkeer van perso-
nen, een aantal aangelegenheden genoemd die van algemeen belang zijn. Het gaat hierbij
onder meer om de politie'le samenwerking met het oog op het voorkomen en bestrijden
van terrorisme, de illegale drugshandel en andere ernstige vormen van internationale cri-
minaliteit/^ Europol dient in dit kader dc samenwerking tussen politieorganisaties van
de EU-lidstaten doeltreffender te maken. Europol doet dit met name door uitwisseling
van informatie en het maken van analyses met betrekking tot internationale criminaliteit
in de EU.

411.Zie XimmMiim //, 1993/1994, 23 401. nr. 1-2, p. 15. De Ministeriele overeen- •*<
komst op basis waarvan de Europol-Drugseenheid als eerste fase van Europol ging
funetioneren is ondertekend op 2 juni 1993.

412.Zic A'ommf..**™ //. 1993/1994, 23 815. nr. 1, p. 3 en 23 490, nr. 7.
413. Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst, 7r£. 1995, 282;

PbEG 1995/C316, 2, 27 november 1995.
414. Zie hieromtrent het Algemeen Politieblad 04/*£), nr. 17 van 28 augustus 1999, p. 3

en4.
415.Vgl. MvT bij de Nederlandse Goedkeuringswet van de EO,

1996/1997, 25 339, nr. 3, p. 13.
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Om de doclstelling van Europol te berciken noemt artikel 2 lid 2 en 3 EO een aantal - «

juridisch vastgcstelde taakvelden voor Europol. Wij noemen het geheel van uakvelden

voor Europol het Europolmandaat. Het gaat vooreerst om de voorkoming en bestrijding

van illegale handel in vcrdovende middelcn en nucleaire en radioactievc stofren. alsmede

om de voorkoming en bestrijding van illegale immigratie, mensenhandel en handel in

testolen voertuigen. Uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van de EO diende Euro-

pol 1 evens de volgende strafbare feiten te behandelen: strafbare feiten die zijn gepleegd of

well ich t zullen worden gepleegd in het kader van terroristische activiteiten die gericht

zijn tegen het leven, de lichamelijke integriteit en de persoonlijke vrijheid, alsmede tegen

•oederen. Bij Besluit van de Raad van 3 december 1998 werd Europol daadwerkelijk **•

belast met de behandeling van deze strafbare feiten/'* ü t - • ,

De Raad van de EU lean met eenparigheid van stemmen aan Europol opdragen zieh ook

te belasten met andere in de bijlage bij de EO vermelde vormen van criminaliteit of spe-

eifjeke uitingsvormen daarvan. Alvorens daarover een besluit te nemen, dient de Raad

van Bestuur" van Europol dit besluit voor te bereiden en met name de gevolgen daar-

van voor de begroting en het personeel van Europol uiteen te zetten. De bevoegdheid

van Europol met betrekking tot ecn vorm van criminaliteit of met betrekking tot speci-

fieke aspecten van een vorm van criminaliteit omvat blijkens artikel 2 lid 3 EO tevens:

- het witwassen van geld in verband met deze vormen van criminaliteit of speeifieke

aspecten ervan;

- de daarmee samenhangende strafbare feiten, namelijk (1) strafbare feiten die zijn

gepleegd om zieh de middelen te verschaffen om daden te plegen die onder de wer-

kingssfeer van Europol vallen; (2) strafbare feiten die zijn gepleegd om daden die

onder de werkingssfeer van Europol vallen, te vergemakkelijken of uit te voeren; en

(3) strafbare feiten die zijn gepleegd om ervoor te zorgen dat daden die onder de wer-

kingssfeer van Europol vallen, ongestraft blijven.

De samenwerking van de EU-lidstaten in het kader van Europol bij de bestrijding van cri-

minaliteit, vindt uit het oogpunt van doelmatigheid alleen plaats wanneer het om zware

criminaliteit gaat en daarbij twee of meer lidstaten daadwerkelijk betrokken zijn. Nationaal

georienteerde criminaliteit dient nationaal te worden bestreden en opgelost en niet via

Europol. Verder is het zo dat bepaalde vormen van grensoverschrijdende criminaliteit die

zieh tussen twee lidstaten afspelen vaak efficienter kunnen worden aangepakt door middel

van bilaterale samenwerking. Hierbij is dan ook geen rol weggelegd voor Europol/"

416. Besluit 99/C 26/06 van de Raad, PbEG C 26 van 30 januari 1999.
417.Zic met betrekking tot de Raad van Bestuur van Europol subsectie 4.1.4.
418. Vgl. MvT bij de Nederlandse Goedkeuringswet van de EO, /üimmfujfr/t«i / / ,

1996/1997, 25 339, nr. 3, p. 13.
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Hieronder bezien wij het mandaat van Europol nader. Wij bezien achtereenvolgens het
mandaat van artikel 2, het mandaat volgens artikel 3, en de verderc bijdrage van Euro-
pa!. ' •* <,* . / ' > , - . * ..** (*«: '-<--,:•; f.. a.-t «' • . f„i

Uit artikel 2 EO blijkl dat de infbrmatie-uitwisseling via Europol beperkt is tot
gepleegde of te plegen strafbare feiten. Het dient daarbij dan ook nog te gaan om de
zwaarderc vormen van criminaliteit die onderdeel uitmaken van het Europolmandaat.
Via de artikelen 29 en 30 VEU, die betrekking hebben op de Europesc samenwerking op
het terrein van politic en justitie, werd het Europolmandaat reeds uitgebreid op het tijd-
stip van de intwerkingtreding van het Vcrdrag van Amsterdam, per 1 mei 1999, nog
voordat de in de EO genoemde taken volledig werden vervuld. Artikel 29 lid I VEU
bepaalt dat er een nauwere samenwerking tussen de politiediensten, douaneautoriteiten
cn andere bevoegde autoriteiten, zowel rechtstreeks als via Europol, dient te komen. Op
grond van artikel 29 lid 2 sub a VEU dient Europol binnen vijf jaar na 1 mei 1999 in
itaat te worden gesteld tot het vergcmakkclijkcn en ondersteunen van de voorbereiding
en het aanmoedigen van de coördinatie cn uirvoering van specifieke onderzoeksacties
door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten; deze opdracht is inclusief operationele
acties van gezamenlijke teams waarvan vertegenwoordigers van Europol ter ondersteu-
ning dcel uitmaken. Op grond van artikel 29 lid 2 sub b VEU dient Europol binnen vijf
jaar na 1 mei 1999 de bevoegde autoriteiten van de lidstaten te kunnen vragen om (1)
htm onderzoek in specifieke zaken te mögen verrichten en (2) dit onderzoek te mögen
coördineren en (3) specifieke expertise te mögen ontwikkelen die ter beschikking van de
lidstaten kan worden gesteld om hen te assisteren bij het onderzoeken van zaken betref-
fende de georganiseerde criminaliteit. De Raad van Ministers dient op grond van artikel
29 lid 2 sub c binnen vijf jaar na 1 mei 1999 verbindingsregelingen te bevorderen tussen
funetionarissen die zijn belast met opsporing en vervolging, die zieh specialiseren in de
bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in nauwe samenwerking met Europol. Op
grond van artikel 29 lid 2 sub d dient de Raad van Ministers binnen vijf jaar na 1 mei
1999 een netwerk op te richten voor onderzoek, documentatie en statistiek met betrek-
king tot grensoverschrijdcndc criminaliteit. Bij Besluit van de Raad van 29 april 1999"
is het Europolmandaat uitgebreid met de bestrijding van valsemunterij en de vervalsing
van betaalmiddelen met het oog op de Euro. Op 30 november 2000 heeft de Raad zijn
goedkeuring gehecht aan de akte waarbij op basis van artikel 43 lid I EO, een protocol
wordt opgesteld tot wijziging van artikel 2 en de bijlage bij de overeenkomst/*" Uit
hoofdc van die akte is de bevoegdheid van Europol uitgebreid tot het witwassen van gela

419.PbEG 1999/C149. 16. 28 mei 1999. Zie verder PbEG 1999/C229/14, 12 augus-
tus 1999 met betrekking tot een rectificatie van artikel 2 EO.

420. PbEG 2001 /C358, 13 december 2001.
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in hei algemeen, ongeacht het soort misdrijf waarvan de witgewasscn opbrengsr.cn

tfkomstig zijn. Op 30 november 2000 heeft de JBZ-Raad zijn goedkeuring gehecht aan

cen aanbeveling aan de lidstaten betreffende de steun die Europol verleent aan door de

lidstacen opgerichte gemeenschappclijke onderzoeksteams. De Raad beschrijft in dit

document dc wijze waarop Europol de gemeenschappelijke onderzoeksteams kan stcu-

ocn en beveelt de lidstaten aan ten voile van deze mogelijkheden gebruik te maken. '•'

Ingevolge artikel 2 lid 4 EO zijn alle in de lidstaten besraande overheidsinstantiw, die

krachten* het nationale recht bevoegd zijn op het gebied van het voorkomen en bcstrij-

den van strafbare feiten, nationaal bevoegde autoriteiten in de zin van de EO.*" De

infbrmatieverstrekking in concrete strafzaken alsmede in geval van zachte gegevens (CIE-

gegevens, gegevens van de Criminele lnlichtingen Eenheid) in het kader van Europol ~

vilt daarmee voor Nederland volledig onder de verantwoordclijkheid van het OM.

Op grond van artikel 3 lid 1 EO verricht Europol de volgende taken en werkzaamheden

in het kader van zijn doelstelling.

1. Het vergemakkelijken van de uirwisseling van informatie tussen de lidstaten.

2. Het verzamelen, compileren en analyseren van informatie en inlichtingen.

3. Het via de zogeheten nationale eenheden aan de bevoegde autoriteiten van de lidsta-

ten onverwijld geven van informatie die voor hen van belang is, alsmede het hen

onmiddellijk geven van informatie over de verbanden tussen strafbare feiten die aan

het licht zijn gekomen.

4. Het ondersteunen van het opsporingsonderzoek in de lidstaten door aan de nationale

eenheden alle relevante informatie te verstrekken. •••' *.'" i>', • ?- • < ••-:•• :. ' . • •> •

5. Het bijhouden van geautomatiseerde gegevensbestanden waarin gegevens als bedoeld

in de artikelen 8, 10 en 11 EO zijn opgeslagen.

Art. 3 lid 2 voegt hieraan nog de volgende taken en werkzaamheden toe in het kader van

d e d o e l s t e l l i n g v a n E u r o p o l . • -^ • . . • > • ; •,; '•• • • ? , • •••••• •;-:" T r • • s » - » y i ? :-•:-.• . - . - i . ^ r :••••;

1. Het vergroten van de vakkennis die in het kader van de onderzoeksactiviteiten van de

bevoegde autoriteiten van de lidstaten wordt gebruikt, alsmede het van advies dienen

van opsporingsonderzoekers.

*21.Het gaat hierbij voor Nederland niet allccn om het OM en de politic, maar ook om
diensten als de douane, de FIOD, de Economische Controledienst (ECD) en de
Algemene Inspectiedienst (AID), voor zover zij met het bestrijden of voorkomen
van bepaaJde vormen van criminaliteit zijn belast, alsmede om de Algemene Inlich-
tingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), voor zover deze dienst mede tot taak heeft
bepaalde vormen van criminaliteit te voorkomen.
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2. Het vcrstrckkcn van strategische inlichtingen om een doeltreffende en rationclc beste-
ding op nationaal nivcau van de voor operationele taken beschikbare middelen te ver-
gemakkelijken en te bevorderen. v-> >h *j».-f*Ov**ff fwr»rr?fo*l -A oat 3-»iHr-»«t̂ r

3. Het opstellen van algemene verslagen over de verrichte werkzaamheden. i«|« :>v»;»ji4

Ten slotte kan Europol, in het kader van zijn doelstelling, afhankelijk van zijn personele
en budgettaire mogelijkheden en binnen de door de Raad van Bestuur van Europol «#!
bepaalde grenzen, de lidstaten met raad en onderzoek bijstaan op de volgende gebieden.
1. Opleiding van de leden van hun bevoegde autoriteiten. .__,
2. Organisatie en uitrusting van de bevoegde autoriteiten. • • • • • ? ' • : • * ;
3 . Methoden van misdaadpreventie. fcv^;fi"?«j-',''ji-j^is-f i«:l •A>-fi*if-*«<-î * ,̂ »,•«
4. Methoden van criminalistiek en forensische technologic en methoden van opsporings-

onderzoek.

Europol is dus met andere woorden te zien als een Europees orgaan voor de veredelingen
uitwisseling van gegevens die een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen en bestrij-
den van bepaalde vormen van grensoverschrijdende georganisecrde criminaliteit. Euro-
pol heeft op grond van dc EO geen operationele taken of opsporingsbevoegdhcid, doch
heeft slechts ondersteunende, informerende en coördinerende taken.*" Met de inwer-
kingtreding van het Verdrag van Amsterdam heeft Europol evenwel toch beperkte opera-
tionele taken gekregen. In het kader van artikel 30 lid 2a VEU betreft dit het deelnemen
aan gezamenlijke onderzoekstcams. Een dergelijk gezamenlijk onderzocksteam dient
evenwel altijd te werken onder de veranrwoordclijkheid van de lokaal bevoegde autoritei-
ten. De wctgeving van de lidstaat waar zo een team functioneert is bepaiend voor de wet-
telijke mogelijkheden. -•• <• . • •; • K : - j » ; ; < ^ ^ i f c • « • - v * . * v > ' ' • •• i - ••"

Geleidelijk aan werden andere belangrijke gebieden van criminaliteit aan de competentie
van Europol tocgevoegd. Zo werd met ingang van 1 januari 2002 het mandaat van Euro-
pol uitgebreid om te kunnen optreden tegen ernstige vormen van internationale mis-
daad, zoals beschreven is in de bijlage bij de EO. - > > yfcv« ?k •-•,-* *i«>u-j**

Europol ondersteunt momenteel (januari 2004) rechtshandhavingsactiviteiten van de
EU-lidstaten die voornamelijk betrekking hebben op:
- illegale handel in verdovende middelen; ' •
- illegale immigratienetwerken; ••' '
- tcrrorisme;

422. Vgl. MvT bij de Goedkeuringswet Europol-Overeenkomst; AjtmmMuMni //,
1996/1997. 25 339, nr. 3. p. 4. .
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- illegale Handel in motorvoertuigen; ' V»**-\n !t « M w-,.iv4 WU 5.V
_ mensenhandel met inbegrip van kinderpornografie; •« ; .* us* v>>.>ss.isC
- valsemunterij (in het bijzonder vervalsing van de Euro) en vervaising van andere

betaalmiddelen;

- handel in radioactievc en nucleaire Stoffen; en * • •
_ w i r w a s a c t i v i t e i t e n . » ' * • : • . : , ' . - > h P "••*•• r » T • • • a v i ^ ? , ; ^ ' ••- • . ; • • £ > • . • * ? ; . i W * '

• * * « < - • ? - • • > « - • . « < > , •• •> • • • ' ' •" '**• " . • • . ' • • ' ' " v !• i - « i 1 r t ; n . l j * - r - ' M - ^ t . : „ « v

Tot de voomaamne prioriretten van Europol behoren verder misdrijven tegen personen,

financiele misdrijven en computcrcriminalitcit,

Europol is bevoegd tot ondcrsteuning van bovengenoemde rechtshandhavings- <K| ' wt
activiteitcn indien een gcorganiseerde crimincle structuur bestaat en twee of meer EU«N
lidstaten betrokken staten zijn. .*£

De ondersteuning van de EU-lidstaten door Europol geschiedt praktisch gesproken "

hoofdzakelijk op de volgende vier wijzen. -,,-I-K- *V*- . A>,! *. • . . . ,-. ••-, ^-.r .«

1. Het vergemakkelijken van de uirwisseling van gegevens, in overeenstemming met
nationale wetgeving, tussen Europol-vcrbindingsofficicrcn (i:«ro/>o/Z;d/io« O^c^n;
ELO's). ELO's zijn door de lidstaten als vertegenwoordigers van hun nationale rechts-
handhavingsorganen afgevaardigd naar Europol.

2. Het vcrstrekken van operationele analyses ter ondersteuning van onderzoeken in de
lidstaten. ' •

3. Het genereren van strategische verslagen (zoals de beoordeling van bedreigingen) en
misdaadanalyses op basis van door de lidstaten verstrekte, door Europol gegenereerde
of uit nadere bronnen afkomstige informatie en inlichtingen.

4. Het leveren van expertise en het verlenen van technische ondersteuning aan lopende
onderzoeken in de EU, onder toezicht en wettelijke veranrwoording van de betrokken
lidstaten. . < • » , ' ; • > , r u i v i v < " , f j . " - . : '>

Europol zet zieh verder in voor het bevorderen van misdaadanalyses en de harmonisatie

van onderzoekstechnieken in de EU-lidstaten.

Europol heeft zijn internationale samenwerking op het gebied van de rechtshandhaving
versterkt door de ondertekening van bilaterale overeenkomsten met onder meer de vol-
gende niet-EU lidstaten en Internationale Organisaties: Estland, de Europese Centrale
Bank, het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD),
Hongarije, ICPO/Interpol, IJsland, Noorwegen, Polen, Slovenie, de Verenigde Staten en
de Wereld Douane Organisatie (WDO). Verder heeft Europol een bureau voor zijn ver-
bindingsofficieren geopend in de Verenigde Staten (Washington D.C.).

27«
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De Directie van Europol bestaat uit een directeur en twee adjunct-directeuren. Zi) wor-

den benoemd door de Raad van de EU (in casu de Ministers van Justitie en Binnen-

landse Zaken). - . . . . . . . . . - , - . . .- . , , . ; , . , • „ • . . • • .-, ; . , , » - , - . . . . . . . . „ , . , - . . » > ^ ,

Europol wordt gefinancierd door bijdragen van de lidstaten. Deze bijdragen worden

vajtgesccld naar rato van het Bruto Nationaal Product (BNP) van een lidstaat. De Euro-

pol-begroting voor 2003 bcdroeg € 55.5 miljoen.*" Tijdens de de Raad van Ministers

van Justitie en Binnenlandse Zaken van 5 en 6 juni 2003 werd de begroting voor 2004

goedgekeurd.''" Dc Europol begroting voor 2004 bedraagt - exclusief de kosten die door

het gastland worden gedragen voor huisvesting en bcvciliging - € 58,8 miljoen."'

Een financieel controleur is verantwoordelijk voor (1) de controle op het aangaan van

betalingsvcrplichtingen en op dc betalingen en (2) de controle op de vaststelling en dc

inning van ontvangsten van Europol. Deze controleur wordt, met eenparigheid van

itemmen, benoemd door de Raad van Bestuur van Europol. *** ^ »' ;!» •>.< /. •;«.:-•>. '•'«

De jaarrekeningen van Europol worden gecontroleerd door een gemeenschappelijk con-

trolecomite', dat is samengesteld uit drie leden die door de Rekenkamer van de Europese

Gemeenschappen worden aangewezen.

In januari 2003 telde Europol 386 medewcrkers, die uit alle lidstaten afkomstig waren.

Hieronder vallen 59 verbindingsofficier.en (ELO's), die verschillende opsporingsdiensten

vertcgenwoordigen (politic, douane, federale politie of marechaussee, immigratiedien-

sten, enzovoorts). De overigc medewerkers zijn Europol-officieren, analisten en andere

deskundigen. Zij vcrlenen samen 24 uur per dag een effectieve, snelle en meertalige

ondersteuning. De verwachting van Europol was dat eind 2003 het totale aantal Euro-

polwerknemers, waarbij inbegrcpen de ELO's en het bewakingspersoneel, zou stijgen tot

ongeveer 460 werknemers."'

423. Zie PbEG 2002/C179, 1, 27 juli 2002 en PbEG 2003/C152, 16, 28 juni 2003 •
voor dc gewijzigdc begroting.

424.Deie werd op 28 juni 2003 gepubliceerd in PbEG C152/04.
425. De begroting stijgt uitsluitend door de € 7 miljoen aan kosten ten gevolge van de

uitbreiding van de EU uit boven de begroting voor 2003. die dus € 55,5 miljoen
bedroeg. Dc vcrhoging van dc begroting ten opzichte van 2003 bedraagt 6,2%. De
uitgaven voor 1CT zijn maxima, ze kunnen lager uitvallen afhankelijk van bcslis-
singen op IC1' terrein in de körnende tijd. De Nederlandse Eeme Kamer heeft op
27 mei 2003 ingestemd met de begroting. De Nederlandse Tweede Kamer heeft op
3 juni 2003 ingestemd. (Bron: Europe« Bureau Eerste Kamer;
www.europapoort.nl) , : '

426.Zie met betrekking tot de Raad van Bestuur van Europol subscctie 4.1.4.
427.Of deze verwachting uit is gekomen, is in januari 2004 nog niet bekend. Zie

www.europol.eu.int.
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Europol legt vcranrwoording af aan de Raad van Ministers van Justitie en Binnenlandse
Zaken. De Raad is verantwoordelijk voor de begeleiding van en het toezicht op Kuropol.
De Raad benoemt, zoals gezegd, de directeur en de adjunet-directeuren. Verder keurt de
Riad de begroting goed. De Raad van Ministers is samengesteld uit vertegenwoordigers
uit alle lidstaten. Voor besluiten door de Raad van Ministers is eenparigheid vereist. De
eenparigheid van stemmen bij besluiten draagt bij tot een democratische controle van
Europol. De Raad van Bestuur van Europol telt c^n afgevaardigdc per lidsuat van de EU
en is belast met het algemene toezicht op de werkzaamheden van de organisaiie. /.ij hceft
een concrolerende en sturende rol (art. 28 EO). De Raad van Bestuur heeft beheerstaken
en bereidt dc vergaderingen van de Raad van Ministers voor. ^;\ ., ••*••'-•*•/•«;. .vjwiWjü

Europol dient op basis van artikel 34 EO jaarlijlcs ter veranrwoording ook een verslag
aan het Europees Parlement toe te zenden.

Een zogenoemd gemeenschappelijk controleorgaan met twee deskundigen per lidstaat
op het gebied van de bescherming van gegevens, houdt coezicht op de inhoud en aan-
wending van alle door Europol bcheerde persoonsgegevens op grond van artikel 24 EO.
Op 17 oktober 2000 heeft dc Raad zijn goedkeuring gehecht aan een besluit tot oprich-
ting van een secretariaat ten behoeve van de gemeenschappelijke controleorganen voor
gegevensbescherming."* In het Nederlandse stelscl dient vöör verstrckking aan het bui-
tenland en dus ook vöör verstrekking aan Europol van CIE-gegevens toestemming te
worden gegeven door de Officier van Justitie. Dit is een vorm van controle vooraf. Een
nationaal controleorgaan (in Nederland het CBP) ziet toe op de rechtmatige verstrck-
king van gegevens aan Europol door de nationale eenheden en verbindingsofficieren (art.

2 3 E O ) . .. ; - • • . . . : - : „ * : • • , . ; , > . • — • - • = - ' -

Uiteindelijk valt de informatie-uitwisseling in het kader van Europol natuurlijk ook

onder de justitiele controle van de nationale rechter in een concrete strafzaak waarin

informatie-uitwisseling via Europol heeft plaatsgevonden. •»«;•&••> r ~'">• / v.., .,f;r.^i:

8.2 Informatie-uitwisseling In het kader van Europol
In deze sectie behandelen wij eerst de juridische struetuur van de informatie-uitwisseling
in het kader van Europol (subsectie 8.2.1). Daarna gaan we in op het gegevensbescher-
mingskader van Europol (subsectie 8.2.2) en de bescherming bij informatieverwerking
( s u b s e c t i e 8 . 2 . 3 ) . • •-.-....; - . • . • . .„ . - . • ;-. .• ,-. • „ . . - •--.• • .••....

« 8 . 2 0 0 0 / 6 4 1 / J B Z - P b E G L 2 7 1 van 2 4 September 2 0 0 0 .



• O L I T I E EN DE NIEUWE I N T E • N A T I O N A LE I N f O ft M ATI EM A • I T

Ä.2. /
De informatie-uitwisseling in het leader van Europol (de informatiestroom van en naar

Europol) mag op grond van artikel 4 lid 2 EO alleen plaatsvinden via door elke lidstaat

daarvoor aangewezen nationale cenheden. Dcze eenheden dienen het enige contact te

zijn tussen Europol en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. In Nederland is de

Dienst Internationale Nctwerkcn (DIN) van het KLPD dc aangewezen nationale een-

heid. De betrekkingen tussen de nationale eenheid en de bevoegde autoriteiten worden

bchecrsi door het nationale recht. Op grond van artikel 4 lid 3 EO dienen de lidstaten '

wel alle nodige maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat hun nationale eenheid

haar taken kan uitvoeren en in het bijzonder om de toegang van deze eenheid tot de •

betrokken nationale gegevens te verzekeren. Dit laatste is natuurlijk heel belangrijk,

omdat anders de door Europol in het kader van zijn mandaat benodigde informatie niet

aan Europol kan worden bezorgd.

De werkzaamheden binnen Europol zijn nauwkcurig vastgelegd in de EO. Wij bespre-

ken de belangrijkste werkzaamheden zoals die zijn vastgelegd in artikel 4, artikel 5, de

artikelen 6 en 7, artikel 8, en artikel 9 EO. • • • , >

Ingevolge artikel 4 lid 4 EO heeft de nationale eenheid de volgende taken. '

1. Europol uit eigen beweging voorzien van informatie en inlichtingen die Europol

nodig hecft voor zijn caakvcrvulling.

2. Het ingaan op verzoeken van Europol om informatie, inlichtingen en adviezen.

3. Het actualiseren van informatie en inlichtingen. '

4. Informatie en inlichtingen overeenkomstig het nationale recht ten behoeve van de

bevoegde autoriteiten evaluercn en onder deze autoriteiten vcrspreiden.

5. Verzoeken om adviezen, informatie, inlichtingen en analyses aan Europol voor leggen.

6. Informatie voor invoering in dc gcautomatiseerde bestanden aan Europol verstrekken.

7. Zorgdragen voor de rechtmatigheid van elke uitwisseling van informatie met Europol.

De nationale eenheden verzorgen derhalve enerzijds de informatievoomening ten

behoeve van Europol (taken 1, 2, 3 en 6) en anderzijds die ten behoeve van de nationale

autoriteiten. De rechtmatigheid van de informatie-uitwisseling dient te worden getoetst

aan zowel de EO als aan het nationale recht van de betreffende nationale eenheid.

Alle bevoegde nationale diensten (zie hieromtrent subsectie 8.1.2) verstrekken informa-

tie aan Europol via dc nationale cenheid cn ontvangcn informatie van Europol eveneens

via de nationale eenheid. De Officieren van Justitie van het zogeheten Landelijk Parket

zijn in Nederland aangewezen als bevoegd nationaal gezag voor dc bevoegde nationale

diensten. Zij dienen voor alle politic- cn justitiediensten in Nederland borg te staan dat

dc verstrekte informatie in ieder geval in Nederland rechtmatig is verkregen.



HOOFDSTUK I J U K I D I S C H I C I I N I I N T U S I I N I l l l O r O l I N D I l » c ' $

Op grond van artikel 4 lid 5 E O is een nationale ecnheid in afzonderlijke gevallen niet
verplicht de in lid 4 , pun tcn 1, 2 en 6, alsmede de in de artikelen 8 en 10 E O bedoelde
informant en inlichtingen te verstrekken indien:

1. wezenlijke nat ionale veilighcidsbelangen daardoor worden geschaad; of n

2. het welslagen van lopende opsporingsonderzoeken of de veiligheid van een persoon «
daardoor in gevaar wordt gebracht; of A,.»- -u••Mhfci*.;.jsg

3. het informatie betreft die afkomstig is van specifieke inl icht ingendienstcn of-activi-
teiten op het gebied van de Staatsveilighcid. . , )

Het betreft hier weigeringsgronden die ervoor zorgen dat er geen vrees behoeft te bestaan

dat nationale onderzoeksbelangen door de informatie-uirwisseling via Europol geschaad

worden.

Op grond van artikel 4 lid 6 E O zijn de kosten die de nationale eenheid maakt voor
communicatie met Europol nat ionale kosten en mögen zij met u i tzonder ing van de ver-
bindingskosten niet aan Europol worden doorberckend. .

Door middel van de informatie-uirwisseling via Europol kan eventueel informatie
afkomstig van het bui tenland worden gebruikt in een nationaal onderzoek. In dat geval
kan later de verstrekkende lidstaat benaderd worden o m de verstrekte informatie door
middel van getuigenverklaringen of schriftelijke bewijsstukken in bruikbaar bewijs om te
zetten. De noodzaak hiervan is gelegen in de artikelen 31 en 32 E O . O p basis van deze
artikelen kunnen de organen en het personeel van Europol zieh namelijk beroepen o p
g e h e i m h o u d i n g . , . : « . - . , . . , . . • '.-•••••.,;-• . ' , : . ; ^ 2 ; . r i v i ^ •;..'•.- . • . . - • . . - : :

/4r/. 5."
De informatie-uirwisseling van de nat ionale eenheden met Europol geschiedt via door dc
lidstaten afgevaardigde verbindingsofficieren o p grond van artikel 5 E O . Zij zijn, behou-
dens bijzondere bepalingen van de E O , onderworpen aan het nat ionale recht van de
afvaardigende lidstaat. De verbindingsofficieren behartigen b innen Europol de belangen
van hun nationale eenheid. Zij geven (1) informatie van h u n nationale eenheid aan
Europol door, (2) de van Europol afkomstige informatie aan h u n nationale eenheid door
en (3) werken samen met de Europolambtenaren door middel van het doorgeven van
informatie en het geven van advies bij de analyse van de informatie die de afvaardigende
lidstaat aangaat. Zij hebben daar toe toegang tot diverse bestanden, voor zover dat voor
nun taakvervulling nodig is.

7:

»n de artikelen 6 en 7 Europol-overeenkomst is vastgelegd dat Europol een geautomat i -

seerd systeem dient op te zetten en te onde rhouden voor het inbrengen, opvragen en

analyseren van gegevens. Europol beheert geautomatiseerde gegevensbestanden, die uit
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de volgende bestanddelen bestaan: (1) een informaticsystecm met een beperkte, nauw-

keurig vastgelegde inhoud waarmee sncl kan worden nagegaan welke gegevens bij de lid-

staten en bij Europol voorhanden zijn, (2) de in artikel 10 EO bcdoelde werkbestanden

met uitgebrcide informatic, die zijn aangelcgd voor een variabelc tijd met het oog op

analyse en (3) een indexsystcem dat uitsluitend elemcnten nit de werkbestanden met uit-

gebreide informatie bevat. - . >••.*, -••• > '•*'s<JSLJ***•ifae»s >t;-^s»,i*fc*'^.-J;. .»ü-'.-i;;;;J&

Op grond van artikel 6 lid 2 EO mögen de door Europol beheerde geautomatiseerde

gegevensbestanden onder geen beding worden verbonden met andere Systemen voor

geautomatiseerde gegevensverwerking, met uitzondering van het systeem voor geautoma-

tiseerde gegevensverwerking van de nationale eenheden. Een rechtstreelcse verbinding

met bijvoorbccld PALMA/EMMI is dus op grond van dezc bepaling uit den boze. ,.,,.

Om zijn taken te vervullen, dient door Europol een geautomatiseerd informatiesysteem

aangelegd en beheerd te worden, waarin de lidstaten, vertegenwoordigd door de natio-

nale eenheden en de vcrbindingsofficicren, met inachtneming van hun nationale proce-

dures, rcchtstreeks gegevens invoeren en Europol de door derde Staten en instanties vcr-

strcktc gegevens alsmede de uit analyses voortvloeiende gegevens invocrt. Het

informatiesysteem kan rechtstrccks worden geraadpleegd door de nationale eenheden, de

verbindingsofficicren, de directeur, de adjunet-directeuren en de daartoe gemachtigde

personeelsleden van Europol. . , „ . , . - , .,

De directe toegang van de nationale eenheden tot het informatiesysteem dient voor de in

artikel 8 lid 1 punt 2 EO vermelde categoric van personen te worden beperkt tot de in

artikel 8 lid 2 bedoelde persoonsgegevens (zie de volgende twee alinea's voor een precieze

opsomming van de bedoelde personen en persoonsgegevens). Met andere woorden, de

nationale eenheden mögen geen directe toegang hebben tot aanvullende gegevens (die

zijn opgesomd in artikel 8 lid 3 EO) over de personen ten aanzien van wie bepaalde ern-

stige feiten gelet op het nationale recht het vermoeden rechtvaardigen dat zij een straf-

baar feit zullcn begaan ten aanzien waarvan Europol bevoegd is. Zij mögen alleen directe

toegang hebben tot dc basisgegevens over deze personen, die staan opgesomd in artikel 8

lid 2 EO. Op verzoek krijgen de nationale eenheden via de verbindingsofficicren toegang

tot alle gegevens indien dat voor een bepaald onderzoek noodzakelijk is (art. 7 lid 1 EO).

Europol dient het beheer van het informatiesysteem te verzekeren en is verantwoordelijk

voor dc gocde werking van het informatiesysteem in technisch en operationeel opzicht

(art. 7 lid 2 EO). In de lidstaten is de nationale eenheid verantwoordelijk voor de com-

municatic met het informatiesysteem op grond van artikel 7 lid 3 EO. •-£ • ••>

In het informatiesysteem van Europol mögen op grond van artikel 8 lid 1 EO uitsluitend

worden opgeslagen, gewijzigd en gebruikt dc voor de taakvervulling van Europol beno-

284
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digde gegevens, met uitzondering van de gegevens betreffende samenhangende strafbare

feiten, met betrekking tot:
I personen die, gelet op het nationale recht van de betrokken lidstaat, verdacht worden

van het plegcn van of deelncmen aan een strafbaar feit ten aanzien waarvan Europol
bevoegd is, of die veroordeeld zijn voor een dergelijk strafbaar feit; - • *•• *•

2. personen ten aanzien van wie bepaalde ernstige feiten gelet op het nationale recht het
vermoeden rechrvaardigen dat zij een strafbaar feit zullen begaan ten aanzien waarvan

Europol bevoegd is.

De gegevens over de onder 1 en 2 bedoelde personen mögen op grond van artikel 8 lid 2
ilechts betrekking hebben op: •*....«»««->^ i .».*..,,, .,.,., - jj.-;, .»-!;»;

1. achternaam, meisjesnaam, voornamen en eventuele bijnamen of valie namen: >•"•->

2. geboortedatum en -plaats; •

3. nationaliteit; • > ; .
4 . g e s l a c h t ; • ^ - J . • . ; ' > * * < * W I V S I K - . « ' " • • v . i n s : . ' ' . >~ •< ' -• ' • • •• • . - • . » ' ! ' . ; . ^ - . « e . j

5. voor zover nodig, andere voor identificering geschikte kenmerken, in het bijzonder
niet aan verandering onderhevige objeetieve lichamelijke kenmerken.

Er mag in het informatiesysteem verder melding worden gemaakt van Europol of de

nationale eenheid die de gegevens heeft ingevoerd. Op grond van artikel 8 lid 3 EO
mögen met betrekking tot de in art 8 lid 1 EO bedoelde personen ook de volgende bij-
komende gegevens in het informatiesysteem worden opgeslagen, gewijzigd en gebruikt:

1. strafbare feiten, belastende feiten, tijd en plaats van het strafbare feit;
2. middelen waarmee het strafbare feit (vermoedelijk) is begaan; . •• >: - ;'i » ;

3. de diensten die het dossier hebben aangelegd en de dossiernummers; • *>•; * : .! ,

4. de verdenking deel uit te maken van een misdaadorganisatie; "

5. veroordelingen, voor zover deze betrekking hebben op strafbare feiten ten aanzien
waarvan Europol bevoegd is. .•-.•)t;>>,.;ĵ "?: r* i,", >,*;; | ,;-;.l>'W>is*̂ rf>itj5ct>W b̂w?"-'f •'•!'

Deze gegevens mögen ook worden ingevoerd wanneer er nog geen verband met een
bepaalde persoon wordt gelegd. Indien Europol de gegevens zelf invoert, dient het aan
het dossiernummer een extra aantekening toe te voegen om aan te geven of de gegevens
door derden zijn verstrekt dan wel het resultaat zijn van een eigen analyse.

De Joor de nationale eenheden en door Europol verkregen aanvullende informatie over
de in artikel 8 lid I EO bedoelde personen kan op verzoek worden verstrekt aan elke
nationale eenheid en aan Europol. Wat de nationale eenheden betreft, geschiedt dit met
inachtneming van hun nationale recht. Indien deze aanvullende informatie betrekking
heeft op een of meer samenhangende strafbare feiten worden de in het informatiesysteem
opgeslagen gegevens voorzien van een aantekening om het bestaan van samenhangende
strafbare feiten te signaleren, opdat de nationale eenheden en Europol de informatie over
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de daarmee samenhangende strafbare feiten kunnen uirwisselen (art. 8 lid 4 EO). Wan-
neer een procedure tegen de betrokkenc definiticf wordt beeindigd of wanneer de
betrokkene wordt vrijgcsproken, dienen alle gegevcns die op dezc beslissing bctrekking
hadden, te worden verwijderd op grond van artikel 8 lid 5 EO.

Op grond van artikel 9 lid 1 EO hebben alleen de nationale ccnhcdcn, de vcrbindingsof-
ficiercn, de directeur, de adjunct-directeuren en de daartoe gemachtigde personeelsledcn
van Europol hct recht om rcchtstrecks gegevcns in het informatiesysteem van Europol in
tc vocren en daaruit op te vragen. Het opvragcn van gegevcns is tocgestaan voor zover dit
noodzakelijk is voor de vervulling van een bepaalde taak en vindt plaats in overeenstem-
ming met de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en procedures van de opvra-
gende eenheid, voor zover de EO geen stringentere bepalingen bevat.

• - * . - . £

Ingcvolge artikel 9 lid 2 EO is alleen de eenheid die de gegevens heeft ingevoerd, >- '•
bevoegd om deze te wijzigen, te verbeteren of te verwijderen. Indien een eenheid aanwij-
zingen heeft dat de in artikel 8 lid 2 EO bedoeldc gegevens (de basisgegevens; zie hierbo-
ven) onjuist zijn of indien zij deze gegevens wil aanvullen, dient zij dit onvcrwijld mec tc
delcn aan de invoerende eenheid, die dan vervolgens de plicht heeft om deze mededeling
onmiddellijk te toetsen en om de gegevens indien nodig onmiddellijk te wijzigen, aan te
vullen, te verbeteren of te verwijderen. Indien in artikel 8 lid 3 EO bedoelde gegevens
over personen (de aanvullende gegevens; zie hierboven) zijn opgeslagen, kan elke eenheid
naderc gegevcns als bedoeld in artikel 8 lid 3 bij wijze van aanvulling invoeren. Indien
deze gegevens elkaar duidelijk tegenspreken, dienen de betrokken eenheden overleg te
plegen. Indien een eenheid voornemens is de door haar ingevoerde persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 8 lid 2 volledig te verwijderen en indien er door andere eenheden met
betrekking tot deze persoon gegevens als bedoeld in artikel 8 lid 3 zijn ingevoerd, gaan
de wettelijke aansprakelijkheid voor de gegevensbescherming als bedoeld in artikel 15 lid
1 EO en het recht om gegevens te wijzigen, aan te vullen, te verbeteren en te verwijderen
als bedoeld in artikel 8 lid 2 over op de eenheid die als eerstvolgende gegevens over deze
persoon als bedoeld in artikel 8 lid 3 heeft ingevoerd. De eenheid die gegevens wil ver-
wijderen, dient dc eenheid die de wettelijke aansprakelijkheid voor dc gegevensbescher-
ming overneemt, daarvan in kennis te stellen.

Op grond van artikel 9 lid 3 EO ligt de verantwoordclijkhcid voor dc rechtmatigheid
van het opvragen uit cn hct invoeren en wijzigen van gegevens in het informatiesysteem
van Europol bij de eenheid die de gegevens opvraagt, invoert of wijzigt. Er dient te kun-
nen worden vastgesteld welke eenheid dezc handeling verricht. De uitwisseling van -
informatie tussen de nationale eenheden en de bevoegde autoriteiten van dc lids taten
vindt plaats overeenkomst het nationale recht. «^ ... ... .,.,.*... ,...-, . ,_,
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De Europol-overeenkomst geeft strikte regcls voor de bescherming van de mensenrech-

ten, waaronder strikte regeis voor het omgaan met gegevens. Verder zijn er specifteke

regels voor controle en toezicht en voor de beveiliging van de gegevens. Wij besprekcn in

dere subsectie de belangrijkste bepalingen terzake, te weten artikel 10, artikel 11. artikel

12, enartikel 24 EO.

An. 10 EO «et op de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens

in het leader van Europol. Voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de

doelstelling van Europol mag Europol, naast niet-persoonsgebonden gegevens, in andere

bestanden gegevens opslaan, wijzigen en gcbruiken in verband met strafbare feiten ten

lanzien waarvan Europol bevoegd is, met inbegrip van de gegevens betreffende de zoge-

noemde samenhangende strafbare feiten ten behoeve van speeifieke analysewerkzaamhe-

den. Deze gegevens hebben betrekking op:

1. personen als bedoeld in artikel 8 lid I (zie subsectie 8.2.1);

2. personen die wellicht als getuige moeten optreden bij onderzocken n u r de betrokken

strafbare feiten of bij daaropvolgende strafvervolgingen; >*>!!«,. v, .;•-•-•

3. personen die het slachtoffer zijn geworden van een van de betrokken strafbare feiten

often aanzien van wie zieh bepaalde omstandigheden voordoen die doen vermoeden

dat zij het slachtoffer van een dergelijk strafbaar feit kunnen worden;

4. contact- en begeleidende personen; alsmede

5. personen die informatie kunnen verschaffen over de betrokken strafbare feiten.

Het verzamelen, de verwerking en de opslag (als verbijzondering van gebruik) van de

gegevens betreffende ras, politieke overtuiging, godsdienstige of andere levens-

beschouwingen, gezondheid, seksueel gedrag en strafrechtelijke veroordelingen is slechts

toegestaan voor zover dit absoluut noodzakelijk is voor het met het betrokken bestand

beoogde doel en voor zover deze gegevens een aanvulling vormen op andere in hetzelfde

bestand opgeslagen persoonsgegevens. Het is verboden om in strijd met bovengenoemde

voorwaarden een speeifieke categorie personen te selecteren uitsluitend aan de hand van

d e g e n o e m d e g e g e v e n s . • • • • i ' ; ' < * , * - i F 7 * f c ' ' •;!;.•..,:' ' ) ; > ' • > • < ( ? f N Ä Ü ' * : • : " * • ? « > ; • > . ; * < - '

De bestanden met persoonsgegevens worden aangelegd voor analysedoeleinden omschre-

ven als het compileren, verwerken of gebruiken van gegevens ter ondersteuning van het

strafrechtelijk onderzoek. Voor elk analyseprojeet dient op grond van artikel 10 lid 2 EO

een analysegroep ingesteld te worden waarin de volgende deelnemers overeenkomstig de

omschreven taken en opdrachten nauw met elkaar samenwerken:

I. de door de directie van Europol aangewezen analisten en andere personeelsleden van

Europol (uitsluitend de analisten zijn gemachtigd in het betrokken bestand gegevens

in te voeren en op te zoeken); en

atr
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2. de verbindingsofflcieren of de deskundigen van de lidstaten die de informant hebben
verstrekt of die als partij bij de analyse betrokken zijn. .

Op grond van artikel 10 lid 3 EO vcrstrekken de lidstaten de betreffende persoonsgege-
vens slechts wanneer zij ook volgens het desbetreffende nationale recht verwerkt mögen
worden met het oog op het voorkomen, bestrijden of analyseren van strafbare feiten.
Afhankelijk van de mate van gevoeligheid, kunnen de van de nationale eenheden afkora-
stige gegevens rechtstreeks en met alle passende middelen, al dan niet via de betrokken
verbindingsofflcieren, aan de analysegroepen worden verstrekt.

Indien Europol in het kader van andere overeenkomsten het recht heeft verkregen om
andere informatiesystemen geautomatiseerd te raadplegen, kan Europol op deze wijze
persoonsgegevens opzoekcn indien dat noodzakelijk is voor zijn taakvervulling inzake
het verzamelen, compileren en analyseren van mformatic en inlichtingen (art. 10 lid 5
EO).

Indien het om een algemene strategische analyse gaat, krijgen alle lidstaten via verbin-
dingsofflcieren of deskundigen het volledige resultaat van de werkzaamheden, in het bij-
zonder door toczendmg van dc door Europol opgcsteldc vcrslagcn (art. 10 lid 6 EO).

Indien de analyse betrekking heeft op bijzondere gevallen die niet alle lidstaten aangaan
en een rechtstreekse operationele bedoeling heeft, nemen op grond van artikel 10 lid 7
EO de vertegenwoordigers van de volgende lidstaten daaraan deel:

1. de lidstaten van wie de informatie afkomstig is die geleid heeft tot het besluit om het
analysebestand aan te leggen of die daarbij rechtstreeks betrokken zijn, alsmede de lid-
staten welke de analysegroep in cen later stadium uitnodigt mee te werken omdat zij
eveneens daarbij betrokken raken;

2. de lidstaten die op grond van raadpleging van het (hierna te behandelen) indexsys-
teem weten dat zij kennis moeten kunnen nemen van bedoelde gegevens en die dit
overeenkomstig de voorwaarden van artikel 10 lid 7 EO hebben medegedeeld.

Overeenkomstig artikel 10 lid 8 EO kan de lidstaat die informatie verstrekt aan Europol,
als enige oordelen over de mate van en de verandering in de gevoeligheid van die infor-
matie. Over clke verstrekking en elk operationeel gebruik van analysegegevens dient tus-
sen de deelnemcrs aan de analyse ovcrleg plaats te vinden. Elke lidstaat die als deelnemer
wordt ingeschakcid bij cen analyse die al gaande is, mag de gegevens niet verspreiden of
gebruiken zonder vooraigaandc toestemming van de lidstaten die reeds daarbij betrok-
ken waren. - -. -.'.•'<-•• •>;..•;• •- :; - •-;;•,, •.." • •>.•*: "
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Op grond van artikel 11 EO dient Europol van de overeenkomstig artikel 10 lid 1 in «i

bestanden opgeslagen gegevens een indexsysteem aan te leggen. De directeur. de adjunct-

directeuren en de gemachtigde pcrsoneelsieden van Europol alsmcde de verbindingsoffi-

cieren zijn bevoegd het indexsysteem te raadplegen. Uit het indexsysteem moet de raad-

plegende verbindingsofficier, aan de hand van de geraadpleegde gegevens, duidelijk kun-

nenopmaken of in de in artikel 6 lid 1 punt 2 en artikel 10 lid 1 EO bedoeldc bestanden

(dus in werkbestanden met uitgebreide informatie, die zijn aangelegd voor een variabele

ii)d met het oog op analyse) gegevens zijn opgeslagen die van belang zijn voor de lidstaat

die hem of haar heeft afgevaardigd. •?». H •;,•.• • .. • • . » • ><»i.-sii KJW «. VÜ>V-I^

De toegang tot het indexsysteem is zodanig geregeld dat de verbindingsofficieren kunnen

vastjtellen of bepaalde gegevens al dan niet opgeslagen zijn. Er mögen geen verbanden

worden gelegd of conclitsies getrokken kunnen worden met betrekking tot de inhoud

van de bestanden.

i . u ; « • ' " , - - . . " v . ; • - » * . f . - . • • * ! . . V V v ; : * * ' * ' j j .- v . . . ^ j ^ . > ' - • - . • • - - • •

y4rr. /2. ^«Mn^nty/rm^wf

Overeenkomstig artikel 12 EO dient Europol voor elk bij Europol voor zijn taakvervul-

ling overeenkomstig artikel 10 EO bijgehouden gcautomatiseerd bestand met persoons-

gegevens in een door de Raad van Bestuur van Europol goedgekeurd reglement het vol-

gende vast te leggen: (1) de omschrijving van het bestand; (2) het doel van het bestand;

(3) de categorieen personen over wie gegevens worden opgeslagen; (4) de aard van de

gegevens die worden opgeslagen en eventueel de absoluut noodzakelijke gegevens betref-

fende ras, politieke overtuiging, godsdienstige of andere levensbeschouwingen, gezond-

heid, seksueel gedrag en strafrechtelijke veroordelingen; (5) de aard van de persoonsgege-

vens die ertoe dienen om het bestand toegankelijk te maken; (6) het aanleveren of

invoeren van de voor opslag bestemde gegevens; (7) de voorwaarden waaronder de in het

bestand opgeslagen persoonsgegevens mögen worden verstrekt, aan welke ontvangers en

volgens welke procedure; (8) de controletermijnen en de duur van de opslag; en (9) de

vastlegging van de verstrekking.

Op grond van artikel 24 EO is een gemeenschappelijk controleorgaan opgericht, dat

bestaat uit afgevaardigden uit de nationale controleorganen (bijvoorbeeld in Nederland

het CBP). Dit gemeenschappelijk controleorgaan dient door de directeur van Europol

onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht van het onrwerpreglement voor een der-

gelijk bestand en ontvangt het dossier, opdat het de opmerkingen die het noodzakelijk

acht onder de aandacht van de Raad van Bestuur lean brengen. ;
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In deze subsectie geven wij een aantal voorwaarden voor informatievcrwerking in het

leader van Europol. Zij zijn gebaseerd op artikcl 16, artikel 17, artikel 19 en 20, artikel

21, artikel 22, en artikel 25 EO. We vermelden tevens hoe het uiteindelijke computer-

syttecm van Europol eruit zal zien.

76':

Op grond van artikcl 16 EO dient Europol gemiddeld ten minste elke tiende opvraging

c.q. vemrekking van pcrsoonsgegevens vast te 1 eggen en elke opvraging van pcrsoonsge-

gevens in het kader van het informatiesysteem als bcdocld in artikel 7 EO, om na te gaan

of dezc toelaatbaar is. De vastgelegde gegevens mögen alleen voor dit doel door Europol

en de controlcorganen voor de gegevensbescherming worden gebruikt en moeten na zes

maanden worden verwijderd, tenzij zij in het kader van ecn lopende controle vereist blij-

ven.

Pcrsoonsgegevens die worden opgevraagd uit het informatiesysteem, het indexsysteem of

dc voor analysedoclcinden aangelegdc bestanden en de gegevens die op enige andere pas-

sende wijze zijn mcegedceld mögen op grond van artikel 17 lid 1 EO door de bevoegde

autoriteiten van de lidstaten slechts worden verstrekt en gebruikt ter voorkoming en ;

bestrijding van de tot de bevoegdheid van Europol behorende criminaliteit en van andere

ernstige vormen van criminaliteit. Het gebruik van deze gegevens geschiedt met inacht-

ncming van het recht van de lidstaat waaronder de diensten die de gegevens gebruiken,

ressortcren. Europol kan de gegevens alleen maar gebruiken met het oog op de vcrvulling

zijn taken. . .• • • < - - , v ! ; • • ; > , • • • * * •• •*; • ? - • • - - ^ . ' - ^ w ' ' : . o f .:•.. ^ t . , - ; . - - . - ^ • •.-• . • .. •-• :

Indien de verstrekkende lidstaat voor afzonderlijke gegevens beperkingen voor het

gebruik crvan meedeelt die voor deze gegevens in de betrokken lidstaat gelden, dienen

deze beperkingen in beginsel ook door de gebruiker te worden nageleefd op grond van

artikel 17 lid 2 EO. :>y *. x»« ; ^ . , , v i ,: .

Gegevens kunnen op grond van artikel 17 lid 3 EO slechts voor andere doeleinden of

door andere dan de bevoegde nationale autoriteiten worden gebruikt na voorafgaande

toestemming van de lidstaat die de gegevens hecft verstrekt en voor zover het nationale

recht van deze lidstaat dat toelaat. - , > .

tvi» drr</t?/ / 9 MI 20:

Eenieder hecft recht op kennisneming van de bij Europol opgeslagen op hem of haar

betrekking hebbende gegevens volgens de procedure van artikel 19 EO, alsmede op ver-

betering en verwijdering van gegevens volgens de procedure van artikel 20 EO.
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Op grond van artikel 21 lid 1 EO mögen gegevens niet langer bij Europol in bestanden
worden opgcslagen dan voor de taakvervulling van Europol noodzakelijk is. Uiterlijk
drie jaar na invoering dient de noodzaak van vcrdere bewaring gecoctst te worden. Het
toetsen en verwijderen van in het informatiesysteem opgeslagen gegevens geschiedt door
de invoerende eenheid. Het toetsen en verwijderen van de in de overige bestanden bij
Europol opgeslagen gegevens geschiedt door Europol. Europol dient de lidstaten drie • •
maanden van tevoren automatisch in kennis te stellen van hec aflopen van de termijn »L
waarbinnen de door hen ingevoerde gegevens mocten worden getoetst. si

Bij de toetsing kunnen de invoerende eenheid en Europol besluiten de opslag van de
gegevens te verlengen tot de volgende toetsing indien het opslaan voor de taakvervulling
van Europol nodig blijft. Blijft een besluit over verderc opslag uit, dan worden de gege-
vens automatisch verwijderd (art. 21 lid 2 EO). .4..- -:. :• .-;.n....; j#i^> l;i !••«*-?>.: +•».** « •

Het opslaan van de persoonsgegevens in verband met strafbare reiten ten aanzien wa«r-
van Europol bevoegd is, met inbegrip van de gegevens betreffende de zogenoemde
samenhangende strafbare feiten ten behoeve van speeifieke analysewerkzaamheden.
welke gegevens betrekking hebben op personen als bedoeld in artikel 8 lid I EO (zie sub-
sectie 8.2.1) mag in totaal niet langer dan drie jaar duren (art. 21 lid 3 EO). Deze ter-
mijn begint telkens opnieuw op de dag dat een feit plaatsvindt dat aanleiding geeft tot
het opslaan van gegevens over de betrokkene. Jaarlijks wordt getoetst of verdere opslag
nodig is. Deze toetsing dient schriftelijk te worden vastgelegd.

Wanneer een lidstaat uit zijn nationale bestanden gegevens verwijdert die aan Europol
zijn verstrekt en die in de overige bestanden van Europol opgeslagen zijn, dient hij dit
aan Europol mee te delen op grond van artikel 21 lid 4 EO. In dit geval verwijdert Euro-
pol de gegevens, tenzij Europol verder belang hecht aan deze gegevens op grond van uit-
voeriger informatie over de betrokkene dan de verstrekkende lidstaat bezit. Europol stelt
de betrokken lidstaat in kennis van de voortgezette opslag van deze gegevens.

Op grond van artikel 21 lid 5 EO mag niet tot verwijdering worden overgegaan
indien dit schade zou berokkenen aan de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene.
In dat geval mögen de gegevens alleen nog worden gebruikt met toestemming van de
betrokkene. . . • - - •. ••..•: - . - . . . . . . . . « , , ,-. , , . . > - ...

tun
Indien blijkt dat een geheel dossier of gegevens in dit dossier van Europol niet mecr
nodig zijn voor de taakvervulling van Europol, of indien deze inlichtingen in hun geheel
stnjdig zijn met de bepalingen van de EO, moeten het dossier of de betrokken gegevens
worden vernietigd op grond van artikel 22 lid I EO. Zolang het dossier of de betrokken
gegevens niet daadwerkelijk zijn vernietigd, moet een aantekening worden aangebracht
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waaruit blijkt dat dit dossier of deze gegevens niet mögen worden gebruikt. Een dossier

mag niet worden vernietigd indien er redenen zijn om aan te nemen dat de gcrechrvaar-

digde belangen van de betrokkene daardoor zouden worden geschaad. In dat gcval moet

dezelfde aantekening worden gemaaiu waaiuit blickt dat dit dossier niet mag worden

gebruikt. v ! ! • • . • ; < • • • > • « • • • ; ^ ? . - ) . ! v i i

Indien blijkt dat gegevens in dossiers van Europol onjuistheden bevatten, dient Europol

deze gegevens te verbetercn (art. 22 lid 2 EO). Elke bij een dossier van Europol betrok-

ken persoon kan jegens Europol een recht op verbetering, de vernietiging van het dossier,

of het opnemen van een aantekening uitoefenen op grond van artikel 22 lid 3 EO. -

Art. 23 t O zict op de beveiliging van de gegevens in het kader van Europol. Op grond

van het eerste lid dient Europol de technische en organisatorische maatregelen te treffen

die nodig zijn om de tenuitvoerlegging van de EO te waarborgen. Maatregelen zijn

ilechts dan nodig als de kosten ervan in verhouding tot het doel van de beschcrming

itaan. Het tweede lid cist dat elke lidstaat en Europol met het oog op de geautomati-

leerde verwerking van gegevens door Europol passende maatregelen treffen om:

1. te verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot installaties voor de verwerking

van persoonsgegevens (controle op de toegang tot de installatie); . •

2. te verhinderen dat onbevoegden de gegevensdragers lezen, kopieren, wijzigen of mee-

nemen (controle op de gegevensdragers);

3. te verhinderen dat onbevoegden gegevens in het bestand invoeren of opgeslagen per-

soonsgegevens lezen, wijzigen of verwijdercn (opslagcontrole);

4. tc verhinderen dat onbevoegden de Systemen voor geautomatiseerde gegevensverwer-

king gcbruiken met behulp van datatransmissieapparatuur (gebruikscontrole);

5. te waarborgen dat diegenen die bevoegd zijn tot het gebruik van een systeem voor

geautomatiseerde gegevensverwerking uitsluitend toegang krijgen tot de gegevens •« :

waarvoor hun recht van toegang geldt (toegangscontrole); 'JO , *» i». .«' > .>> <

6. te waarborgen dat kan worden nagegaan en vastgesteld aan welke eenheden persoons-

gegevens met behulp van datatransmissieapparatuur verstrekt kunnen worden (trans-

missiecontrolc);

7. te waarborgen dat achteraf kan worden nagegaan en vastgesteld welke persoonsgege-

vens in de Systemen voor geautomatiseerde gegevensverwerking zijn ingevoerd, alsook

wanneer en door wie de gegevens zijn ingevoerd (invoercontrole);

8. te verhinderen dat bij de overdracht van persoonsgegevens of bij het vervoer van gege-

vensdragers onbevoegden gegevens lezen, kopieren, wijzigen of verwijdercn (trans-

p o r t c o n t r o l e ) ; i j s j i r w r t s f ?*&-*h i ' « : i , . •>• ."*•,.• t .'"** >»r. . ' f . « * * - i v - ' W ' ;. :.'•-.'•••-

9. te waarborgen dat de gebruikte Systemen in geval van storing onverwijld opnieuw

ingezet kunnen worden (herstel); en
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lO.te waarborgen dat de functies van h « systeem foutloos verlopen, dat cventuele func-

tionele storingen onmiddellijk gesignaleerd worden (betrouwbaarheid) en dai opge-

slagen gegevens niet door verkcerd functioneren van het systeem vervalst kunnen wor-

den (echtheid).

Het feitelijke Europol Computersystecm heet TECS (77w f v m ^ / CV>m/>Kffr tyr^m). Het

zal uiteindelijk bestaan uit drie hoofdbcstanddelcn:

- e e n i n f o r m a t i e s y s t e e m ; * , u v « , { v , , » - • • i - > - . . • . ' ' l y - v j ' f » < n > T • - » ' , - i

- e e n a n a l y s c s y s t e e m ; e n > o " ) . ' ' - v ' • = - i » . • • < • > . » « • t« < > i < t t > J . T - i , i i

- een indexsystecm. - > , * • . . . " • • . , •» ; - , > . ; - <»»,. <\ •*<-,- . . .

De analyse- en indexsystemen zijn reeds gereed. Een voorlopige versie van het inform«-'

tiesysteem is op 1 januari 2002 operationeel geworden. Er zullen geavanceerdere versies

volgen, die uiteindelijk alle (momenteel vijftien) lidstaten met elkaar zullen verbinden en

toegang tot het systeem in alle officiele talen van de EU zullen bieden.

8.3 Conclusles Europol versus IRC's < «
In deze sectie beantwoorden wij de derde aanvullende onderzoeksvraag van deze studie.

Wlj doen dit in de vorm van de belangrijkste conclusies van dit hoofdstuk. •.

De derde aanvullende onderzoeksvraag luidde: " Waar liggen de juridische grenzen tussen

de werkzaamheden van Europol en de werkzaamheden van de IRC's?" De werkzaamhe-

den van de IRC's voorzien in een nieuwe 'samenwerkingsmarkt' voor informatie-uitwis-

seling in grensregio's van de EU. Het gaat daarbij om de behoefte aan snelle grensover-

schrijdende informatie-uirwisseling voor het 'gewone' politiewerk, zijnde voornamelijk

ordehandhaving, verkeerstoezicht en de zogenoemde kleinere criminaliteit/" Het inter-

nationale gegevensuitwisselingsnetwerk EMMI wordt hiervoor thans gebruikt door

twintig (grensregionale) politiekorpsen in vier landen: Nederland, Belgie, Duitsland en

Frankrijk. De grensregionale politiele gegevensuitwisseling geschiedt binnen de juridi-

sche grenzen van internationale wet- en regelgeving en convenanten, die onder bepaalde

voorwaarden rechtstreekse gegevensuitwisseling tussen de IRC's van de verschillende lan-

den mogelijk maken. •-.• - >•••.'.•..-.• ,*̂  - •,-• ' . -- .. ,v-w - -

Europol is een Europees orgaan voor de veredeling en uirwisseling van gegevens die een

bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen en bestrijden van bepaalde vormen van

grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit. De informatie-uitwisseling verloopt

nadonaal op centraal niveau via de nationale eenheden en verbindingsofficieren bij

«9.Dt Heus 2000 en 2002.
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Europol. Europol is bevoegd tot ondersteuning van in het Europolmandaat bepaalde
rechtshandhavingsactiviteiten indien een georganiseerde criminele structuur bestaat en
twee of meer EU-lidstaten betrokken staten zijn.

Op grond van het internationaal juridisch verankerde beginsel dat de rcgistraties van de
IRCs geen nieuwe zelfstandige bron van informatie mögen vormen, mögen de gegeveiu
die in de lokale registratiedatabase en de ccntrale logdatabase van PALMA zijn opgesla-
gen, niet gebruikt worden voor de veredeling of uitwisseling van gegevens via Europol.
Er dient voor die veredeling of uitwisseling teruggegrepen te worden op de (geüpdate)
gegevens uit de oorspronkelijke rcgistraties. De gegevens uit de PALMA-databases kun-
nen immcrs verouderd zijn en daardoor niet meer betrouwbaar. De gegevens uit de wet-
telijk verplichte registratie in de PALMA-databases kunnen dus ook niet gebruikt wor-
den voor operationele misdaadanalyses binnen of buiten Europol. Hctzelfde geldt voor
de gegevens die opgeslagen worden bij de infodesks van de regiopolitic, voor zover die
gegevens niet afkomstig zijn uit de oorspronkelijke rcgistraties. *•M??.-v«**t••„•«> .

:;-..:•'»••.•.:•'«..;•• • >• ., , f i - x i s i - * r , > _ - . c i f i - n - ^ - f / f » - » " * ~ f c * - , ' ! • * . - ; • ;

Fen koppeling tussen de EMMI/PALMA-omgeving en Europol is op grond van artikel 6

lid 2 t U eveneens niet tocgesuan.
*. .• •*'•... ,->,-. >>, « » » J s i i r t -jltfHiikts. i*jr;;"6l.»i">K :»tvi»i>*><V'ifcjf •". .„ir1;*;>™A. 7i" ^<"sV>»=- ."!

De Europcse Raad en de Raad van Ministers van de EU dienen onzes inziens te bevorde-
ren dat Europol en de IRCs op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden, van dc raak-
vlakken van hun werkzaamheden en van de juridische grenzen tussen beide instanties.**'

»*» 4

430. IKAT heeft reeds bijgedragen aan dezc kennisverspreiding door dc organisatie van
nationale en internationale workshops, bijvoorbeeld de conference fl»//V? «W
/«minrt, Universiteit Leiden, Poortgebouw Leiden, 24 September 1999 (in samen-

* wcrking met het E.M. Meijers Instituut van de Universiteit Leiden). Hier waren
nagenoegalle IRCs alsmede Europol vertegenwoordigd. Bij de Europese Raad
blijkt overigens de kennis omtrent de werkzaamheden van de IRCs nog niet erg
groot te lijn.



9 Conclusies: de techniek aan juridische ' '

banden . ^ ,^. •> , ,

In dit hoofdstuk formuleren wij onze conclusies met betrckking tot de probleemstelling

van dit onderzock uit sectie 1.3, die luidde als volgt.

in

Deze hoofdvraag is beanrwoord in de hoofdstukken 5 en 6. Wij geven onze conclusies
terzake in de secties 9.1 aangaandc de juridische mogelijkheden, 9.2 betreffende de juri-
dische eisen, 9.3 met betrekking tot de technische mogelijkheden voor de juridische
eisen, 9.4 omtrent de samenwerking van organisaties en 9.5 over de legitimiteit binnen
de bestaande wet- en regelgeving.

Met betrekking tot onze probleemstelling hebben wij ook twee deelvragen geformu-
leerd in sectie 1.3. ;.i?'aFj;><,' >s . - ' " i ; ^ . :/=vv n:*'.'?-*';!''. ,. - .̂ -;:.• :. ; •.-'

De eerste deelvraag luidde: : .• \ , • -;^- ..•.' . ,

- <r» «•j*^«'««^ ÄÄ« <ir wor-

De conclusies met betrekking tot deze vraag formuleren wij in het bijzonder in sectie
9.1. Het gaat daarbij om de vraag (1) hoe het EMMI-concept ingepast kan worden bin-
nen de bestaande wet- en regelgeving, en (2) op welke gebieden nadere regulering nood-
zakelijk is, wil het EMMI-concept zonder wettelijke belemmeringen gei'mplementeerd
kunnen worden in de Europese grensregio's.
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De tweede deelvraag luidde: »IUff053/

/nvnu/&f r, /'« Art ^//zom^rr u/a nn«T Art on £«»ortVgr (JW-

De conclusies met betrekking tot deze vraag formulcrcn wij in het bijzonder in sectie

9.6. In deze sectie bcsprekcn wij de juridische randvoorwaarden voor een betrouwbaar

gebruik van de EMMI-omgeving alsmede de beginselen van behoorlijk ICT-gebruik.

In sectie 9.7 formuleren wij onze conclusies met betrekking tot de eerste aanvullende

onderzoeksvraag, in sectie 9.8 de conclusies met betrekking tot de tweede aanvullende

onderzoeksvraag en in sectie 9.9 de conclusies met betrekking tot de derde aanvullende

onderzoeksvraag. In de betreffende secties herhalen wij voor de overzichtelijkhcid de

aanvullende onderzoeksvragen. In sectie 9.10 formuleren wij onze persoonlijke visieop

het gewenste juridische kader van de internationale informatieve politiesamenwerking

tussen de grensregio's van Ncdcrland, Belgie en Duitsland. Sectie 9.11 bevat een concrete

suggestie over de totstandbrenging van een EMMI-beheersorganisatie. In sectie 9.12

behandelen wij ten slottc standpunten pro en contra de invoering van een bevoegdheid

tot directe geautomatiseerde grensoverschrijdende toegang tot registers door buiten-

landse politieambtenaren.

9.1 Juridische mogelljkheden voor gegevensultwisseling
Voor de Nederlandse grensregionalc praktijk van de politiele gegevensuitwisseling

bestaat een wettelijk kader dat wij hieronder kort samenvatten. Wij bespreken: rechts-

hulpvcrzoeken, spontane verstrekking, convenanten, de Schengen Handleiding en speci-

fieke regelingen. In subsectie 9.1.1 besteden wij aandacht aan de koppeling (wcl of niet

toegestaan) en in subsectie 9.1.2 aan geautomatiseerde toegang. •••--..; •.•'-.>*•• •

Wannecr er, in verband met een strafzaak, sprake is van rechtshulptwswfew uit het bui-

tenland waarbij slechts om inlichtingen wordt gevraagd en er voor het verkrijgen daarvan

geen dwangmiddelen, bijzondere opsporingsbevoegdheden artikel 126^-126«^ Sv), bij-

stand aan dc opsporing door burgers (art. 126t^l26« Sv), verkennend onderzoek (art.

126^fSv) of doorlating (art. 126/fSv) nodig zijn, dan is de politic bevoegd tot zelfstan-

dige afdoening van dat verzoek (art. 552« lid 2 Sv). In de richtlijn inzake de toepassing

van artikel 552» Sv is vervolgens aangegeven in welke gevallen daarentegen doorzending

van het verzoek aan het OM dient plaats te vinden. Als het gaat om verstrekking van

2M
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tegevens uit een politicregistcr dan moet tevens voldaan zijn aan de voorwaaiden van

artikel 13 BPolr.*" r;«.i*M

Wanneer er sprakc is van ;/x?nww rmfrrM/*£ van gcgevens uit een politieregister dient

er te worden getoetst aan de voorwaarden van artikel 13 BPoIr en aan de voorwaarden

van de richtlijn inzake de toepassing van artikel 552/ Sv. Hoewel artikel 552/ Sv slechts

liet op rechtshulpp^rzo^n kan volgens het College van Procureurs-Generaal ook spon-

ane bijstand worden verleend, maar alleen onder dezelfde voorwaarden die gelden voor

een rechtshulpverzock. Zowel bij een verstrekking van gcgevens op verzoek als bij een

spontane gegevensverstrekking dient een registratie te worden gevoerd conform artikel

552* lid 3 Sv en artikel 126 lid 3 sub e SUO. De geciteerde zinsnede uit de richtlijn «.<

inzake de toepassing van artikel 552/ Sv houdt ook in dat voor de spontane verstrekking

van inlichtingen die niet aflcomstig zijn uit politiercgisters dc weigeringsgrunden van het

WvSv van toepassing zijn. Verder geldt voor gegevens die niet afkomstig zijn uit een -

politieregister het 'open' regime van de Wbp. Wij merken nog op dat opsporings-

ambtenaren op grond van artikel 552/ lid 2 Sv onder omstandigheden bevocgd zijn om

zonder tussenkomst van de RC personen te hören, hetgeen in de Kuregionale praktijk

ook. gebeult.

De grensoverschrijdende gegevensuirwisseling steunt verder op convenanten, een Schen-

gen Handleiding en specifieke regelingen. Door middel van goedgekeurde convenanten,

die gebaseerd zijn op modelconvenanten, zijn specifieke afspraken gemaakt met Belgie

en Duitsland voor de samenwerking in de grensgebieden. Dit is in overeenstemming met

artikel 39 lid 4 en artikel 46 lid 2 SUO en met artikel 13 lid 7 BPolr. Deze afspraken

gaan in sommige gevallen verder dan de bepalingen van de SUO voorschrijven, hetgeen

toegestaan is op grond van artikel 39 lid 5 SUO. Voor de positie van Nederland als ver-

zoekende Staat is vooral de nationale wetgeving van de door Nederland aangezochte staat

bepalend. Er zijn verder ook een aantal Belgische en Duitse grensaldcoorden en twee •»

Benelux-grensakkoorden van kracht. Over koppeling van gegevens en Systemen en over

rechtstreekse geautomatiseerde toegang tot gegevens en Computersystemen met betrek-

king tot de politiele rechtshulp bepalen de convenanten evenwel niets. A '

431. In de richtlijn inzake de toepassing van artikel 552; Sv wordt bepaald dat artikel 13
BPolr een wettelijk voorschrift is als bedoeld in artikel 552* Sv, waardoor artikel 13
BPolr van toepassing is.
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Naast de convenanten bestaat er een Schengen Handleiding over de samenwerking en de

politifle handhaving inzake de openbare orde en veiligheid van het Uitvoerend Comiti

van Schengen (dat op grond van het Verdrag van Amsterdam is vervangen door de Raad

van de EU).

In Belgi? en Duitsland zijn eveneens specifieke regelingen van toepassing op de interna-

tionale politielc gegevensuitwisseling. Het valt op dat in Duitsland is bepaald welke soor-

tcn gegevens met het buitenland uitgewisseld mögen worden. Dit geldt tcvens voor Bel-

gic\ Uit de Ncderlandse regelingen blijkt niet duidclijk welke soorten van gegevens

uitgewisseld mögen worden. Afhankelijk van de omstandigheden mögen, zoals het er

Staat, alle soorten gegevens aan het buitenland worden verstrekt. Verder valt op dat er in

Bclgiü en Duitsland in tegenstelling tot Nederland geen (duidelijke) wettelijke regimes

bestaan voor het omgaan met 'zachte informatie'. Zodocndc kan bijvoorbeeld informatie

die niet operationeel gebruikt mag worden toch in een buitenlands zaaksdossier belan-

den. Hierover zullen nadere afspraken met het buitenland moeten worden gemaakt (zie

sectie 9.7). Koppcling van gegevens is op grond van het Belgische recht in beginsel wel

toegestaan, doch dient verder uitgckristallisccrd tc worden. De bevocgdhcid tot het kop-

pelen van bestanden en Systemen of tot het uitvoeren van een bestandsvergelijking,

wordt in de Duitse wetgeving evenwel niet uitdrukkelijk gegeven en is derhalve in Duits-

land niet toegestaan. Rechtstreekse geautomatiseerde toegang van buitenlandse politie-

amhtcnarcn en het OM tot politieregisters is in Belgie in beginsel wel toegestaan, doch

onvoldocnde wettelijk uitgekristalliseerd. Rechtstreekse geautomatiseerde toegang van

buitenlandse opsporingsambtenaren is in het geheel niet geregeld. In Duitsland is recht-

streekse geautomatiseerde toegang van buitenlandse politieambtenaren en het OM ver-

boden, want niet wettelijk toegestaan. , . . .

P././
Bij het ontwerpen van EMMI gingen de EMMI-partners ervan uit dat de Schengenwet-

geving koppeling van de EMMI-omgeving aan de nationale politiele netwerken verbiedt.

Deze zienswijze moet op grond van het onderhavige onderzoek enigszins bijgesteld wor-

den. De SUO zegt niets specifieks over dc koppeling van bestanden en Systemen. De

enige internationale regeling die hierover iets zegt, is de Aanbeveling R (87) 15 van de

Raad van Europa. In deze aanbeveling zijn de basisbeginselen van het Databeschermings-

verdrag nader uitgewerkt. De aanbeveling dient ook in het kader van de SUO te worden

nagelccfd. Zij dient als leidraad voor nationale wetgeving en zelfregulering. Het vijfde

beginsel van de aanbeveling legt een normering aan voor de koppeling van bestanden en

de directe toegang tot bestanden. Een bestand mag volgens dit beginsel met een ander

bestand dat een ander docl dient, worden gekoppeld in e'e'n van de twee volgende geval-

len:
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1. de controleautoriteit voor de gegcvensbcscherming heeft in verband met een onder» -'
ioek naar een bepaald strafbaar feit een machtiging gegeven; of :• .»«*--*».i"*Rft>»3a**MiSS

2. de koppeling geschiedt op grand van een uitdrukkelijk wettelijk voorschrift. >t>

a*
Koppeling van bestanden is dus toegestaan als het volgens het nationale recht is toege- "
staan. In Nederland is de koppeling van gegevens gercgcld in de WPoIr en het BPoIr voor
gegevens uit een politieregister en aanvullend in de Wbp met betrekking tot andere per-
toonsgegevens. De Wbp hanteert niet de terminologie van 'koppeling', maar ziet koppe-
ling als een vorm van 'verwerking' van persoonsgegevens en beschouwt een koppeling als
een al dan nict onverenigbaar gebruik van de gegevens met de doeleinden waarvoor zij
zijn verkregen. Hoewel de wetgever nog niet heeft stilgestaan bij allerlei nieuwe technie-
ken voor de koppeling van gegevens, kan toch worden geconcludeerd dat die koppeling
niet het grootste knelpunt voor de internationale uitwisseling van politicgegevens vormt.
Koppeling van gegevens en Systemen mag onder welbepaalde wettelijke voorwaaiden van
het land waar de koppeling geschiedt wel dcgelijk plaatsvindcn. * - •;

De cruciale juridische belemmering voor het fysiek koppelen van de F.MMI-omgeving
un de nationale poliiiele netwerken wordt gevormd door de nationale wettelijke rege-
ling van de rechtstreekse geautomatiseerde toegang tot gegevens uit de nationale politic-
registers. • ! • : ; ' l - ' t > s • • t s . . • • i n i ) ' » « ) « , > ( > . . * ' - . W i t s ' * » » - f i o j i t - » ' • . : - - - : i - - " • • ' • : • " . . ' • . . « j : f ; • • • . « . < •

Directe on-linetoegang tot een bestand mag volgens het vijfde beginsel van Aanbeveling
R (87) 15 slechts worden toegestaan in overeenstemming met een nationale wetgeving
die de beginselen 1 tot en met 6 van Aanbeveling R (87) 15 respecteert. In Nederland is
de rechtstreekse geautomatiseerde toegang tot gegevens conform de genoemde beginse-
len geregeld in artikel 17 BPolr. Uit artikel 17 lid 1 BPolr vloeit voort dat buitenlandse
politieambtenaren alsook het Nederlandse OM geen rechtstreekse geautomatiseerde toe-
gang mögen hebben tot gegevens uit een politieregister. Deze en soortgelijke regelingen
in het buitenland dan wel het ontbreken van een regeling omtrent rechtstreekse geauto-
matiseerde toegang in het buitenland veroorzaken dat een fysieke koppeling van de
EMMI-omgeving met de nationale politiele computernetwerken momenteel nog niet tot
de mogelijkheden behoort. Aan het OM mögen ingevolge artikel 15 lid 1 sub a WPolr
alleen incidenteel en op verzoek gegevens uit een politieregister worden verstrekt.

Wij kunnen concluderen dat de bestaande nationale en internationale wet- en regelge-
ving voldoet aan de voorwaarden die kunnen worden gesteld aan een adequate geauto-
matiseerde en multimediale gegevensuirwisseling. Het enige werkelijke knelpunt blijkt te
üggen in de rechtstreekse geautomatiseerde toegang. Hierover zal de nationale en de
internationale wetgever zieh moeten uitspreken (zie nader sectie 9.7). De behoefte van
de IRCs aan mogelijkheden voor directe toegang van buitenlandse politieambtenaren tot
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nationale databases is ingegeven door de toegenomen werkdruk van de IRCs sinds de

effectuering van de politiele informatievc samenwerking in de grensgebieden. Voor de

doorgifte van zogeheten bulkinformatie aan het buitenland is een juridische mogelijk-

heid tot rechtstreckse bevraging van nationale databases erg welkom. De werklast van de

IRC-medewerkers bij het opzoekcn in de nationale databases kan dan worden vermin-

derd. Tevens zou een vierentwintiguursbevraging voor veel gevraagde gegevens mogelijk

worden, met controle achteraf. Rechtstreekse geautomatiseerde toegang van buitcnlandse

politicambtenaren is juridisch echter alleen mogelijk - onder bepaalde juridische rand-

voorwaarden - voor databases die onder de Wbp vallen. In de Wbp zijn namelijk gecn

nadere voorwaarden genoemd voor internationale verstrekking aan politicambtenaren of

andere personen. Een buitcnlandse politieambtenaar wordt wat de verstrekking bet reft

uit een persoonsregistratie waarop de Wbp van toepassing is, gelijkgesteld aan een -•<

Nederlandse politieambtenaar. Politiele databases die onder de WPoIr en het BPolr val-

len, mögen daarentegen niet rechtstreeks längs geautomatiseerde weg door buitenlandse

politicambtenaren worden benaderd.

9 . 2 J u r i d i s c h e e i s e n a a n g e g e v e n s u l t w l s s e l l n g .-,... v . •,;,-•..-- , -
De hoofdvraag die wc vanuii juridisch oogpunt in dit onderzoek moeten beantwoorden,

is of er ecu juridisch kader kan worden ontwikkeld dat een beveiligde koppeling tussen

nationale politienetwerken mogelijk maakt. In de hoofdstukken 5 en 6 is een inventari-

satie gemaakt van het bestaande juridisch kader. Dit normatieve kader blijkt echter nog

niet te zijn ingericht op cen fysieke koppeling van de EMMI-omgeving aan de nationale

politiele databases. Het wederzijds bevragen van Euregionalc multimediale politiele data-

bases door politiediensten van verschillende landen is vooralsnog niet mogelijk binnen

de bestaande nationale wetgeving. Buitenlandse politieambtcnaren mögen volgens het

nationale recht namelijk geen rechtstreekse geautomatiseerde toegang tot politieregisters

hebben. Menselijke controle door de verstrekkende Staat is vooralsnog een hard juridisch

vereiste.

Er kan derhalve op dit moment niet tegemoct worden gekomen aan de wensen van

bepaalde IRC-medcwerkers om de volgende vier stappen geheel te automatiseren:

- het controlcrcn van de aanvraag,

- het geven van toestemming, ' . i< .w » ».^ •*; -'- .r-v- 'V •*.„...;<"••;

- het zocken van de informatie, en • •» •• >••>• < »; • . ^.,- .--•.i-.-vr*^ •

- het autoriseren van het beschikbaar stellen van de informatie.

Deze stappen kunnen niet uit de automatiseringsketen worden gehaald, omdat, zoals

gezegd, bij al dezc stappen menselijke controle juridisch vereist is. Het automatiserings-

proces kan derhalve niet minder omslachtig gemaakt worden. Hieronder bespreken wij

in subsectie 9.2.1 de internationale juridische eisen cn in subsectie 9.2.2 de internatio-

nale gegevensbeschermingsbepalingen. . . .

300



HOOPDSTUK 9 COKCLUIIIl: DI TICHNIIK AAH JUftIDISCHI IAMDIN

rue* «w >«i<»«ii>

Ecn heel belangrijke juridische eis wordt gestcld in het eerste beginsel van Aanbeveling R

(87) 13 van de Riad van Europa. De onafhankelijke controieautoriteiten voor de gege-

wnsbescherming van Nederland, Belgie en Duitsland - respectievelijk het CBP, de

CBPL en de £><«*wrAKtt£ft«i</rr»£rr - moeten telkens vooraf gcraadplecgd worden wan-

neer de invoering van automatische verwerkingsmethoden juridische vragen opwerpt '

over de gegevensbescherming. Over de problematiek van de koppeling van gegevens en

de rechtstreekse geautomatisccrde toegang zal dus overleg gevocrd moeten worden met

de nationale conuoieautoiiteiccn.

Verder stelt vooral het vijfde beginsel van Aanbeveling R (87) 15 nog een aantal strin-

gente eisen met betrekking tot de registratie van de internationale politiele gegevensuit-

wisseling. Deze eisen zijn nader uitgewerkt in de nationale wet- en regclgcving. Verzoe-

ken tot het verstrekken van gegevens dienen in beginsei aan te geven wie de verzockende

instantie of persoon is, welke redenen deze voor het verzoek heeft en wat met de gege-

vens wordt beoogd. Voor zover mogelijk dient uiterlijk ten tijde van de verstrekking de

deugdelijkheid van de gegevens te worden geverifieerd. Zo mogelijk dienen bij elkc ver-

nrekking van gegevens rechterlijke uitspraken en besluiten tot onislag van rechtsvervol-

ging te worden opgegeven. Tcvcns dienen gegevens die berusten op opinies of persoon-

lijke beoordelingen vöör de verstrekking aan de bron te worden gecontrolcerd. Daarbij

dient de mate van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gegevens te worden aan-

gegeven. Wanneer wordt geconstateerd dat gegevens niet langer juist of up-to-date zijn,

mögen zij niet worden verstrekt. Indien toch niet langer juiste of niet bijgewerkte gege-

vens verstrekt zijn, dient de verstrekkende instantie zoveel mogelijk alle ontvangers

attent te maken op het feit dat de gegevens niet de juiste status hebben.

Een andere belangrijke eis van het vijfde beginsel is dat gegevens die verstrekt zijn aan

buitenlandse instanties (of aan overheidslichamen en particulieren) voor geen ander doel

gebruikt mögen worden dan aangegeven in het verzoek om inlichtingen. Gebruik van de

gegevens voor andere doeleinden dient afhankelijk te worden gesteld van goedkeuring

door de verstrekkende instantie. Dit wordt de eis van doelbinding of beperkt gebruik

genoemd. Voor gevoelige gegevens over ras et cetera dient er een aanduiding omtrent de

betrouwbaarheid van het gegeven te worden vermeld en de verstrekking ervan moet

onvermijdelijk zijn (art. 13 lid 6 BPolr). Er moeten technische en organisatorische maat-

regelen worden getroffen om ongeautoriseerde verstrekkingen te voorkomen (op grond

van bijvoorbeeld artikel 17 lid 4 BPolr en het achtste beginsel van Aanbeveling R (87)

15). Aan al deze eisen wordt in de praktijk van de grensregionale en Euregionale gege-

vensuitwisseling in de meeste gevallen al voldaan. •• ••••:•-
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£.2.2
Uitwisseling van gegevens in het kader van de poiitiele samenwerking is verder gebonden
aan de gegevensbeschermingsartikelcn 126 tot en met 130 SUO. Zo moet er in beginsel
binnen de doeleinden van de artt. 39 en 46 SUO gebleven worden, behalve wanneer er
voorafgaandc tocstemming is van de verstrekkende Schengenstaat. De Schengenstaat die
de gegevens verstrekt, dient crop toe te zien dat de gegevens juist zijn. Wij hebben
geconstatcerd dat dit in de grensregionale en Euregionalc poiitiele gegevensuitwisselings-
praktijk indcrdaad op deze wijze gebeurt. ., , .„

Het is van groot praktisch belang dat niet alleen de volledig geautomatisccrde verwcrking
en verstrekking (art. 126 SUO) onder de Schengengegevcnsbescherming vallen maar ook
de verwcrking en verstrekking van persoonsgegevens uit niet-gcautomatiseerde doch ?«
gestructurecrde bestanden (art. 127 lid 1 SUO). Hiervoor gcldt dezclfdc rcgeling als -
voor persoonsgegevens die volledig geautomatiseerd worden verwerkt. Verder vallen
onder de bescherming ook de verwerking en verstrekking waarbij losse (niet-geautomati-
teerde) ongestructureerdc persoonsgegevens worden gcbruikt, die niet in een registratie
zijn opgeslagcn (art. 127 lid 2 SUO). Hierbij kan worden gedacht aan losse inlichtingen,
cen (robot)foto of een ad hoc opgestelde persoonsbeschrijving. Voor deze groep gegevens
gefden dczeffdc rcgcls als voor de ecrste twee genoemde groeprn persoo/Mgegeve/M, m«
uitzondering van de registraticplicht en enkele aanvullende regels. Van de verstrekking
en dc ontvangst van losse gegevens dient aantekening te worden gehouden. Deze ver-
plichting geldt niet indien, gelet op het gebruik van de gegevens, aantekening niet nodig
is. Dit geldt in het bijzonder wanneer de gegevens niet of slechts kortstondig worden
gcbruikt.

De privacycommissies in de Schengenlanden zijn bevoegd om alle gegevensuirwisse-
lingen te toetsen, zelfs als het gaat om een losse mededeling (de derde groep gegevens).

Bij spontane gegevensverstrekking op grond van artikel 46 SUO dient ingevolge artikcl
129 SUO de ontvangende Schengenstaat de verstrekkende Schengenstaat desgevraagd te
informeren over het gebruik van de verstrekte gegevens en het op grond daarvan bereikte
rcsultaat. Een dergelijke terugkoppeling geschiedt in de praktijk meestal niet.

In beginsel moeten de gegevens ingevolge artikel 8 lid 2 van het Reglement IRP in
ieder gcval uit het register IRP worden verwijderd na afloop van het tiende jaar na het
jaar van het desbetreffende poiitiele rechtshulpverzoek. .• =.j: • •-<-•?!•.«;- •• :

9.3 Technische mogelijkheden voor juridische eisen
De EMMl-omgeving heeft alles in zieh om te voldocn aan de juridische eisen en rand-
voorwaarden die gesteld worden aan dc informatieve politicsamenwerking. Dc beschik-
bare technische mogelijkheden zijn juridisch heel goed toepasbaar. EMMI heeft geleid
tot een vereenvoudiging en vermindering van het aantal vereiste handelingen. De toe-
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s- en gegevcnsbeveiliging njn geoprimaliseerd en er zijn geautomatiseerde autorisa-

rieprocedures. Hicrop is (achteraf) controle mogelijk. De telefoon en (ax zijn niet langer

doorlopend bezel, waardoor de bereikbaarheid van de IRC's is verbeterd. Ook het gene-

reren van managementinformatie is aanzienlijk eenvoudiger geworden. De kwaliteit en

de kwantiteit van de gegevensuirwisseling kunnen aldus worden beuordeeld.

Van de gegevens die via de multimediakiosk beschikbaar worden gesteld wordi geen

registratie bijgehouden. Daarom mögen via de multimediakiosk geen persoonsgegevens

worden verstuurd. Voor de publicatic van procedures en voorschriften, organogrammen

et cetera met nict persoonsgebonden informatie is de multimediakiosk van KMMI een

grweldig hulpmiddel ten behoeve van de buitenlandse politicpartners. De kennis van

elluars regcls en wcrkwijzen wordt hierdoor aanzienlijk verhoogd. • s . f " « - <:: •.-»«-••

Ook voertuiggegevens en multimediale gegevens als plaatjes, foto's en videomateriaal

rijn, als zij met een bepaalde persoon in verband kunnen worden gebracht, persoonsge-

gevens. Zij dienen dan ook via de PALMA-sofrware en niet via de multimediakiosk te

worden uitgewisseld. Hierondcr bespreken wij in subsectie 9.3.1 de koppeling van gege-

vens en in subsectie 9.3.2 de rechtstreekse geautomatisecrde toegang.

Bij een technische koppeling van gegevens is de vraag of er sprake is van persoonsgege-

vens afhankelijk van de fase waarin het dataminingproces verkeert. Het is aannemelijk

dat er zowel in het begin van het proces (bij het verzamelen van gegevens voor het data-

warehouse) als aan het eind van dit proces (bij het gebruiken van de gevonden kennis)

veelal sprake zal zijn van persoonsgegevens. •, . ..•,,- .,. ; =

De hoofdvraag die het onderzoek vanuit technisch oogpunt wil beanrwoorden, is hoe

koppeling van het EMMI-netwerk aan de nationale politiele netwerken dient plaats te

vinden binnen de daarvoor geldende regeis. Omdat het EMMI-concept generiek is, kan

het goed ingepast worden binnen de bestaande wet- en regelgeving.

De EMMI-omgeving is een uitstekend hulpmiddel om de juridische eisen met betrek-

king tot de internationale politiele gegevensuitwisseling beter te kunnen naleven. Dc uit-

wisselingsprocedure is geformaliseerd en er is sprake van een uitgebreide geautomati- .

seerde registratie conform artikel 552/ lid 3 Sv. EMMI heeft verder bewezen dat het

technisch mogelijk is een beveiligde koppeling tussen nationale politiele computernct-

werken tot stand te brengen. Een technisch goed beveiligde koppeling is een absolute

voorwaarde om in de nabije toekomst rechtstreekse toegang en koppeling juridisch toe-

laatbaar te kunnen achten. Wij concluderen echter dat de huidige stand van de techniek

een informatie-uitwisseling mogelijk maakt die verder gaat dan momenteel juridisch is

toegestaan. Belemmeringen zijn er dus slechts op het juridische vlak en niet op het vlak
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van de techniek. Wellicht is het nog wcl een uitdaging voor de techniek om de letter van

artikel 126 lid 3 sub e SUO alsmede artikel 3 van het modelconvenant in praktijk te

brengen door een registrant te realiseren in het register waaruit de gegevens worden ver-

itrckt en waarin zij worden opgenomen. Artikel 332/ lid 3 Sv loopt wat dit betreft uit de

pas met artikel 126 lid 3 sub e SUO.

Bij normale bevragingen via de PALMA-formulicren wordt in verschillende gegevensbe-

standen informatie verzameld over bepaalde op voorhand bekende personen. Er is dan

gcen sprakc van koppeiing van bestanden in de juridische zin van de WPolr en het BPok.

Het IRC! vormt de waterscheiding (ofyireuW/) tussen de binnenlandse en de buiten-

landsc polititfle computernetwerken. Alleen IRC-medewcrkcrs hebben toegang tot het

eigen nationale politiöle netwerk en het EMMI-netwerk. Gebruikers van het nationale

netwerk hebben gcen toegang tot het EMMI-netwerk. De IRC-medewerkers beoordelen

in alle gevallen of de gevraagde gegevens geschikt zijn om naar het buitenland te worden

ventuurd. Zij controleren ook de gegeven antwoorden. Reactieformulieren zijn in de

eigen landstaal opgesteld. Dit verhoogt de transparantie van de gegcvensuitwisseling.

Ter uitoefening van zijn controlefunctie kan het OM technisch gesproken rechtstreekse

geautomatiseerde toegang worden verleend tot de registratiedatabase van PALMA, juri-

disch is dit echter niet toegestaan. Fcitelijk is er daarom voor het OM ook nog geen

rechtstreekse toegang gerealiseerd tot de registratiedatabase. Een deugdelijke controlc

door het OM vereist echter onzes inziens, onder nader te bepalen randvoorwaarden, wel

degelijk rechtstreekse geautomatiseerde toegang. De wetgever zal zieh over dit juridische

probleem moeten buigen. Fcitelijk deugdelijke controle strijdt met de uit het wettelijk

systeem af te leiden norm dat aan het OM geen rechtstreekse geautomatiseerde toegang

mag worden verleend. Ter wille van een vlottc uitwisseling met de RCIE heeft deze wel

rechtstreekse toegang gekregen tot de registratiedatabase. Dit is juridisch ook toegestaan.

On-Iinetoegang tot externe gegevensverzamelingen door IRC-medewerkers is voorname-

lijk gericht op het snel kunnen opvragen van gegevens over een bepaalde persoon of

object. Omdat daarbij geen groepsgewijze bevraging plaatsvindt, is er ook dan geen

sprakc van koppeiing in wettelijke zin. Als een on-lineverbinding echter zodanig is opge-

zet dat naast bevragingen op individuele basis ook selecties van meerdere personen in het

externe bestand kunnen worden gemaakt, kunnen de geselecteerde gegevens eenvoudig

(groepsgewijs) worden vergeleken met gegevens in andere bestanden. On-linctoegang tot

externe bestanden maakt het aldus eenvoudig koppelingen in wettelijke zin uit te voeren.
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9.4 Samenwerking van organisatles *i.^ ,

Door dc implementatie van EMMI in Nederland, Belgie en Duitsland kunnen de gecon-

stateerde verschillcn in organisatiestructuur en automatiseringsgraad van de bctrokkcn

politiepartners overbrugd worden.

Wij hebben geconstateerd dat de kennis van dc regels op hct gebied van de internatio- «
rule gegevensuitwisseling niet groot is (zic subsectie 2.1.1). Het gei'nventariseerdc juridi-
sche kader geeft de bij de internationale gegevensuitwisseling bctrokken politieambtena-
ren inzicht in dc mogelijkhcden van internationale gegevensuitwisseling, zoal.s hct direct
tan elkaar doorgeven van bepaalde gegevens. Hoewel scholing onontbecrlijk blijft om ••
het bctrokken politiepcrsonecl vertrouwd tc maken en houden met de tocpassclijkc juri-
dische normen en eisen, is de volgcnde vaststclling geruststcllend tc nocmen. De Schen-
gen wet geving voor ecn bctrouwbarc en privacywaarborgendc gegevensuitwisseling is in
de EMMI-omgeving gcformaliseerd via hct gcbruik van vaste sjabloncn en ecn uitge-
breide Schengenconformc rcgistratic. De bctrokkcn politicambtcnaren behoeven daarom
niet prccies op de hoogte te zijn van alle in dit ondcrzock geinventariscerdc regels om
toch rechtmatig gegevens te kunnen uirwisselen met hct buitenland. De EMMI-omge-
ving is dus ecn enorm hulpmiddel om dc naleving te vcrzekeren van de juridische nor-
men en eisen voor ecn vlotte doch rechtmatige informatieve politicsamenwerking.
Omdat de EMMI-omgeving generiek is, kunnen de in dit onderzoek besproken juridi-
sche regels en toekomstige afspraken vrij cenvoudig in de EMMI-omgeving worden
geformaliseerd.

Controle is verzekerd tijdens en na de verstrekking. Ook de officieuze communicatielij-
nen kunnen in de EMMI-omgeving worden geregistreerd, zodat zij niet langer aan con-
trole onttrokken zijn. Tevens kan over deze officieuze communicatielijnen voortaan
managementinformatie worden gegenereerd door EMMI. Het inzicht in dit officieuze
circuit zal daardoor vergroten. De politieorganisaties en/of de wetgever kunnen dan
eventueel bijsturen. Op deze manier kunnen de noodzakelijke officieuze contacten op
een gecontroleerde manier blijven bestaan. .>..-•• ^ — •,. ,— .,...-,..... .^j. ,-.• :•

Men kan zieh afvragen of het gerechtvaardigd is dat de EMMI-parncrs in dc praktijk de
gegevensuitwisseling in de grensstreek alleen toevertrouwen aan de politieregio's die aan
de binnengrens met Belgie en Duitsland zijn gelegen. Politieregio's als Brabant-Noord,
Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond liggen zo dicht bij de grens dat er goede
redenen zijn om voor die regio's directe gegevensuitwisseling met buitenlandse politie-
diensten toe te staan.
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9.5 Legltlmltelt binnen bestaande regelgeving
In deze sectie gcven wij aan wat in de EMMI-omgeving zowel technisch als juridisch

goed te reaJiseren is en wat niet.

Wat dc koppeling van het EMMI-ncrwerk aan de verschillende nationale politiele net-
werlcen betreft, hebben wij gezien dat, in verband met de eisen van de SUO en de natio-
nale wetgevingen, geen directe koppeling is gerealiscerd in Belgic en Duitsland. In ver-
band met de privacy achtten deze politiepartners een koppeling politick en juridisch op
voorhand niet mogelijk. Nedcrland hceft met toestemming van het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken gekozen voor een indirecte koppeling. Dit houdt in dat, hoewel er wel
dcgelijk een fysieke koppeling aanwezig is tussen beide netwerken, er geen geautomati-
seerde routing van gegevens van het ene naar het andere netwerk plaatsvindt. Verder
beschikt elk Werkstation in de Ncdcrlandse IRCs over twee netwerkkaarten: &n voor de
verbinding met de EM MI-server en c^n voor de verbinding met het regionet PILZ. De
IRC-medewcrkcrs bcpalcn welke gegevens van de EMMI-omgeving naar het nationale
politienetwcrk gekopieerd worden voor voeding van de registratiedatabase en voor
bcantwoording van dc vragen van en aan de medewerkers op de werkvloer. Omgekeerd
bcpalcn dc IKC-mcdcwcrkcrs ook welke gegevens van de nationale politiele databanken

die nationale databanken verkrijgt. In Belgie en Duitsland is er geen directe verbinding

met het regionet. In Duitsland wordt alles nog in handmatige archieven bijgehouden en

's avonds in kästen opgeslagen.

Dc bevoegdheid tot directe on-linetoegang van buitenlandse politieambtenaren tot
nationale politiele databases dient onzes inziens als eerste gcregeld te worden. Pas daarna
kan men overgaan tot de internationale (juridische) koppeling van dc verschillende
nationale computernetwerken en gegevens. Als dc wetgever mocht beslissen dat directe
toegang van buitenlandse politieambtenaren niet wenselijk is, zal de directe grensover-
schrijdende koppeling van gegevens feitelijk niet uitvoerbaar zijn, hocwel cen dergelijke
koppeling formeel wcl is tocgestaan. Als de koppeling bij wet is voorzien of als de natio-
nale controlcautoriteiten er goedkeuring aan vcrlcncn, is koppeling namelijk toegestaan
volgcns het internationale recht. Juridisch is koppeling - het komen tot nieuwe informa-
tie over cen vooraf onbepaaldc groep van personen - volgcns het internationale recht dus
toegestaan. De uitvoering ervan wordt echter gefrustreerd door het feit dat volgens het
nationale recht aan buitenlandse politieambtenaren geen rechtstreeksc gcautomatiseerde
toegang tot politieregisters wordt toegestaan.

Wij gcven nu een concluderend overzicht van de juridische haalbaarheid van clk van de

vier in hoofdstuk 4 beschreven (technische) niveaus waarop grensoverschrijdcnde bevra-

ging van (multimediale) politiele databases kan plaatsvindcn.
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: zowel in

her aanvragende als in het verstrekkende land ovcrleggen speciaal daarvoor aange-

stclde politiefunctionahssen, cventueel na inschakeling van het OM, ot en welke

gegevens worden uitgewisscld. Het zocken in de nationale databases gebcurt uit-

sluitend door de IRC-mcdewerkers van het verstrekkende land zeit, alsmede door

de agent op de werkvloer die hicrvoor door de IRC-medcwerkers is benaderd. 4SJJ

Deze huidige werkwijze is juridisch toegestaan en geeigend voor politieregisters

zolang geen rechtstreekse geautomatiseerdc toegang van buitenlandse politie-

ambtenaren is toegestaan. Mensehjkc tussenkomst van de bevoegde nationale

politieambtenaren is op dit moment nog ecn absoluut wettelijk vereiste.

in

C Op de uitkomst van die geautomatiseerde zockac-

tie vindt controle plaats door de daarvoor aangestelde IRC-medewerkers. Daarna

worden de gegevens al dan niet verzonden naar het buitenlandse IRC. Deze -

technische stap is op dit moment juridisch niet toegestaan voor het zocken in

politieregisters, omdat dc wetgever uitgaat van de menselijke uitvoering van de

gegcvensuitwisseling. Bij Wbp-rcgisters ligt het iets gemakketijker. Voor het grctu-

overschrijdend zocken in Wbp-registers zou dit rweede niveau een rrele mogelijk-

heid kunnen zijn. Menselijke controle zal, zoals het er nu naar uitziet, een abso-

lute juridische eis blijven. ..--. — • - , •-.--

niveau 3: flirt

.«Trafo m £n;>crc£z7M!sf diztotaf« Ar zoflkw <rw «Zr g-vom&w i'»/Ämw«> <?/> » Äa/f».

Controle kan achteraf plaatsvinden door de inhoud van de registratiedatabasc na

te trekken. Het is niet erg waarschijnlijk dat deze optie in de nabije toekomst

gerealiseerd zal worden op nationaal wetgevend niveau, omdat de menselijke con-

trole te beperkt is op dit niveau. •

niveau 4:

Dit niveau van gegevensuitwisseling lijkt vooralsnog een Utopie, omdat de inter-

nationale politiele gegevensuitwisseling een zeer specialistisch terrein is dat bij

voorkeur woidt uitgeoefend door ter zake goed opgeleide politierunctionarissen.

Daarbij komt dat het weghalen in de automatiseringsketen van de schakel van de

IRCs in strijd is met de bestaande wet- en regelgeving en de daarop gebaseerde

richtlijnen. Dit automatiseringsniveau is dus juridisch onhaalbaar, misschien op

een aantal uitzonderingen na waarin rechtstreekse contacten tussen agenten op de

werkvloer juridisch toegelaten zijn. Zo zijn op grond van de van kracht zijnde

convenanten tussen de Nederlandse politie Limburg-Zuid en de politie van het

Belgische Genk en Eupen informatie-uitwisselingscontacten tussen politiedien-
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. • :. .' , seen in het grensgebied zonder tussenkomst van het IRC toegestaan. Dit is het
'>.;'••:• •••• geval in concrete opsporingsonderzoeken of samenwerkingsverbanden. Daarbij
•..- • .-< > moet dan wel ecn wcrkdossier of werkregister worden bijgehouden.

In de weugeschiedenis van artikel 552/ Sv wordt zoals gezegd benadrukt dat dit wetsarti-
kel de Nederlandsc politie niet bevoegd maakt tot het verrichten van bewijsvergarings-
handelingen in het buitenland. Oe Nederlandse overheid mag in het buitenland allccn
itrafvordering plcgen op basis van toestemming van de territorialiteitsstaat en met
inachtneming van het recht ter plaaue.

Ten dottc stellen wij vast dat onderzocht zal moeten worden of uirwisseling van gegevens
over ondcrwerpen als vermiste personcn en ongeidentificecrde lijken zonder de tussen-
komst van de IRCs mogelijk moet worden.

9 . 6 B e t r o u w b a a r h e l d v a n g e b r u i k e n g e b r u i k e r » >», •-. ,•--•-•

In deie sectie bespreken wij de juridische randvoorwaarden voor een betrouwbaar
gebruik van de FMMI-omgeving (subsectie 9.6.1), alsmede de beginselen van behoorlijk
ICI -gebruik (subsectie 9.6.2). Wij komen hiermee tot een concrete beanrwoording van
dc tweede dcelvraag van ons ondcrzoek die als volgt luidt. n •. > •:••» •

, /w Art ^«/zo/i^rr u>onn^r Art o»i

9.6"./

Uit de in voorgaande secties behandelde wetgeving, verdragen en internationale teksten

vloeien rechtstreeks een aantal juridische randvoorwaarden voort voor een betrouwbaar

gebruik van de EMMI-omgeving. Hieronder geven wij een opsomming van de randvoor-

waarden aan de inzet van ICT. .. . . . ..--?. ...I-.»--..-.:,--.-».-.*••.«••-•-•..-'*

Als het gaat om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dient het primaat te lig-
gen bij de wetgever en niet bij de systeemontwerper of de gebruiker van het systeem.^
Dit primaat is verwoord in het eerste beginsel van Aanbeveling R (87) 15 van de Raad
van Europa. Nieuwe technische middelen voor gegevensverwerking mögen pas worden
ingevoerd als alle redelijke maatregelen zijn genomen om te bevorderen dat bij het
gebruik daarvan gehandeld wordt in de geest van de bestaande gegevensbeschermings-
wetgeving. Artikel 7 Databeschermingsverdrag heeft betrekking op gegcvensbeveiliging

432. Regutntiekunet 1994, p, 13.
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en roept de lidstaten van dc Raad van Europa op passende veilighcidsmaatregelen te

nemen om in geautomatiseerde bestanden opgeslagcn persoonsgegevens te bescher men

tegen toevallige of ongeoorloofde vernieling, tegen toevallig verlies en tegen ongeoor-

loofde toegang, wijziging of verstrekking. Ook het achtste beginsel van Aanbeveling R

(87) 15 handelt over de beveiliging van de gegevens. De beheerder van de gegevens dient

alle mogelijke maatregelen te nemen om een behoorlijke fysieke en softwarebeveiliging

ran de gegevens te garanderen. Ongeoorloofde veranderingen, toegang of verstrekkingen

moeten worden voorkomen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de ver-

tchillende kenmerken en met de inhoud van de bestanden. • <

. ' • • / ' • > " * - j . - : > . i , , - - i i " • ( : • ( ! • » ! . • « » . T J : I ! - ' ' . • • - • : ! > . • ' • > ^ i i , v > « " ' . " , • • ; > • •

De korpsbehcerder dient ingevolge artikel 7 lid 1 WPoIr zorg te dragen voor de juiste

werking van het register IRP. Dit is een algemene zorgverplichting. Artikel 7 lid 2 WPoIr

stelt een meer specifiekc beveiligingsplicht. De korpsbeheerder dient zorg te dragen voor

de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het

register tegen verlies of aantasting van de gegevens, alsmede tegen onbevoegde kennisne-

ming, wijziging of verstrekking daarvan. Ook in de Wbp zijn dergelijke verplichtingen

opgenomen.

In verband met de protocolverplichiingen van enerzijds artikel 552/ lid 3 Sv en dc artikc-

len 126 lid 3 sub e jo. 127 lid 1 SUO, en anderzijds artikel 19 WPolr jo. De artikelen 16,

17 en 18 BPolr moeten technische en organisatorische voorzieningen worden getroffen.

Ook het inloggen in Systemen (hardware en software) dient te worden vastgelegd/**

Door deze juridische randvoorwaarden kan het vertrouwen van het publiek in de poli-

tieorganisatie, haar taakuitvoering en werkzaamheden gewaarborgd worden. Het ver-

trouwen van het politiepersoneel in het computersysteem en de gegevens waarmee

gewerkt wordt, zal daardoor ook groeien. Ten slotte wordt het vertrouwen tussen ver-

schillende (onderdelen van) politiediensten eveneens versterkt. •'• .;*.•• ••• .->'•*. !•• ...-••••

Naast de in subsectie 9.6.1 genoemde juridische randvoorwaarden voor een betrouwbaar

gebruik van de EMMI-omgeving die rechtstreeks uit de verdragsrechtelijke en wettelijke

normering kunnen worden gehaald, zijn door Franken ook een aantal zogenaamde alge-

mene beginselen van behoorlijk ICT-gebruik geformuleerd.'"'* Deze beginselen zijn te

omschrijven als orientatiepunten om in ICT-omgevingen zoals de EMMI-omgeving

belangen af te wegen en bepaalde waarden te erkennen. De door Franken geformuleerde

beginselen zijn vergelijkbaar met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het

3.Rcgistratiekamcr 1994, p. 18.
4. Franken 1992, 1993, 1997 en 1998.
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bestuursrecht en met de onrechtmatigheidscriteria voor een actie uit onrechtmatige

daad. Het zijn eisen die aan ICT te stellen zijn vanuit technisch, procedureel en mate-

rieel oogpunt. De criteria voor behoorlijk ICT-gebruik zijn concretiseringen van alge-

mene rcchtsbeginsclen die in de samenleving gelden. Het zijn toepassingcn van waarden

als vertrouwen, zorgvuidigheid, infbrmatievrijhcid en vrijheid van meningsuiting. Met

behulp van de beginselen van behoorlijk ICT-gebruik is volgens Franken een functionele

benadering mogelijk, daar waar juridische begrippen en conccpten tekortschieten. i,,-

In essentie gaat het om de volgende algemene beginselen van behoorlijk ICT-gebruik:

beschikbaarheid, vertrouwelijkheid (exclusiviteit), integriteit, authenticitcit, fiexibiliteit

en transparantie. Deze beginselen worden hierna kort omschreven. ' **• .1*.t . ^

Het beschikbaarhcidsbeginscl ziet op het feit dat informatie beschikbaar en toegankelijk

moet zijn voor de burger. Vrijheid van informatie is immers een grondrecht dat door

artikcl 10 F.VRM is gewaarborgd. De diverse componenten van elektronische communi-

catie moeten gestandaardiseerd zijn om de beschikbaarheid te waarborgen. Daartoe die-

nen normen tc worden gedefinieerd voor de functies van de Computersystemen cn de

wijze van interactie met en tussen de diverse Systemen. OVci iowci'ud gci/miiAc icu<-

niek, de procedure als de inhoud van het berichtenverkeer moet eenduidigheid bestaan.

Het principe van vertrouwelijkheid of exclusiviteit biedt de mogelijkheid tot een beper-

king van de kennisneming van opgeslagen gegevens. Het is niet wenselijk dat onbevoeg-

den kennisnemen van als vertrouwelijk of geheim aangemerkte gegevens. Verder wil men

soms de exclusieve zeggenschap hebben over de wijze waarop en de personen door wie de

geautomatiseerde middelen en gegevens mögen worden gebruikt. Dit kan worden gerea-

liseerd door de toegankclijkheid tot de informatie(systemen) slcchts voor geautoriseerde

gebruikers te laten gelden. De privacy van personen kan een reden zijn voor deze beper-

king. Onbevoegde bekendmaking van de gegevens kan de persoonlijke levenssfeer van

burgers schaden. Het is duidelijk dat voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van

informatie(systemen) een adequate beveiligingseis geldt, waarbij een afweging heeft

plaatsgevonden tussen het te beveiligen belang en de genomen maatregelen.

Het integriteitsbeginsel ziet op dc integriteit of de inhoudelijke kwaliteit van een infor-

matiesysteem. Het systeem moet goed functioneren cn de gegevens en computerpro-

gramma's moeten correct en volledig zijn. De output van het computersysteem moet

'waar' zijn en men moet op de resultaten kunnen vertrouwen. Gegevens mögen niet

ongemerkt vcrdwijnen of veranderen. Bovendien moeten de gegevens in databases

actuccl blijven en moet dc input juist zijn.
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Omdat de partijen die aan elektronisch bericrttenwrkecr deelnemen niet zichtbaar lijn
voorelkaar, moet vaststaan dat zij 'echt' zijn. De verzonden berichten moeten authentiek
tijn. Ze moeten werkclijk afkomstig zijn van de verzender en terechtkomen bij de juisie
g e a d r e s s e e r d e . •> / l i w . n - , , r s . M , - - i . - • * > • < . , , , , * , „ • - '•- * • « *

Toepassingen van ICT moeten flexibel zijn. Zij dienen gcmakkelijk te kunnen worden

xingepast aan nieuwe gebruikscisen. ,{s.">•:?,> •• • >,• ,''̂ >«'<-

Het transparantiebeginsel houdt in dat de werking van ICT-toepassingen zichtbaar en
begrijpelijk moet zijn voor zowel de gebruiker als de burger. Aldus blijtt cuntrole op de
werking van ICT-toepassingen gewaarborgd. Als informatiesystemen heel complex zijn,
mag worden volstaan met de eis dat de technische oplossingen de gestelde doeleinden
realiseren. De transparantie kan dan niet volledig zijn en he hoc ft dat dan ook niet te
zijn. De transparantie-eis speelt bij vermoedc inbreuken op de privacy en straivordcrlijk
optreden een heel belangrijke rol. ' -

Wij merken op dat de genoemde algemene beginselen van behoorlijk ICT-gebruik niet
altijd in overeenstemming zijn met elkaar. De vertrouwelijkheidseis vormt bijvoorbeeld
cen uitzondering op de beschikbaarheidseis. Flexibiliteit van informatiesystemen kan tot
een hogere complexiteit van het informatiesysteem leiden waardoor de transparantie ver-
mindert. Integriteit en authenticiteit liggen wel op ^ n lijn met transparantie. In indivi-
duele gevallen zullen afwegingen per informatiesysteem dienen plaats te vinden over de
vraag welk criterium doorslaggevend is.

9.7 Conclusies eerste aanvullende onderzoeksvraag • '• - " - •
Hieronder formuleren wij in het kort onze conclusies ten aanzien van de eerste aanvul-
lende onderzoeksvraag van dit onderzoek (zie subsectie 5.6.3 voor de uitgebreide conclu-
sies). De vraag luidde als volgt.

/'» Art

De hoofdconclusie met betrekking tot het omgaan met zachte gegevens in grensregionaal
verband is dat zachte gegevens alleen in de Nederlandse rechtsorde een duidelijk juri-
disch beschermingsregime kennen. Dit regime is neergelegd in artikel 5a WPoIr, aan-
gaande informatie betreffende onverdachte personen, en § 3a WPolr, aangaande de bij-

3 1 1
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zondere politieregisters. De opslagtermijnen van de zachte gegevens zijn enkel in

Nederland duidelijk wettelijk geregeld. .^fKr.»'»» wirt.»r?;WJ* /»e«'••«*•. « ; ' * «q w

In het buitenland kent men het Nederlandse systeem van gecodeerde 'zachte' informatie

veelal niet. Het is daarom al voorgekomen dat niet operationeel te gebruiken informatie

in een zaaksdossier is beland. Bij het omgaan met uit het buitenland afkomstige informa-

tie wordt steevast gehandeld naar het vertrouwensbeginsel. Dat wil zeggen dat ervan uit-

gegaan wordt dat de informatie rechtmatig is verkregen door de buitenlandse autoriteit,

alsmede dat de informatie gebruikt zal worden voor geen ander doel dan het doel waar-

voor zi] is verstrekt.

i • •

Ali er iprake ii van zachte, dus onbewijsbarc nog niet vaststaande, gegevens is control«

vooraf van de internationale verstrekking van deze gegevens door de politiediensten in de

grensrcgio's van groot belang. In Nederland is duidelijk in de wetgeving vastgelegd dat

voor de verstrekking van CIE-informatie de toestemming van de (landelijke) CIE-OvJ

nodig is. Voor de verstrekking van informatie uit de tijdelijke registers is ook de tussen-

kormt van het OM vereist. De tussenkomst van de NCIE (Nationale Criminele Inlich-

tingencenheid) is tevens vereist voor de verstrekking van CIE-informatie. Dit geldt op

basis van artikel 13 lid 12 BPoIr en artikel 8 Regeling criminele inlichtingen eenheden

van 5 oktober 2000. De politic kan de verstrekking van dergelijke gegevens dus niet zelf-

standig afhandelen. Wij stellen vast dat er voor Belgie en Duitsland nog geen transpa-

rante wettelijke bepalingen bestaan die een dergelijke controle vooraf op de internatio-

nale verstrekking van zachte gegevens expliciet regelen.

Volgens het derde beginsel van de Recommendation R (87) 15 van de Raad van Europa

mocten de verschillende soorten politiele gegevens die worden opgeslagen, zoveel moge-

lijk worden onderscheiden naar hun mate van precisie of betrouwbaarheid. In het bij-

zonder dienen gegevens gebaseerd op feiten gescheiden te worden van gegevens berus-

tend op meningen of persoonlijke beoordelingen. Dit nu is alleen in de Nederlandse

wet- en regelgeving voldoende uitgewerkt. Wij stellen vast dat de Belgische wetgeving

enkel een algemene regeling geeft in de artikelen 44/1 tot en met 44/11 WPA en de daar-

bij bchorende omzendbrief van 14 juni 2002, die beide betrekking hebben op het poli-

tiele informatiebeheer. Spccifickc wettelijke uitvoeringsbepalingen zijn er vooralsnog niet

in Belgie. Hoc het Belgische juridische kader omtrent de uirwisseling van gegevens met

het buitenland eruit ziet, is in algemene termen, zonder speeifieke aandacht voor zachte

gegevens, neergelegd in de omzendbrief van 14 februari 2000 betreffende de internatio-

nale politiesamenwerking met een gerechtelijke finaliteit. De Nationaal Magistraat ziet

toe op de rechtmacige gegevensuitwisseling.

In Duitsland wordt geen strikte scheiding tussen 'harde' en 'zachte' informatie gemaakt.

De politiewetten maken zelfs helemaal geen onderscheid. Dit heeft wellicht te maken
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met de Duitse cuhuur waarin zachte gegevens in de politicpraktijk veel gernakkelijker >

uitgewisseld worden dan in de Nederlandse o f de Belgische cultuur. Sommige databases

bevatten echter in de praktijk wel meer vage, ongeveririeerde en daarom zachte informa-

ue dan andere.

9.8 Conclusles tweede aanvullende onderzoeksvraag

Hieronder tormulcrcn wi | in het kort onze conclusics ten aanzien van de tweede aanvul-

lende onderzoeksvraag van dit o n d e n o e k (zic sccue 7.8 voor de uitgebrcide conc lmic i ) .

De vraag luidde als volgt. ,-: .. * -.;..: *+<«•. #'••• i*,̂ VM.

Het implicietc Nederlandse verbod tot rechtstreekse geautomatiseerde grensoverschrij-

dende toegang door buitenlandsc opsponngsambtcnaren tot nationale politiüle bestan-

den, databases en politienetwcrken is er tezamen met de Belgische en Uuitsc wetgeving

en politiek terzake de oorzaak van, dat een fysieke koppeling van de EMMI-omgeving

met de betrokken nationale politiele computernerwerken momenteel nog niet tot de

mogelijkheden behoort. Als de betrokken landen een dergelijke directe toegang in het

leven zouden willen roepen, zal de nationale en /of de internationale wetgever zieh hier-

o v e r m o e t e n u i t s p r e k e n . < i . , ; . :•;; • -^, , ; - . » • " " . *"•.•• . . - v ' : > ; - • » . - . ; - : • > • - : . - . - • ; f . .. ' j - ' : r : . • • > . . • • ; , : ;

Er zijn vier mogelijke wegen om tot een goede regeling van de problematiek omtrent de

directe toegang te komen: de weg van de Raad van Europa, de weg van de EU, de weg

van de grensregionale convenanten en akkoorden, en de weg van de regeling in het natio-

nale recht van de betrokken staten. ' . .i .̂ n-s,*4j •• -,i • ,i »*••-<;.•»

De Raad van Europa kan het Comitrf van Ministers van de Raad van Europa opgedragen

een verdragstekst tot stand te brengen over (I) grensoverschrijdende directe toegang in

een digitale internationale politiele netwerkomgeving en (2) internationale koppeiing

van politiegegevens. .-. . •• .-*..- . . . . . . . ... . .., . , . . . - . -

De onderwerpen van de rechtstreekse geautomatiseerde toegang en de koppeling van

politiegegevens zouden ook op de agenda van de EU geplaatst moeten worden. Dit kan

gebeuren in het kader van de zogeheten Derde Pijler van de EU: de intergouvernemen-

tele samenwerking op het gebied van politie en strafrecht. De rechtsgrondslag hiervoor is

te vinden in Titel VI van het Verdrag betreffende de EU. Op grond van de procedure van

artikel 34 lid 2 sub d VEU zou een EU-Overeenkomst aangaande de rechtstreekse gcau-

tt*
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tomatiseerde grensoverschrijdende toegang van buitenlandse policieambtenaren tot

nationale bestanden, databases en politienerwerken gesloten kunnen worden, met pas-

sende bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens, in hct licht van de voort-

schrijdende ICT. Deze matcrie zou cventuecl ook gcrcgeld kunnen worden in een kader-

bcsluit of een besluit op grond van artikel 34 lid 2 sub b respectievclijk sub c VEU.

E«n derde mogelijkheid voor het regelen van de problematiek betreffende de directe toe-

gang is hct treffen van een regeling in de convenanten en akkoorden die op basis van

artikel 39 lid 4 en 5 en artikel 46 lid 2 SUO tot stand zijn gekomen met bctrekking tot

de grensregionale uitwisseling van politiele gegevens. Een dergelijk convenant kan bin-

nen de bestaande leaders van de BNPS en DNPS worden uitgewerkt.

Ecn vierde mogelijkheid voor het regelen van directe grensoverschrijdende toegang van

buitenlandse opsporingsambtenaren tot nationale politie'le bestanden, databases en poli-

tienctwerken, is het in het leven roepen van nationale wettelijke bepalingen hicromtrent

door de betrokken landen. Dit is op grond van het vijfde beginsel van Recommendation

R (87) 15 van dc Raad van Europa de eerst aangewezen weg, maar verdient onzes inziens

niet de voorkeur, vanwege het intcrnationaal grensoverschrijdend karakter van een derge-

///fce regermg. £c/i /strcr/MfJo/uJf (£u.rop<-w) ovrrrrnkomsr lijkr ons voor dit doel een

beter en voor de politie'le praktijk transparanter juridisch instrument. Er bestaan dan

namelijk geen (geheel) verschillende nationale regelingen mcer in de betrokken lidstaten.

9.9 Conclusies derde aanvullende onderzoeksvraag
Hieronder formuleren wij in het kort onze conclusies ten aanzien van de derde aanvul-

lende onderzoeksvraag van dit onderzock (zie scctie 8.3 voor de uitgebreide conclusies).

De vraag luidde als volgt.

Dc werkzaamheden van de IRCs voorzien in een nieuwe 'samenwerkingsmarkt' voor

informatic-uitwisseling in grensregio's van de EU. Het gaat daarbij om de behoefte aan

snelle grensoverschrijdende informatic-uitwisscling voor het 'gcwonc' politiewerk, zijnde

voornamelijk ordehandhaving, vcrkcerstoczicht en de zogenoemde kleinere criminaliteit.

Het internationale gegevensuitwisselingsnetwerk EMMI wordt hiervoor thans gebruikt

door twintig (grensregionale) politiekorpsen in vier landen: Nederland, Belgic, Duits-

land en Frankrijk. De grensregionale politie'le gegevensuitwisscling geschiedt binnen de

juridische grenzen van internationale wet- en rcgclgeving en convenanten, die onder

bepaalde voorwaarden rcchtstreeksc gegevensuitwisscling tussen de IRCs van de ver-

schillende landen mogelijk maken.
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Europol is een Europees orgaan voor dc veredcling en uirwisseling van gegevens die een

bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen en bestrijden van bepaalde vormen van

vrensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit. De intormatie-uirwisseling verloopt

nationaaJ op centraal niveau via de nationale eenheden en verbindingsofrkieren bij

Europol. Europol is bevoegd tot ondcrsteuning van in het Europolmandaat bepaalde

rechtshandhavingsactiviteiten indien er een georganiseerde criminele structuur bestaat

en twee of meer EU-lidstaten betrokken staten zijn.

Op grand van het internationaal juridisch verankerde beginsel dat de registraties van de

IRC's geen nieuwe zelfstandige bron van informatie mögen vormen, mögen de gegevens

die in de lokale registratiedatabase en de centrale logdatabase van PALMA zijn opgesla-

gen, niet gebruikt worden voor de veredeling of uirwisseling van gegevens via Kuropol.

Er dient voor die veredeling of uirwisseling teruggegrepen te worden op de gegevens uit

de oorspronkelijke registraties. De gegevens uit de PALMA-databases kunnen immers

verouderd zijn en daardoor niet meer betrouwbaar. De gegevens uit de wettelijk ver-

plichte registratie in de PALMA-databases kunnen dus ook niet gebruikt worden voor

operationele misdaadanalyses binnen of buiten Europol. Hetzeltdc gcldt voor de gege-

vens die opgcslagen zijn bij de infodesks van de regiopolitie, voor zovcr die gegevens niet

a f k o m s t i g z i j n u i t d e o o r s p r o n k e l i j k e r e g i s t r a t i e s . • . - ? • « • • , : „ • - r . >? .•••.•,+•••«+;•;• , • - ,-•

Een koppeling tussen de EMMI/PALMA-omgeving en Europol is op grond van artikel 6

lid 2 EO niet toegestaan.

• • • • • _ • - . ' . . ! . ; . * : > ; • • • : » i - ' * • ! > • • « - i h i w r * s i r . < ; ? * • . • ' ' i ' . ' ; > j . - s v ' i r , • » i - - * • : • • . • • - • • ; . • • . . : , •

9.10 Standpuntbepallng ten aanzlen van het luridlsche kader
In deze sectie formuleren wij negenentwintig persoonlijke standpunten ten aanzien van

het gewenste juridische kader van de internationale informatieve politiesamenwerking

tussen de grensregio's van Nederland, Belgie en Duitsland.

1. Voor het juridische kernprobleem van de rechtstreekse geautomatiseerde toegang

achten wij het verstandig dat duidelijke juridische normen en heldere formele proce-

dures worden opgesteld. Dit dient bij voorkeur te gebeuren op het internationaal-

rechtelijk niveau van de Raad van Europa (zie punt 2) en van de Europese Unie (zie

punt 3). De normen kunnen worden aangevuld met de meer speeifieke nationale

wetgeving. Het Cybercrimeverdrag en de EU-Overeenkomst betreffende de weder-

zijdse rechtshulp in strafzaken kunnen een inspiratiebron zijn om tot internationaal

aanvaardbare oplossingen te komen voor dit vraagstuk.

2. De in dit onderzoek centraal staande koppeling van nationale politiele netwerken en

het grensoverschrijdend gebruik van (multimediale) databases zouden op het niveau

van de Raad van Europa dienen te worden behandeld. Ter nadere ondersteuning van

dit punt stellen wij dat rechtstreekse geautomatiseerde toegang van politieambtena-

ren tot (multimediale) databases van een ander land hoog op de agenda van de Raad
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van Europa zou moeten komen te staan. Koppeling van een internationaal politieel

Intranet als EMMI aan de Europese nationale politiele netwerken is het best reali-

seerbaar als de Raad van Europa duidelijke regeis formuleert voor de rechtstreekse

toegang. Het Cybercrimeverdrag regelt reeds grensoverschrijdende netwerkzoeking

tcr opsporing van strafbare feiten door buitenlandse opsporingsambtenaren. Dc

Straatsburgse verdragstekst regelt onder meer dat (1) partijcn elkaar grensoverschrij-

dende netwerkzoekingen toestaan en (2) de voorwaarden voor het ter beschikking

krijgen en gebruiken van elektronisch bewijs. Het gaat daarbij om de vraag in hoe-

verre opsporingsambtenaren grensoverschrijdend nerwerken mögen doorzoeken en

gegevens mögen aftappen en opnemen in het buitcnland. Rechercheurs hebben een

soort elektronisch achtervolgingsrecht als er geen tijd is om op toestemming van het

buitenland te wachten. De verdragstekst heeft vooralsnog gecn betrekking op inter-

nationale uitwisseling van politiele gegevens. De Raad van Europa zou zieh dit

onderwerp evenwel ook dienen aan te trekken. De juridische nerwerkproblematiek

van de rechtstreekse geautomatiseerde toegang tot gegevens en Computersystemen

speelt zowel op het terrein van de opsporing van strafbare feiten als bij de politiele

gegevensuitwisseling. In het Cybercrimeverdrag gaat het om de rechtstreekse geauto-

matiseerde en grensoverschrijdende toegang van buitenlandse opsporingsambtena-

ren tot computergegevens en -Systemen van verdachten en van derden. Bij de poli-

tiele gegevensuitwisseling gaat het om de rechtstreekse geautomatiseerde en

grensoverschrijdende toegang van politicambtenaren tot buitenlandse politiele com-

puternetwerken en gegevens. Beide vormen van rechtstreekse toegang speien een

belangrijke rol in de hedendaagse bestrijding van de grensoverschrijdende criminali-

teit. Uitbreiding van de werkzaamheden van de Raad van Europa in dezen tot het

terrein van de informatieve politiesamenwerking is derhalve aangewezen. Het zou

nog mooier zijn wanneer bij deze werkzaamheden ook aandacht wordt besteed aan

juridische mogelijkheden voor internationale koppeling van politiegegevens. Daarbij

dient dan acht te worden geslagen op de in dit onderzoek beschreven moderne kop-

pelingstcchnieken. .»n vr.•'..•.<.!

3. Dc onderwerpen van de rechtstreekse geautomatiseerde toegang en de koppeling van

politiegegevens zouden daarnaast ook op de agenda van de EU geplaatst dienen te

worden. Dit kan gebeuren in het kader van de zogeheten Derde Pijler van de EU: de

intergouverncmcntcle samenwerking op het gebied van politie en strafrecht. De

rechtsgrondslag hiervoor is te vinden in Titel VI VEU. Aldus kan een betrouwbare

en tevens privaeywaarborgende fysicke koppeling van de nationale politiele compu-

ternetwerken in Europa worden bereikt.

4. Wij geven de nationale wetgever in overweging de ratio van de huidige regeling voor

de rechtstreekse geautomatiseerde toegang tot politieregisters en het beleid dienaan-

gaande te heroverwegen. De wetgevers van de betrokken landen dienen zieh er over

uit te spreken of aan buitenlandse politicambtenaren en aan leden van het OM

rechtstreekse geautomatiseerde toegang tot bepaalde politieregisters dient te worden
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regund. Bij een verlening van rechtstrwkse toegang dient ook te worden bepaald

onder welke juridische en technische randvoorwaarden dit dient te geschieden.

). Het juridische koppelingsbegrip dient onzes inziens aangepast te worden aan de hui-

dige stand van de techniek. De wetgever had destijds alleen een systematische verge-

lijking van twee of meer gegevensverzamelingen voor ogen (rowi^xfrr »MrrAfNg) en

wellicht ook nog fom/>«/<T/>ro/f/jn ,̂ waarbij in een of meer computerbestanden

wordt gezocht naar een specifieke combinatic van gegevenselcmentcn. Hij zal nu

evenwel ook aandacht dienen te schenken aan de meest recente technieken (onder

andere datamining) teneinde hiervoor passende juridische waarborgen te formule-

ren.

6. De huidige bilaterale convenanten en verdragen die (ussen Nederland, Belgi? en

Duitsland onderling van kracht zijn, bevatten geen rcgeling omtrent de rechtstreekse

geautomatisecrde toegang tot de nationale politiele gegevens en computernetwerken

door buitenlandse politieambtenaren. Zij bepalen ook niets over koppeling van

gegevens, bestanden of Systemen. Wij vinden het wenselijk dal de partners bij de

internationale politiele gegevensuirwisseling hicrovcr tot overeenstemming komen,

bij voorkeur via een bi- of trilateraal verdrag of convenant, via een verdrag in het

leader van de Raad van Europa of via een EU-Overeenkomst (of wellicht een kader-

besluit of besluit). Wellicht kunnen in een dergelijk internationaal juridisch instru-

ment ook afspraken worden gemaakt of en in hoeverre, juridisch gesproken, koppe-

ling van internationaal uitgewisselde (persoons)gegevens mogelijk dient te zijn. Het

respecteren van het doelbindingsbeginsel zal hierbij een cruciate rol spelen. Men

dient zieh evenwel te realiseren dat de inzet van verdragswetgeving voor de

genoemde doeleinden een zwaar middel is, dat enkel mag worden toegepast als het

echt noodzakelijk is.

7. Art. 3 lid 1 van het modelconvenant dient te worden afgestemd op artikel 13 lid 12

BPolr en artikel 8 Regeling criminele inlichtingen eenheden van 5 oktober 2000. De

tussenkomst van de NCIE en de CIE-OvJ dient bij dergelijke vcrstrekkingen name-

lijk te zijn gewaarborgd.

8. In de Europese verhoudingen van de grensregionale politiele gcgevensuitwisseling

geven wij er de voorkeur aan, dat in andere Europese lidstaten, zoals in Belgie en

Duitsland, een controle vooraf door de gerechtelijke (justitiele) autoriteiten van de

internationale uitwisseling van zachte gegevens wettelijk wordt vastgclegd. Op deze

manier is er een betere garantie aanwezig dat de uitgewisselde informatie inderdaad

rechtmatig verkregen is door de verstrekkende Staat.

9- Wij menen dat het goed zou zijn om in de convenanten en akkoorden in de grensge-

bieden tussen Nederland, Belgie en Duitsland op grond van artikel 39 lid 4 en 5

SUO en artikel 46 lid 2 SUO meer aandacht te schenken aan afstemming tussen de

zeer verschillende nationale wet- en regelgeving op het gebied van zachte gegevens.

10. Wij achten het wenselijk dat Belgie en Duitsland een goed wettelijk leader uitwerken

voor het omgaan met zachte gegevens (inclusief de opslagtermijnen) en dc (interna-
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tionale) uitwisseling van zachte gegevens; dit geldt mede in het licht van het derde

beginsel van Recommendation R (87) 15 van de Raad van Europa. De nationale en

internationale rechtspraktijk dient zieh daar vervolgens bij aan te sluiten.

11. Het Reglement iRP dient op grond van artikel 6 lid 2 WPoIr de koppeling van de

gegevens uit het register IRP met gegevens uit een ander register te regelen. Zolang

dat niet is gebeurd is koppeling van het register IRP met een andere vcrzameling van

persoonsgegevens wettelijk nog nict mogelijk. Over een dergelijke regeling dient het

CBP te worden gchoord. Wcl is op grond van artikel 6 lid 4 WPoIr in uitzonderings-

gcvallen koppcling van het register IRP met andere gegevensverzamelingen mogelijk

zonder dat het Reglement IRP daarin voorziet. Hiervoor moet de Minister van Justi-

tie toestemming geven. Een dergelijke koppeling dient noodzakelijk te zijn voor de

opsporing van cen misdrijf waardoor de rechtsorde ernstig is geschokt.

12. De toepassing van bepaalde innovatieve technieken kan leiden tot een min of meer

voortdurende bestandsvergelijking. De procedurele regeling inzakc het opmaken van

processen-verbaal is hierop nict goed toepasbaar. Wij geven de wetgever in overwe-

ging hiervoor praktische regeis uit te werken.

13. Fr dient onzes inziens voor te worden gewaakt dat het individu individueel beoor-

decld blijft worden cn niet wordt behandcld op basis van cigenschappen van groepen

• waartoe het, vaak toevallig, behoort. Daarom zijn wij de mening toegedaan dat het

gebruik van profielen nader dient te worden geregeld voor de politiele sector in zijn

geheel.

14. De tekst van artikel 5 van het modclconvcnant dient enigszins aangepast te worden.

Het onderscheid tussen de vcrschillendc regimes van niet-geautomatiseerde doch

gestruetureerde gegevens en niet-geautomatiseerde ongestruetureerde gegevens

wordt daarin niet helemaal helder gemaakt. Bepaalde regeis die alleen gelden voor

losse gegevens zijn ten onrechte van toepassing verklaard op alle niet-geautomati-

seerde gegevens.

15. Wij achten het wenselijk dat de eis van artikel 129 SUO dat de onrvangende Staat de

verstrekkende Staat (desgevraagd) dient te informeren over het gemaakte gebruik van

de gegevens, strikter wordt nageleefd. Dan kan het hergebruik van de verstrekte

gegevens beter worden gecontroleerd.

16. Wij zijn van mening dat technische en organisatorische maatregelen dienen te wor-

den getroffen met betrekking tot de eis van artikel 8 lid 2 Reglement IRP dat de

gegevens na tien jaar uit het register IRP mocten worden verwijderd. De EMMI-

omgeving is op deze juridische eis nog niet ingericht.

17. Wij achten het verstandig om in de multimediakiosk de standaardrubriek met 'hot

news' over operationele aangelegcnheden pcriodick te ondcrzoeken op de aanwezig-

heid van persoonsgegevens. Persoonsgegevens dienen vervolgens op de geformali-

seerde wijzc via de PALMA-sofrware verzonden te worden, zodat wordt voldaan aan

de Schengeneisen.
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]8. Naar onze mening dienen ook de officieuze communicatielijnen te worden geregis-

, treerd in de EMMl-omgeving, zodat zij niet langer aan controle onttrokken zijn.

If. De Europese wetgever dient onzes inziens te onderzoeken of het wenselijk is in de

* toekomst ook tussen niet-grcnsregio's van de EU-lidstaten rechtstreelu gcgevcns uit

f te wisselen zonder tussenkomst van de centrale autoriteiten. " tiv- * M»

20. De juridische oplossing voor de rechtstreekse geautomatiseerde toegang zal naar

onze mening voor Nederland in ieder geval betrekking dienen te hebben op aanpas-

; sing van het gesloten verstrekkingsregime inzake gcgevcns voor de politiele rechts-

hulp. Wij hebben hiervoor twee wegen aangegeven: de weg van de WPolr en de weg

van de Wbp. =t*MS»ff**> «v)s#>n -;*< j«»wiUt)w**s£'«» tt»?!.,».-*** • < - • • • : •

21. De beste juridische oplossing voor Nederland aangaande de rechtsteekse geauromatt-

seerde toegang bestaat er volgens ons in om de bestaandc rcgeling van artikrl 17 lid

1 BPoIr tc heroverwegen. De regeling dient in overeenstemming te worden gebracht

met de technische mogelijkheden in zoverre die noodzakelijk zijn voor de bestrijding

van de grensoverschrijdende criminaliteit. - • •

22. Wij zijn de mening toegedaan dat een beschikking van de Ministers van Binnen-

landse Zaken en van Justitie waarin de rechtsireckse toegang van buiicnlandsc poli-

tieambtenaren en het OM geregeld wordt een iets minder fraaie oplossing voor de

regeling van rechtstreekse geautomatiseerde toegang in Nederland zou zijn. Deze

regeling is namelijk alleen bedoeld voor incidentele beslissingen in bijzondere geval-

len, terwijl in casu sprake is van gestruetureerde gegevensuirwisseling.

23. Wij benadrukken dat artikel 30 WPolr slechts een provisoire oplossing voor ver-

strekking aan het OM zou kunnen vormen. Op grond van dit artikel mögen gege-

vens worden verstrekt indien de uitvoering van de taak met het oog waarop de gege-

vens eerder zijn verstrekt tot het ter kennis brengen daarvan noodzaakt. Ook dit

artikel is evenwel niet voor structurele gegevensuirwisseling bedoeld.

24. Het verdient onze voorkeur de spontane verstrekking door de politie aan een OvJ in

zijn funeties van eerstgenoemde opsporingsambtenaar in de zin van artikel 141 Sv,

leider van de opsporing (art. 148 lid 2 Sv) en leider van de vervolging (art. 9 Sv)

nader te regelen. Hiervoor zou in artikel 14 WPolr een spontane verstrekkingsmoge-

lijkheid voor de politie aan de OvJ die in deze funeties optreedt, kunnen worden

ingevoegd. Dit komt dus neer op een aanpassing van de WPolr. Ten tijde van de con-

cipiering van de WPolr werd een dergelijke verstrekkingsmogelijkheid wellicht niet

nodig geacht omdat er toen nog niet veel gegevens met behulp van computersyste-

men werden uitgewisseld. Een aanpassing van de WPolr en eventueel het BPolr ach-

ten wij hiervoor de beste juridische oplossing.

25. Wij achten het wenselijk het probleem van hergebruik van gegevens uit de protocol-

registers aan de Nederlandse wetgever voor te leggen. Protocolregisters worden bij

hergebruik een zelfstandige bron van informatie. De wetgever dient onzes inziens

over de wenselijkheid en rechtmatigheid van dergelijke mogelijke praktijken het

laatste woord te spreken. Hergebruik van de gegevens uit het register IRP door de
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IRC-medewcrkers is juridisch toegestaan, mits het doelbindingsbeginsel in acht

wordt gcnomen. De gegevens mögen niet voor een ander doel worden gcbruikt dan

waarvoor zij aanvankelijk door het buitenland verstrekt zijn, behoudens toestem-

: ming van de verstrekkende staat. Gegevens die louter zijn vastgelegd met het oog op

dc controle op de naleving van het verstrckkingsregime van het register IRP, dus de

protocolgegcvens in de zin van de WPoIr en het BPoIr, mögen echter niet zomaar

door de politic worden gebruikt. De mogelijkheid bestaat wel dat de Minister van

Justitie of de Minister van Binnenlandse Zaken op grond van artikel 6 lid 4 of 18 lid

if 4 WPoIr toestemming geeft om deze protocolgegevens in bijzondcre gevallen wel

voor operationele doeleinden te gcbruiken. Te denken vaJt aan de opsporing van

misdrijven waardoor de recht so rde ernstig geschokt is. .!<; . *«4 f' t-- i

26. Her lijkt on* verstandig bij de totstandbrcnging van de nadere normering betref-

fende de kcrnproblemen van de rechtstreckse toegang cn de koppeling van politiege-

gevens rekening tc houden met dc zogeheten algemcne beginselcn van behoorlijk

ICT-gebruik. Met bchuip van dezc concretiseringen van de algemene rechtsbeginse-

len die in de samenlcving gelden, kunnen normen worden opgesteld die dc betrouw-

baarheid van gcbruik en gebruiker in de EMMI-omgeving waarborgen.

27. Art. 20 lid 4 sub d KU-RHO vcrmcldt dat de lidstaten de nodige maatregclen die-

nen te treffen om ervoor tc zorgen dat binnen een termijn van 96 uur kan worden

geantwoord op een rechtshulpverzoek betreffende het aftappen van telecommunica-

tie zonder technische bijstand van een andere EU-lidstaat. Hiertoc dienen contact-

punten aangewezen te worden die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Artikel 35

Cybcrcrimcverdrag verplicht de verdragspartijen tot de inrichting van een zoge-

noemd 24/7 Netwcrk voor technisch advies, dc conscrvatic van gegevens op grond

van artikel 29 en 30 Cybercrimeverdrag, de bewijsvergaring, het verstrekken van

juridische informatie en het lokaliseren van verdachten. In elke verdragsstaat dient

* 24 uur per dag en 7 dagen per week een informatieknooppunt actief te zijn, waarbij

i bevoegde ambtenaren heel snel de genoemde informatie kunnen gcven cn de

genoemde handelingen kunnen verrichten. Wij doen hierbij de suggestie om in de

toekomst hiervoor een rol toe te kennen aan de IRCs door de IRCs als een dergelijk

contaetpunt aan te wijzen.

28. De Europese Raad cn de Raad van Ministers van de Europese Unie zouden onzes

inziens dienen tc bevorderen dat Europol en dc IRCs op de hoogte zijn van elkaars

wcrkzaamheden, van de raakvlakken van hun werkzaamheden en van dc juridische

grenzen tussen beide instanties.

29. Wij zijn de mening toegedaan dat menselijke controle op de grensregionale informa-

tievc politiesamenwerking leidend dient te blijven. Wij achten het cvenwel wenselijk

dat de nationale en internationale wetgevers zieh erover uitspreken in hoeverre zij de

inzet van kennis- en agenttechnologic tcr ondersteuning van de taken van de IRCs

toelaatbaar achten. - •
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9.11 Op weg naar een EMMI-beheersorganlsatle .-..•-„..•-- ;o ,, .̂,v^>--
In deze laatstc scctie tormulcrcn wi) een concrete suggestie over de totsnndbrenging van
een EMMl-beheersorganisatie.

Voor de participatie aan EMMI bcstaan geen speciiieke toelatingsregels. Wij achten een
regeling gewenst waarin de verschillende deelnemers afspreken hoe tij aan EMMI mee-
doen en op welke wijze de partners met elkaar omgaan. Het belangrijkste lijkt hier te
zijn: het afspreken dat de betrokken politiediensten zieh aan de voorgeschreven protocol-
len en standaarden houden, en dat iedere deelnemer de eigen 'nationale' kosten draagt.
Naast deze nationale kosten zijn er de centrale kosten. Deze centrale kosten lijk.cn niet te
lien op personecl of materieel. Dat is immers in beginsel ailemaal nationaal. Het ver-
dient overigens de voorkeur om EMMI geen eigen personecl of middelen in eigendom te
geven. Dat leidt tot lastige arbcidsrechtelijkc, privaatrechtelijke en overige problcmen.
Wel zijn er onrwikkclkoscen en kan eventueel een deel van het onderhoud van het sy»--l.
t e e m g e c e n t r a l i s e e r d w o r d e n . .•„••• •>•.«--» ?«,>:? ^ : s * t ^ « < -,.-•«•>.--- «.•>«•;. r j .-•'*• •'»•" * »t ^'4 n;»>«?*»

Voor deze afspraken lijkcn noch de Europcsc regeis (Derde Pijler, dus intergouvernemen-
teel), noch de Schengen regeis een afdoende aanknopingspunt te bieden. Mede gelet op
de aspecten van soevereiniteit, die met name bij politiele en justitiüle gegevemuitwisse-
ling en internationale rechtshulp in strafzaken speien, verdient een regeling op 'natio-
naal' niveau de voorkeur. Het gaat dan in feite om een afspraak tussen de deelnemende
landen (staten en ZjiW<rr). Deze afspraak kan publiekrechtelijk gemaakt worden door
middel van de installatie van een publiekrechtelijke rechtspersoon in de nationale wetge-
ving van een of meer deelnemende landen, doch dit zou een langdurige wetgevings-
procedure tot gevolg hebben. Een andere internationaal publiekrechtelijke mogelijkhetd
is het sluiten van een verdrag met als onderwerp de EMMI-beheersorganisatie. De
betrokkenen zijn dan de Ministers van Binnenlandse Zaken en/of Justitic. Een conve-
nant, te ondertekenen door deze ministers, is eveneens een mogelijke, doch langdurige
weg. De derde en onzes inziens beste mogelijkheid is de oprichting van een privaatrech-
telijke stichting 'EMMI-beheersorganisatie' naar Nederlands recht.

De regeling van het beheer zelf is ook belangrijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vol-
gende vragen. Wie is bevoegd om de verplicht te volgen protocollen vast te stellen, om
de technische standaarden vast te stellen en om opdracht te geven tot 'centrale' onrwik-
keling van nieuwe softwareversies en tot onderhoud? Wie beschikt over een daartoe
strekkend budget? Een bij de regeling van de EMMI-beheersorganisatie in te stellen
bcheersraad lijkt het aangewezen orgaan. Deze raad krijgt een aantal algemene bevoegd-
heden, een budget en een verantwoordingsplicht aan de ondertekenaars van de regeling
van de EMMI-beheersorganisatie. Daarnaast kan de beheersraad een eigen regeling van
werkzaamheden opstellen.
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Uiteraard is de samenstelling van de beheersraad een punt voor de regeling van de

EMMI-behcersorganisacie. Een eerste optie hiervoor is e'e'n afgevaardigde uit de deelne-

mende landen met een roulerend voorzitterschap en een ambtelijk secretaris/secretariaat.

Wellicht kan het secretariaat in de eerste fase gevoerd worden door ccn universiteit. Dat

waarborgt onafhankelijkhcid en daarbij zijn de secretariaatskosten eenvoudiger om te

flaan over de deelnemers dan het gcval is bij een secretariaat dat gevoerd wordt door een

van de deelnemende EMMI-landen. De centralc kosten worden daarbij als het ware >aij

geheel vormgegeven in de cofinanciering van een deels wetenschappeiijk project.

Bovenstaande is nog vrij algcmeen van opzet, maar een ecrstc stap zal zijn dat onderzocht

wordt of de deelnemende landen en betrokken ministers, iets in een dergelijke rcgeling

zien, en dat een voorstel voor een dergelijke regeling kan worden voorbereid. Wellicht is

een voorlopige overeenkomst na te streven met daarin de kernpunten. In een eerste sta-

dium behoeven dan nict alle onderdelcn 'uitondcrhandeld' te worden. Een regcling

waarin besloten wordt mee te doen en waarin een beheersraad wordt opgericht, gecombi-

ncerd met de cofinanciering van het hiervoor genoemde dcels wetenschappelijke project,

lijkt het beste te realiseren. In het onderhavige voorstel is er in feite sprake van een

getrapte regeling. De hoofdlijnen kunnen worden geregeld door de deelnemende landen

en de uitvoeringsrcgeling door de beheersraad. Daarbij kan er voor worden gekozen dat

de uitvoeringsregeling de goedkeuring behoeft van de deelnemende landen, zij het dat

dat een vertragende factor kan zijn. .,..*..,«>.*;, ....... .„».,•,. ,.v--. -

Overigcns is een regeling waarbij de regie geheel centraal bij e'e'n land (bijvoorbeeld

Nederland) ligt ook mogelijk, maar dat lijkt niet direct snel politiek haalbaar. In die visie

besluiten de deelnemers aan EMMI (in feite de politiekorpsen) eigen middelen beschik-

baar te stellen, ledere deelnemer verricht dan zijn eigen onderhoud en bijdrage aan de

'eigen' communicatielijnen. Er wordt een bedrag tcr beschikking gesteld voor een cen-

traal punt voor de ontwikkeling van het systeem, de protocollcn en de standaarden. Ook

in dezc opzet kan een beheersraad gevormd worden en kan een project voorzien worden

van cofinanciering. . . . . , . , , , . . , , , . , . , . , . - , . i - « . . M , ! . »,n-, t J : / : , - , ^ I . - . ^ •• . c e t w w ........

Voor een publiekrechtelijke rechtspersoon voor hct beheer van de centrale PALMA-log-

database cn eventueel een deel van de centrale infrastruetuur, zijn geen aanknopingspun-

ten te vinden in: . ...

- de EU-Verdragen (het gaat immers om Derde-Pijleractivitciten); .

- de Europol-cn de Schengenregelingen; . - . • • •

- de Politicwet 1993ofdc WPolr; „<, : - v , - . . ^ « . „ ^ v ; i ,; •

- de Algcmene wet bestuursrecht en de Wct gemeenschappelijke regelingen.
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Ook anikel 2:1 BW biedt geen mogelijkheid om zelfstandig een publiekrechtelijke tit

itchtspersoon op te richten. Volgens het tweede lid van dit artikel kan dat (voor rover oi

het EMMI betreft) enkel bij of krachrens de wet geschieden. Andere lichamen dan de «a

Staat, de provincies, de gemeenten, de wa terse happen, alsmede alle lichamen waaraan *

krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend, waaraan een deel van de

overheidstaak is opgedragen, bezitten namelijk slechts rechtspersoonlijkheid, indien dit

uit het bij of krachtens de wet bepaalde volgt.

Met uitzondering van de WPoIr verzetten de genoemde regeis zieh onzes inziens niet ^

legen de oprichting van een privaatrechtelijke rechtspcrsoon, mits deze enkel beheersta-

ken heeft. Er kan wel een probleem zijn met de WPolr. In de woorden van de Wbp zou

een dergelijke beheersinstantie een deel van de apparatuur onder zieh hebben waarmee

een politieregister wordt gevoerd. In termen van de Wbp zou de EMMl-behccrorganiu-

tie dan waarschijnlijk ook een bewerker zijn. En daar zit het probleem. De WPolr kent

het begrip 'bewerker' niet. Voor een politieregister is het dus niet mogelijk om een deel

van de persoonsregistratie of om een deel van de apparatuur onder te brengen bij een

derde parti). Strikt gezien verzet de WPolr zieh dan ook tcgen een 'zclfstandige' KMM1-

behecrsorganisatie. Dit hoeft evenwel geen onoverkomelijk probleem tc zijn. hnerzijdi ii

de keuze om in de WPolr de 'bewerker' niet op te nemen, ingegeven door de gedachte

dat de politie zelf zorg dient te dragen voor de eigen informatievoorziening en voor het

beheer van de apparatuur waarmee politieregisters worden gevoerd. Het is bij een

EMMI-beheersorganisatie goed te onderbouwen dat een dergelijke organisatie geen

echte 'bewerker' is, omdat die EMMI-beheersorganisatie, voor zover Nederlandse poli-

tiegegevens verwerkt worden, geheel onder de veranrwoordelijkheid van de politie zal

blijven vallen (een extra argument dus om de EMMI-beheersorganisatie enkel een

beheersorganisatie te laten zijn). Anderzijds lijkt er niet zo'n probleem omdat het niet

opnemen van de 'bewerker' eigenlijk geen principiele keuze was, maar meer een prakti-

sche, vooral verband houdende met eventuele beveiligingsrisico's. : • • ; • • *-«v --,,•<•-. ••

Een stichting naar Nederlands recht (Boek 2 Titel 6 BW) lijkt een goede mogelijkheid

om een privaatrechtelijke rechtspersoon op te richten voor een EMMI-bcheersorganisa-

tie (zie artikel 2:3 BW). Dat zou dan een beheersstichting zijn. Het bestuur van de stich-

ting kan dan bestaan uit een Raad van bestuur (beheersraad). Het is waarschijnlijk het

beste om het bestuur te laten bestaan uit de deelnemende politiekorpsen zelf. Ook dan

kan een soon 'Raad van bestuur' worden gecreeerd (zie artikel 2: 292 lid 4 BW).

De stichting kan door een Nederlands regionaal politiekorps worden opgericht. Wellicht

kunnen alle deelnemende korpsen bij de oprichting betrokken worden. Dit is voor de

oprichting echter niet noodzakelijk. Er lijkt geen strikte noodzaak te bestaan om te verei-

sen dat de nationale staten zelf de oprichting verrichten. De oprichters dienen in het

eigen land wel rechispersoonlijkheid te hebben. Het oprichten van een stichting is
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immers een rechtshandeling (art. 2:285 lid 1 BW). Wat Nederland bet reft hebben de

regionale politiekorpsen dat ook. Ook als de 'buitenlandse' deelnemers niet aan EMMI

meedoen, kunnen zij onzes inziens nog wel in het bestuur van de stichting plaatsnemen.

De stichting dient Statuten te bezitten waarin het doel, het beheer van de EMMI-infra-

itructuur, wordt vermeld. Met behulp van een daartoe bestemd vermögen wordt dit doel

verwezenlijkt. Het bestuur van een privaatrechtelijke stichting als de onderhavige kan

publiekrechtelijke rechtshandelingen verrichten als haar feitelijke handelingcn duidelijk

een publickrechtelijk rechtsgevolg beogen. In voorkomende gevallen kan dit getoetst

worden aan de interpretatie van de rechter. De procedure kan vergeleken worden met het

C e n t r a a l B u r e a u R i j v a a r d i g h e i d s b e w i j z e n . l-•-Ä-i*,nttr:'**-'j'>«Ji'--'>ii''«^»i'»».-' SUM? t t . •-•> n*rrf

Er lijken twee reüle mogelijkheden te zijn voor de oprichting van een EMMI-beheer$or-

ganisatie, waarvan de tweede mogelijkheid de eenvoudigste en minst tijdrovende is. >'-'•-

Mogelijkheid l. De deelnemende staten sluiten onderllng een internationale overeen-

komst of verdrag.

. . . - r , - v , . . M » - , M n P i - v . , . i . ' i » . ' , i - . ; * • - - , • * - « - - . i t ' V - ; • • * • ' • • , - . , , . - , - . . < - , » -

Mogelijkheid 2. De deelnemende korpsen (of een deel van de korpsen) richten bij nota-

riele akte (art. 2:286 BW) een stichting op naar Nederlands recht. De akte bevat de Sta-

tuten van de stichting (met de naam en het doel van de stichting alsmede de wijze van

benoeming en ontslag van de bestuutders en een gemeente in Nederland als statutaire

zetel; verder ook nog de bestemming van het overschot na vereffening van de stichting in

geval van ontbinding, of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld).

Inschrijving in het Handelsregister is verplicht (art. 2:289 BW). De stichting kan enkel

beheerstaken hebben ten aanzien van de infrastruetuur, en niet ten aanzien van het ver-

werken van persoonsgegevens. Het bestuur van de stichting 'EMMI-beheersorganisatie'

kan bestaan uit de deelnemende korpsen. Er kan tevens een soort dagelijks bestuur wor-

den aangewezen (zie artikel 2:292 lid 4). Dit dient allcmaal bij notariele akte te geschie-

den. Als dit gebeurt is de grensregionale politiele gegevensuitwisseling in Europa een feit

en kan de politic met behulp van de nieuwe internationale informatiemarkt de haar

opgedragen taken in Europa adequaat uitoefenen. Het is een toekomstbeeld dat niet erg

v e r w e g b e h o e f t t e z i j n . • •;•<>< v»fi - - t . . - «»jrrS**»«r ti^-r ; « i ^ -srr i,-;»*••» B ^ « ^ • y ; **>:• " :-

" • • • v > . i . . } > i ; • • • ' -

9.12 Pro of contra Invoering dlrecte toegang?
In deze sectie maken wij enige evaluerende opmcrkingcn over de vraag of directe geauto-

matiseerde grensoverschrijdende toegang tot registers geboden dient te worden aan bui-

tenlandse politieambtenaren. Wij stellen voorop dat dit een politick en juridisch vraag-

stuk is dat door de lidstaten van de Raad van Europa cn de Europese Unie dient te

worden opgclost.

324
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Het uitgangspunt is dat wij een instrumentalistische kijk op het recht arwijien, waarbij

het implicicte verbod op grensoverschrijdende toegang als obstakel voor de grens-

regionalc opsporingspraktijk wordt gezien. De nationale en internationale wctgever heeft

tich tot op heden niet expliciet uitgesproken over de ratio achter dit impliciete verbod.

Het opsporingsbelang van een efTectieve opsporing van de grensoverschrijdende crimina-

liteit in de Europese grcnsregio's dient onzes inziens zorgvuldig te worden argewogen .

tegen het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. «

Het möge zo zijn dat bepaalde politieregio's die bij de grensregionale gegevcnjuitwisse-

ling betrokken zijn, van mening zijn dat directe grensoverschrijdende toegang noodzake-

lijk is voor de grensregionale opsporingspraktijk. Deze observatic is evenwel onvol- «

doende om tot de invoering van een zo ingrijpendc bevoegdheid voor buitenlandse 1

opsporingsambtenaren over te gaan. Wij zijn van mening dat op basis van empirisch

onderzoek door het OM en de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten dient te wor-

den vastgesteld in hoeverre de grensregionale opsporingspraktijk daadwerkelijk gehin- -..

derd wordt door het impliciete verbod op directe grensoverschrijdende toegang door

buitenlandse politieambtenaren. Als de grensregionale opsporingspraktijk in aanzienlijke

mate wordt gehinderd, dient de mogelijkheid te worden onderzocht om directe grens-

overschrijdende toegang voor buitenlandse politieambtenaren tot registers onder voor-

waarden mogelijk te maken. Hierbij dient de privacy van de burger evenwel zo goed

mogelijk gewaarborgd te blijven. Daarvoor dienen minimumnormen te worden vast-

gesteld. Dergelijke minimumnormen voor het recht op bescherming van de persoonlijke

levenssfeer liggen besloten in de bestaande internationale gcgevensbeschermingswct-

geving evenals in de besproken algemene beginselen van behoorlijk ICT-gebruik. ;•-• •

Beginselen voor gegevensbescherming zijn neergelegd in het Databeschcrmingsverdrag

van de Raad van Europa ter bescherming van personen met het oog op de geautomati-

seerde verwerking van persoonsgegevens (zie subsectie 5.3.1). Het betreft principes die

inhouden dat gegevens (1) rechtmatig moeten zijn verkregen/" (2) alleen voor specifieke

en legitieme doeleinden mögen worden opgeslagen, (3) evenredig moeten zijn in relatie

tot het doel waarvoor zij zijn opgeslagen, en (4) niet langer mögen worden bewaard dan

vereist voor het doel waarvoor zij zijn opgeslagen. Het vereiste van doelbinding houdt in

dat persoonsgegevens alleen mögen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij verza-

meld zijn. Bij doelbinding hoort logischerwijze een omschrijving van dat doel. Het doel

moet welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechrvaardigd zijn. Gcbruik van de

gegevens voor een ander doel is alleen aanvaardbaar voor zover dat gebruik niet onver-

5. Dit dient internationaal gecontroleerd te worden door de gegevensbescher-
mingsautoriteiten, het OM en de nationale rechter.
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enigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Gevoelige persoonsgege-
vens (ras, politieke opvatting, geloof, en dergelijke) mögen niet geautomatiseerd worden
verwerkt, behalve wanneer de nationale wetgeving voorziet in de nodige waarborgen.
Afwijking van het principe van doelbinding is mogelijk indien dit noodzakelijk is in een
democratische samenleving in het belang van (onder meer) de bestrijding van strafbare
feiten. Artikel 7 Databeschermingsverdrag vereist passende veiligheidsmaatregelen om in
geautomatiseerde bestanden opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige
of ongeoorloofde vernieling, toevallig verlies alsmede tegen ongeoorloofde toegang, wij-
ziging of verstrekking. Het betreft maatregelen tegen menselijke en niet-menselijke fac-
toren. Deze eisen zijn onverkort van toepassing bij een mogelijke invoering van grens-
overschrijdende directe toegang tot registers. Het uitgangspunt van artikel 12 ,.;>:

Databeschermingsverdrag is dat cr vrij gegevensverkeer dient te bestaan tussen lidstaten
van het verdrag en met staten die een gelijkwaardige gegevensbescherming kunnen
garanderen. Er kan een uitzondering worden gemaakt voor bepaalde categorieen van
gegevens waarvoor de nationale wetgeving een speciale behandeling voorschrijft. >.fc

Het Databeschermingsverdrag geeft uirwerking aan artikel 8 EVRM op het terrein van
de gegevensverwerking. Voor de uitleg van het verdrag en voor de uirwerking van
bepaalde begrippen in het verdrag, is de uitleg die gegeven wordt aan artikel 8 EVRM
v a n b e l a n g ( z i e s u b s e c t i e 5 . 3 . 4 ) . ? . * • • < / ^ - ' » i - > ; • ; > » • .• < t - i i < < * A •'••; . r ^ s > ? " ,;• ' ; • , ' • ; • , « . ,•,.';

Artikel 8 EVRM en de daarop gebaseerde jurisprudence stellen eisen aan de kwaliteit
van de mogelijke wettclijke regeling. Deze eisen houden in dat de wettelijke regeling
voor dc burger voldoende toegankelijk en kenbaar moet zijn. Dit brengt met zieh mee
dat de regeling voldoende precies moet zijn geformuleerd, zodat de burger vooraf kan
weten onder welke omstandigheden en voorwaarden persoonsgegevens mögen worden
verwerkt. De regeling moet bovendien waarborgen bieden tegen willekcurige inmenging
van de overheid in het persoonlijke leven van de burger en tegen misbruik van de
bevoegdheid.'*^ Dit betekent dat de wet moet omschrijven in welke gevallen en voor
welke doclen persoonsgegevens verwerkt mögen worden. Ook de aanwijzing van de
bevoegde autoriteit en voorzieningen voor transparantie en controleerbaarheid, zoals
voorschriften voor verslaglegging en registratie zijn van belang.

Een heel belangrijk criterium dat uit het Databeschermingsverdrag voorrvloeit is dat de
verwerking van gegevens door de politic noodzakelijk moet zijn voor een goede uitvoe-
ring van de politietaak. Dit criterium sluit aan bij het criterium in artikel 8 lid 2 van het

436. EHRM 24 april 1990, A{/ 1991, 523 alsmede S m « / t nr. 176* en
en EHRM, 25 maart 1998. Ä^erc 1998-11. A//2001, 459 (ft /p » 5wM»f»



HOOrOSTUK 9 CONCLOS1ES: OE TICHNIIK AAN |UftlDlSCHt tANDIN

EVRM. Het houdt in dat beperking van het recht op eerbiediging van de persoonlijke f.

levenssfeer alleen is toegestaan voor zover dit 'in een democratische samenleving noodza-

kelijk is' in het belang van enkele met name genoemde doelen, waaronder het voorko-

tnen van strafbare feiten. Het noodzaakcriterium wordt in de Straatsburgse rechtspraafels

nader ingcvuld met het vereiste van een 'pressing social need" (er moei een dringende &

maatschappelijke behoefte bestaan om het legitiemc doel te vcrvullen). Dit begrip wordt

nader ingcvuld door de vereisten van proportionaliteit (staat het belang van de verwer» .

king in verhouding tot de beperking van de persoonlijke levenssfeer) en subsidiariteit so

(zijn andere, minder in de persoonlijke levenssfeer van de burger ingrijpende maatrege»

len redelijkerwijs mogelijk en voldoendc doeltrcrTend). De beoordeling van de noodzake-

lijkheid tot uitoefening van een bevocgdheid als de ondcrhavige brengt een beoorde- •*»*

lingsmarge met zieh mee, die ergcns ligt tussen 'onmisbaar' als bovengrens en 'norma*!','

nuttig , 'redelijk' en 'wenselijk' als ondergrens. Wij kunnen stellen dat vooralsnog de ;u

'pressing social need' voor de invoering van directe geautomatiseerde grensoverschrij- A

dende toegang tot registers voor buitenlandse politieambtenaren niet is komen vast te |

s t a a n . . , . , . . , . . . . . . . • . . . . . • . . . • • • - •

Verder is dc Aanbeveling R (87) 15 van de Raad van Europa van belang (zie subsectie

5.3.2). Directe (on line) toegang tot een bestand is volgens het vijfde beginsel van de

Aanbeveling slechts toegestaan in overeenstemming met nationale wetgeving die de

beginselen 1 tot en met 6 van Aanbeveling R (87) 15 respecteert (zie subsectie 5.3.2 voor

alle beginselen). Als de invoering van directe grensoverschrijdende toegang tot registers

wordt overwogen, dienen de gegevensbeschermingsautoriteiten op grond van het eerste

beginsel van de Aanbeveling vooraf te worden geraadpleegd. Een dergelijk nicuw tech* •

nisch middel voor gegevensverwerking mag pas worden ingevoerd als alle redelijke maat-

regelen zijn genomen om te bevorderen dat het gebruik van dat middel geschiedt in de

geest van de bestaande gegevensbeschermingswetgeving. Op grond van het vierde begin-

sel van de Aanbeveling mögen de betreffende persoonsgegevens alleen voor politiedoei-

einden (en dus niet voor bewijsdoeleinden) worden gebruikt. De doorgifte van gegevens

aan het buitenland mag niet gepaard gaan met een vermindering aan gegevensbescher-

ming. Als de gegevens worden doorgegeven aan landen met een vergelijkbaar gegevens-

beschermingsniveau (zoals Belgie, Duitsland en Frankrijk) wordt aan deze eis voldaan.

Wanneer de gegevens echter worden doorgegeven aan landen zonder adequate gegevens-

bescherming, zullen ad hoc afspraken gemaakt moeten worden over de na te leven voor-

waarden. Op grond van het vijfde beginsel geldt vervolgens dat verzoeken tot het ver-

strekken van gegevens in beginsel dienen aan te geven wie de verzoekende instantie of

persoon is, welke redenen deze voor het verzoek heeft en wat met de gegevens wordt

beoogd. Voor zover mogelijk dient uiterlijk ten tijde van de verstrekking de deugdelijk-

heid van de gegevens te worden geverifieerd. Zo mogelijk dienen bij elke verstrekking

rechterlijke uitspraken en besluiten tot ontslag van rechtsvervolging te worden opgege-

ven. Tevens dienen gegevens die berusten op opinies of persoonlijke beoordelingen vöör
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de verstrekking aan de bron te worden gecontrolcerd. Daarbij dient de mate van nauw-

keurigheid en betrouwbaarheid van de gegevens te worden aangegeven. Wanneer wordt

geconstatecrd dat gegevens niet langer juist zijn of up-to-date zijn, mögen zij niet wor-

den verstrekt. Indien toch niet langer juistc of niet bijgcwcrkte gegevens verstrekt zijn,

dient de verstrekkende instantie zoveel mogelijk alle ontvangers crop attent te maken dat

de gegevens niet langer aan de werkelijkheid beantwoorden. Oeze vereisten blijven bij

een mogelijke invoering van de bevoegdheid tot directe grensoverschrijdende toegang ;,

onverkort van tocpassing. -, j

Een heel belangrijke eis van het vijfde beginsel is dat gegevens die verstrekt zijn aan bui-

tenlandse instanties (of aan overheidslichamen en particulieren) voor gecn ander doel ;;

gebruikt mögen worden dan aangegeven in het verzock om inlichtingen. Gebruik van de

gegevens voor andere doeleinden moet afhankelijk worden gesteld van goedkeuring door

de verstrekkende instantie. Dit is de reeds genoemde eis van doelbinding of beperkt

gebruik die onverkort van tocpassing blijft indien er sprake zou zijn van directe geauto-

matiseerde grensoverschrijdende toegang door buitenlandse opsporingsambtenaren.

Op grond van het zesde beginsel dient het recht van toegang tot de eigen gegevens van

de betrokkene gegarandeerd te blijven. ?•; ,• . ,: >> ; »* r ; "M>*. -..t: .^

Er dient bij de mogelijke invoering van een bevoegdheid tot directe grensoverschrijdende

toegang tot registers ook acht tc worden geslagen op de in subsectie 9.6.2 behandeldc

algemcne beginselcn van behoorlijk ICT-gcbruik: beschikbaarheid, vertrouwelijkheid

(exclusiviteit), integriteit, authenticiteit, flexibiliteit en transparantie. >'. ••

De mogelijke invoering van een bevoegdheid tot directe grensoverschrijdende toegang

van buitenlandse politieambtenaren tot registers raakt aan de toenemende betekenis van

de wederzijdse erkenning van de nationale rechtsstelsels in EU-verband. De Europese

Raad bijeen in het Finse Tampere op 15 en 16 oktober 1999*" heeft de wederzijdse

erkenning van gerechtelijkc bcslissingen ingeschrcven als hoeksteen van de gerechtelijke

samenwerking. Het Europese aanhoudingsmandaat (£«/•»/>«« /4rr«t W&rrawr; goedge-

keurd door de Europese Raad bijeen in Laken in december 2001) dat het toepassingsge-

bied van het nationale aanhoudingsmandaat uitbreidt tot de totaliteit van het grondge-

bied van de EU, vormt een belangrijk precedent voor de wederzijdse erkenning. Een

tweedc precedent ten faveure van wederzijdse erkenning vormt een kaderbesluit dat in

februari 2002 werd goedgekeurd betreffende de bevriczing van vermogensbestand-

437. Zie de zogeheien /Vnufoiry O<m<7iui'o>u, Secreurtaat-Generaal van de Europa«
Commiuic. Brüssel, 16 oktober 1999, ken merk SI (1999) 800, SN 200/99.
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delen.*** De vraag van een rechier in lidstaat A om goederen te bevriezen in lidstaat B *

gcbeurt via een eenvoudig cenificaat. In de Raad wordt er voorts gewerkt aan een kader-

besluit voor dc wederzijdse crkcnning van geldboeten. Het huidige Icrse voorzitterschap

(eerste helft 2004) legt de nadruk op de samenwerking op het gebied van confiscate. ,

Verder kunnen wij ook wijzen op het in voorbereiding zijnde Europees bewijsverkrij- *

gingsbevel (zie subsectie 7.8.6). Grondslag voor de genoemde precedenten voor de

wederzijdse erkenning van strafrechtelijke beslissingen voor de Europese lidstaten is de ,

Derde Pijler van de Europese Unie (zie sectie 5.2). Dit systeem van tendensen tot het op

elkaar afstemmcn van regels voor opsporing en vervolging kan worden bcnoemd als 'for-

mele harmonisatie'.'"'' De strafprocesrechtelijke autonom if van dc lidstaten wordt gcres-

pecteerd, maar die vormt tegelijkertijd geen beletsel voor een zo onbelemmcrd mogelijke

samenwerking.**" Ten aanzien van de staten die rechtshulpverdragen sluiten geldt het ft

vertrouwensbeginsel als basis van de wederzijdse erkenning. Het vertrouwcnsbeginsel |

houdt in dat de betrokken staten er wederzijds op moeten kunnen vertrouwen dat zij *

zieh aan de beginselen van een eerlijk proces houden. Slechts in gevallen van een fla- '

grante rechtsschending door de Staat die om rechtshulp verzoekt, zal het EVRM onder t

omstandigheden kunnen worden ingeroepen als grondslag voor de weigering van het ver-

Dit ontslaat de rechtshulpverlenende Staat evenwel niet van het onderzoek naar de

vraag of rechten en vrijheden effectief beschermd worden in de andere Staat.*^

Als wij het beginsel van de wederzijdse erkenning en het vertrouwensbeginsel toepassen

op het vraagstuk van de directe grensoverschrijdende toegang tot registers, zou dit kun-

nen betekenen dat bij invoering van deze bevoegdheid bijvoorbeeld Poolsc en wellicht

later ookTurkse politieambtenaren daarvan gebruik zouden kunnen maken. Vanaf het

moment dat deze landen deel uitmaken van de EU (Polen vanaf mei 2004) verdienen

deze landen ook wederzijdse erkenning en vertrouwen, omdat deze staten het EVRM

ondertekend hebben en verder akkoord zijn gegaan met alle toetredingsvoorwaarden,

ook op strafprocesrechtelijk en privacyrechtelijk terrein. Op dit moment zijn er politici

438. Kaderbesluit van dc Raad van 26 juni 2001 inzakc het witwassen van geld, de iden-
(ificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en
van opbrengsten van misdrijven (2OO1/5OO/JBZ), PbEG 2001, L182, 5 juli 2001.

439.Sjocrona & Orie 2002, p. 336. In de gebruikelijke bespreking van het EU-recht
wordt evenwel een onderscheid gemaakt tusscn harmonisatie en wederzijdse erken-
ning. wederzijdse erkenning aanvaardt het recht van de andere Staat zoals het is
maar verplicht de aangezochte Staat vertrouwen te hebben dat het er in de verzoe-
kende Staat behoorlijk aan toe gaat.

440.Sjocrona & Orie 2002, p. 344.
<4lVgl. HR9april 1991, A7 1991, 696.
442. Vgl. Sjöcrona & Orie 2002, p. 208. De HR laat zoals gezegd minder ruimte voor

bezwaren ontleend aan het EVRM.
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die menen dat in dergelijke gevallen toch aanleiding kan bestaan voor de vrecs tot mis-

bruik van cen dergelijke vergaande bevoegdheid. Zo leert de ervaring uit de politiele

praktijk dat de aan de uitgewisselde informatie verbonden kwalificatie 'uitsluitend voor

politiedoeleinden bestemd' kan worden misbruikt om het eigenlijke rcchtshulpkarakter

van politiele samenwerking te verhüllen/*' De ontvangende autoriteiten gebruiken de

verschaffe informatie ondanks een dergelijke kwalificatie toch soms als bewijs in ecn

strafzaak.*** Gebruik voor politieke en andere oneigenlijke doeleinden van de informatie

die aldus beschikbaar komt, vormt wellicht ook een belangrijk gevaar. Wij zijn evenwel

van mening dat agent technologic (intelligent handeiende software die bepaalde taken

van de mens overneemt) ervoor kan zorgen dat dergelijke vormen van misbruik uitge-

bannen worden. De genoemde minimumnormen voor de bescherming van het recht op

de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen dienen evenwei onverkort te worden

gehandhaafd. Beveiligingsmaatregelcn voor de direetc grensoverschrijdende toegang cn

controle op misbruik van de bevoegdheid door middel van informatietechnologie ter

ondersteuning van menselijke controle is cruciaal bij het invoeren van een zo vergaande

bevoegdheid. Speciaal geautoriseerde opsporingsambtenaren dienen enkel toegang te

krijgen tot de gegevens waartoe zij rechtmatig toegang mögen hebben op grond van het

nationale en internationale gegevensbeschermingsrecht. Hergebruik van de gegevens

evenals misbruik van de gegevens dient uitgesloten te zijn. Thans Staat zoals gezegd de

noodzaak tot invoering van de bevoegdheid tot grensoverschrijdende toegang tot regis-

ters door buitenlandse opsporingsambtenaren nog niet vast. Hiervoor dienen ten minste

de afwegingen gemaakt te worden die in deze sectie zijn beschreven. Het is duidelijk dat

de grensregionale politiele gegevensuitwisseling in Europa vanwege de nieuwe internatio-

nale informatiemarkt voor belangrijke uitdagingen Staat.

443.Heimans 1994. p. 137.
444.Sjöcrona & Orie 2002. p. 271.
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Surnrnsry

The research takes stock of the legal standard for the connection of several national .'V

police computer networks. Moreover, the cross-border use of (multimedia) databases i }

over an international police Intranet is investigated. *i»

The main research question is wArtAVr «r w /x»« /^ (0

ran

«iffrrn«//onj/ </t^rm4/>W /XJ/UY ro-o/xra/jon «n «Af ponfVr rrftoiif, «n iwcA 4 W4/ «A4«

r »n

The research consists of three parts. ;„ .=J:S • !. '̂  ,. ,; - •••., - . : , • . ,, , . /

Firstly, an inventory has been made of (1) the relevant legal frameworks, (2) the legal

bottlenecks that may arise out of these frameworks, and (3) the organisational implica-

tions in The Netherlands, Belgium, and Germany. , ••> -. •! (-*'•«. .. ..-v • - . ' . . ' ' , .,.,-:'.:

Secondly, an adequate proposal for a legal framework has been developed to support a

reliable connection of national Intranets, which guarantees the privacy.

Finally, an inventory has been made of the technical achievements of the computer envi-

ronment PALMA/EMMI. . , , , . , ..̂  , ., -.,.,..,„„., ...,. . . - , - —„.-,,»,-.- ..»,*.„

The main research question is supplemented with three additional reseach questions.

These questions fall fully within the scope of the main research question. They deal how-

ever with three specific subjects of the main research question. It entails the following

three research questions. ,

1- "In what way are soft police data legally protected in the Dutch, Belgian, and German

legal order, and how should they be treated within the framework of the police infor-

mation exchange in the border areas?" (The question is answered in Chapter 5 and in

particular subsection 5.6.3 of the study).
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2. "Which legal choice should the Council of Europe and the European Union make

with respect to the problem of direct automated cross-border access of foreign law-

enforcement officers to national (police) databases and computer networks, seen in

the light of the international legal developments on digital expertise?" (The question

is answered in Chapter 7 of the study).

3. "Which are the legal boundaries between the activities of Europol and the activities of

the IRCs?" (The question is answered in Chapter 8 of the study).

The increasing need for international exchange of police data within the European bor-

der regions has been a great stimulus for this study. In particular, the opening of the • •

European inner borders since 1992 and the rise in cross-border crime rates resulting

from it have encouraged the international exchange of information by computer com-

munication.

In order to realise a quick and effective information exchange several international con-

tact points were established along the various borders of The Netherlands, Belgium, and

Germany. These contact points are called International Legal Assistance Centres (in

Dutch: Internationale Rechtshulp Centra, IRCs).

In the Eurcgion Aachen-Liege-Maastricht, two major projects were conducted in the

years 1995 to 1998: PALMA and EMMI (PALMA stands for Police connections Aachen

Liege MAastricht and EMMI stands for Euregional MultiMedia Information exchange).

These projects and their positive results have led to the present study.

After PALMA and EMMI, i.e. around 2000, the state of affairs was the existence of an

EMMI environment in which an automated and secured exchange of police data could

take place. The essence was an international, closed police Intranet, which operated sep-

arately from other networks. The computer network is closed because only authorised

police officials have access to it. The network is (obviously) separate because a direct con-

nection with other national networks may not be realised for political and legal reasons.

The present study deals in particular with the question how a connection of the EMMI

environment with the national police networks of The Netherlands, Belgium, and Ger-

many should be arranged in order to comply with the national and international legal

requirements. The EMMI environment has been designed to work within the framework

of the Schengen legislation, the result of which is examined in our study. Moreover, we

focus on the compatibility of the environment with the national legislations and regula-

tions of The Netherlands, Belgium, and Germany. '» - '<=•:• n- s-.J i;. ..>:a-> -.. „:•

3S2



SUMMARY

Within the EMMI environment a distinction has been made between two types of com-

munication: (1) direct multimedia communication and (2) communication via a multi-

media kiosk.

1. Multimedia communication takes place between two (or more) identities (person O* •

authority). For this type of communication the so-called PALMA Software is used. •-M

Personal data arc exchanged between the national and foreign IRCs via template- b

based and secured e-mail facilities. Ail exchanges are registered in so-called registrar,»

tion databases and a central logdatabase. Furthermore, video conferencing and file-

transfer facilities are provided. O

2. The multimedia kiosk contains all kinds of information which is not personal data« v»

which may be exchanged between the national and foreign IRCs via electronic publi-

cation by means of browser software. In the future this browser software could be

used to establish a connection with all the available databases within the national •

police networks. Whether this is possible depends mainly on the legal requirement»*'

for such a connection. M»-:t'" *t?».vj?-*ji'j*'v- „.ft »*.. «h-.>••- ..*•< r

In the thesis the following approach has been followed after the introduction in Chapter 1.

Chapter 2 describes how data are exchanged in the police practice in the border regions

at this moment. Among other things, the organisations and agencies involved are dis-

cussed. In Chapter 3 the PALMA concept is described and in Chapter 4 the EMMI con-

cept.

After the description of the usual practice, Chapter 5 investigates how the mutual legal

assistence in criminal affairs in The Netherlands, Belgium, and Germany is regulated. A

distinction is made between judicial and police legal assistence. The last type of legal

assistence is examined in detail. The international legislation on the exchange of police

data and the various national legislations and instructions of The Netherlands, Belgium,

and Germany are discussed. We also describe the way soft data should be handled within

the framework of the police information exchange in the border areas. Soft data are non-

conclusive and non-established data, which may not yet be used for evidentiary pur-

poses.

Chapter 6 describes the connection of data as seen from two essentially distinct angles: a

technical one and a legal one. It appears that the legislator merely has envisaged the sim-

ple connection of databases via computer matching or computer profiling. However,

modern techniques give rise to several other ways of tracking down relevant information.

Legally speaking many obstacles concerning connection still have to be incorporated

into regulations. The chapter formulates multiple proposals with respect to this issue.
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Chapter 7 leads us into the domain of digital expertise of the police conducting criminal
investigation throughout the physical borders of countries and the virtual borders of
cyberspace. We discuss the Cybercrime Convention from 2001 and the EU Agreement
on mutual legal assistance in criminal matters from 2000. This adjacent research domain
learns us about the necessity (or at least the wish of certain European police services) to
draft adequate legislation for the central problem of the direct cross-border access of for-
eign police officers to national computer networks, files, and databases.

Chapter 8 deals with the legal boundaries between the activities of Europo! and the
activities of the IRQ. .

In Chapter 9 conclusions are formulated through a synthesis of the existing practice and
the legal standard. We consider especially what is legally desirable as well as technically
realisable. The focus is on an adequate legal framework for a reliable connection of the
national police computer networks of The Netherlands, Belgium, and Germany. The
main issue is guaranteeing the citizen's privacy.

The main results of our study are summarised below.
- For the international exchange of police data, in particular the following Articles have

to be taken into account: the Articles 39, 46, and 126-130 SUO, the Article 552; Sv,
and the Articles 13 and 17 BPolr.

- The international law allows connection of police data provided that a legal basis in
the national law exists or that the national data protection authorities have given their
consent. In The Netherlands a legal basis for the connection of police data is incorpo-
rated in domestic law. In Belgium and Germany such clear connection rules still have
to be incorporated in the privacy legislation.

- The connection of data, as legally envisaged so far, is not the main legal bottleneck for
the informative police co-operation in the border areas. In addition to simple connec-
tions of data the legislator should focus on other existing connection techniques such
as data mining. • • • • . . . . ? • . . , . ; . . . . ; ; * < ! . • : - n - - ,. » i •„

- A predominant legal problem is direct automated access to police registers, which is
prohibited for foreign police officials as well as for the national Public Prosecution.
The latter group has the duty to control the exchange of police data and the 1RP reg-
ister (the registration database) under the Article 552/ Sv. • i»̂ ,» • ;r:; .^^' -

- At this moment, mutual cross-border queries of (multimedia) databases in national
police networks are only possible through human intervention. Then the control is in
compliance with the national and international legislation. To achieve a connection
without human intervention, f.£., only with human inspection afterwards, the
national (and preferably also international) legislation has to be revised. Until then
human intervention and human control by the members of the IRCs remain strict
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»*«-* -1™»«.-

legal demands for the international exchange of police data. It should be stressed that

these strict legal demands do not fully apply with respect to direct automated access

to registers that fall under common privacy regulations. -j»i" *.•<»• ™-

EMMI fulfils the needs of an effective informative police co-operation. The

men ted automated information exchange has the following benefits;

- easier access to cross-border information; f > -•**• •»«» 'H«:*IM*H*V<J •>*» -, > S.«-,M

- standardised information exchange; a : • - ;. •. iv< •) »4 .**»/• to t̂u»» ni .;• '

- faster exchange of diverse (multimedia) informations • ~?*nv > <•• ANi <•* *t IV • J

- automated registration with management facilities;

- maintaining, formalising, and controlling informal contacts; and •̂ m-'jwvVfe*! 1

* a better understanding of cultural and organisational differences, •«•wt ;4J,.*>••>! S

The implicit Dutch prohibition of direct automated cross-border access of foreign

law-enforcement officers to national police registers, databases, and police networks,

as well as the Belgian and German policy in this respect, make a physical link ol the

EMMI environment with the national police computer networks involved impossible

for the moment. - •'• • > • ; ; > - . ••••••, .-.•• s * ^ ) »

There are four possible ways towards an adequate regulation of the problem of direct

access: via (a) the Council of Europe, (b) the European Union, (c) covenant!, and

agreements in the border areas, and (d) regulation in the national legislation of ehe

s t a t e s i n v o l v e d , h s r : . j . S ' « f > » i . ? i ) * 8 * j S ' .••/ * . r ! = > •-!,' , • ) • ) ' • < • ; ; . • • < • , ' ' s . l . • . » ; , ' • ,

Only in the Dutch legal order soft data have a definite legal protection regime within

Article 5a and § 3a WPolr (Police registers Act). The storage terms of soft data are

only competently regulated within The Netherlands.

Soft, non-conclusive and non-established data require supervision of the Public Pros-

ecutor before they are internationally exchanged with police services in the border

areas. For the moment, such supervision is only properly regulated in Dutch legisla-

tion; not in Belgian and German legislation.

The activities of the IRCs provide a new 'co-operation market' for the information

exchange in the border regions of the European Union. This entails the need for a

swift cross-border information exchange for the 'ordinary' police work, being main-

taining order, traffic control, and the so-called smaller crime. The international infor-

mation exchange network EMMI is at present being used for this purpose by twenty

police forces in the border regions of four countries: The Netherlands, Belgium, Ger-

many, and France. The international police data exchange in the border regions takes

place within the legal boundaries of international legislation and covenants, which

allow under certain conditions and legal safeguards the direct exchange of data

between the IRCs of the states involved.

Europol is a European body for the refinement and exchange of data, which may con-

tribute to preventing and fighting certain forms of cross-border organised crime. The

information exchange takes place on a central national level via national units and

Europol Liaison Officers (ELOs). Europol is competent to support certain law-

335



FOL1TIE EN DE NIEUWE INTERNATIONALE INFOlMATItKAIIT

enforcement activities, which are laid down in the Europol mandate, if there exists an

organised criminal structure and two or more EU member states are involved.

On the basis of the international legal principle that the registrations of the IRCs may

not constitute a new independent source of information, the data, which are stored

on the local registration databases and the central log database of PALMA, may not be

used for the refinement or the exchange of data via Europol. • - ••"• •*«

On the basis of Article 6 section 2 of the Europol Convention, a link between the

EMMI/PALMA environment and Europol is not allowed. • , J.,,-.,..

The study formulates twenty-nine implicit recommendations for both the national and

international legislators with respect to the international informative police co-operation

between the border areas of The Netherlands, Belgium, and Germany. We also give one

specific recommendation with respect to the establishment of an EMMI management

organisation. The following fourteen implicit recommendations are the most important

one». • ' - « • • - • ; • • • • : r . v . .; • , - • . • • . . '

- The rrff/onrf/r behind the existing regulation of direct automated access to police regis-

ters has to be reconsidered.

- Legal solutions for direct automated access and for legal connection have to be dealt

with by: (I) the Council of Europe, (2) the European Union, and (3) the national leg-

islator. The latter has to adapt Article 17, paragraph 1 BPolr. . .•;;--*:»< -.:< -

- According to Article 6, paragraph 2 WPolr the IRP regulations should control the

connection of data when taken from the IRP register and any other register.

- Article 8, paragraph 2 of the IRP regulations states that the data stored in the registra-

tion database must be removed after a period of ten years. To ensure this both techni-

cal and organisational measures have to be taken. « .--,• - r* :̂

- The unofficial communication lines should also be registered within the EMMI envi-

ronment.

- The legislator has to take into account that the registration databases and the central

logdatabase have become an autonomous source of information. .̂ ' «,. .>

- The legal notion of connection has to be adjusted in such a way that it complies with

the existing modern connection techniques.

- When creating standards for a reliable connection, the legislator should obey the

common principles of appropriate ICT use. \ i- • ;-,:-i-: •"•: .-«-•>' o.vrst-i '••«*. •

- We strongly recommend the constitution of unambiguous legal norms and transpar-

ent formal procedures with respect to the core legal problem of direct automated

access to data, files, and computer systems. Preferably, this task should be executed on

the level of the Council of Europe and the European Union. National legislation

could then be employed to regulate the set of norms in greater detail. The Cybercrime

Treaty of 2001 and the EU Agreement on mutual assistance in criminal matters of
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2000 may be a source of inspiration in order to come to internationally acceptable
solutions for this legal problem.
The legislators of the countries involved in the international exchange of police data
need to express formally whether members of the Public Prosecutor and foreign police
officers should have direct automated access to certain police registers. If direct auto-
mated access is given, the legal and technological preconditions need to be deter-
mined too.

The present bilateral treaties and covenants, which are in force between The Nether-
lands, Belgium, and Germany, do neither contain a regulation on the direct auto-
mated access by a foreign police officer, nor do they contain anything on the linking
of data, files or computer systems. Hence, the parties involved in the international
police data exchange need to reach an agreement on these points, preferably by means
of a bilateral or trilateral treaty or covenant. Perhaps, in such a treaty or covenant
agreements could be made whether, from a legal point of view, the linking of
exchanged (personal) data should be possible, and if so, to what extent. In such a
treaty or covenant respect for the finality principle will continue to play a crucial part.
One might consider that the use of a treaty to achieve the aforementioned purposes is
rather severe, since a treaty should only be used if all other means fail.
Within the covenants and agreements in the border areas between The Netherlands,
Belgium, and Germany, on the basis of Article 39 sections 4 and 5 and Article 46 sec-
tion 2 of the Schengen Executive Agreement, more tuning should take place between
the completely different national legislation with respect to soft data.
Belgium and Germany should constitute an adequate legal framework for handling
soft data (including the storage terms) and the (international) exchange of soft data.
The European Council and the Council of Ministers of the European Union should
stimulate that Europol and the IRCs are informed about each others activities, the
common grounds of their activities, and the legal boundaries between both bodies.
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Appendix A: De Duitse politieie

organisatiestructuur

De Duitse politieie organisatiestructuur

Wasser- und
SohlffahrtspoUm

Oe onderiinge relatie wordt bepaald door:
§§ 5, 6 en 7 Bundesamt für Verfassungs-
schutzgesetz
waarin onder andere de onderlinge
gegevensverstrekking is geregeld
en
§ 3 Bundeskriminalamtgesetz waarin het
BKA als enige bevoegd wordt verklaard
voor het internationale gegevensverkeer

Bundesgrenzschutz

Bundeskriminalamt

Deelstaatnlveau

Landeskriminalamt

Landespolizei
(Schutzpolizei &
Kriminalpolizei)

Bereitschaftspolizei*

Polizeiverwaltungsamt*

(Ontleend aan Verbeek, Claus, Van den Eshof & Van den Herik 2002) Het schema zoals

het hier is weergegeven is niet dekkend. Sommige deelstaten hebben bijvoorbeeld ook

een eigen grenspolitie, maar dergelijke bijzonderheden zijn hier niet relevant.

(* Mobiclc Eenheid ** De administrative organisatie ten behoeve van de politic)
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Appendix B: Duitse politieregisters

Kort overzicht

- AZR:

- CEBIUS:

- INPOL:

- KBA:

- PALMA:
- PIKAs:

- PIOS:

- SIS:
- SPUDOK:
- ZEVIS:

van enkele voorhanden zijnde (politie)registers in Duitsland*"

i4iu£i(>uürr8«imi/nrytrt<T (centrale rcgistratic van buitenlanders die niet slechts

tijdelijk binnen de Bondsrepubliek Duitsland verblijven)*** ja

Ara/r̂ irArT£u;u&M>n/ (te Flensburg; toegang tot gegevens van de houder van

een motorvoertuig in verband gebracht met dat motorvoertuig)

/Wün/frAn /n/t>rmdnom- /Commun/ldrtom- 11

Sirfovtgrarr /«/&

445. Dit overzicht is mede aangeleverd door Dhr. F.-J. Zwingmann, hoofd RVST
j4afA^n, waarvoor onze dank.

446. Dit register wordt gevoerd op basis van het Gwrtz läArr /iw /4«jiin<ifrzfnfra/r^ij/rr
(AZRG), wet van 2 September 1994, 5CÄ/ 1994, 2265. Bij deze wet hoort de vol-
gende uitvoeringsregeling: Vtror^nun^ zur DurrA/S'Arun^ <&/ C7««Z^J üArr dii(
iliu/^n^rrzm/Ta/rcgifrrr, verordening van 17 mei 1995, ÄCfi/ 1995, nr. 695, laatste-
lijk gewijzigd 9 januari 2002. Voor de politic is dit register van belang voor zover
gegevens verstrekt kunnen worden op basis van § 16 AZRG jo. $ 2 lid 2, nr. 6 en 7
AZRG.

447. Dit register is een^iAn</«H£jrr£i««- (opsporingsregister) speeifiek voor politieke
misdrijven. Toegang tot dit register wordt slechts verleend indien men bijzondere
bevoegdheden heeft, vergelijkbaar met de in Nederland opererende Regionale
Inlichtingendicnst (R1D).
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Appendix C: Lijst zelfstandige politiele

gegevensuitwisseling Belgie

,94 *.,*.«*

Bljlage A: lijst met gegevens die autonoom en zelfstandlg door de
Belgische politic mögen worden ultgewlsseld

tfoofflfta

1. /nformat/e ov«r nafuur/yfc« personen

1.1 Naam, feboorte. voor, roep-, bijnamen

•Hassan

1.2 Geboorteplaats en -datum

1.3 Geslacht

1.4 Burgerlijke Staat

1.5 Nationaliteit/verblijfstatus

1.6 Beroep

1.7 Gepubliceerde telefoon-, fax- en GSM-

nummers

1.8 Niet gepubliceerde telefoon-, fax- en

GSM-nummers

1.9 Adres en woon/verblijfplaats

1.10 Nummer rijksregister

1.11 Persoonsgegevens inzake verdachten

of gekende personen*

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

J a * "

Ja

Neen

Ja

Neen

Ja

••«•rkliigan

Met uitsluiting van de

gegevens openbare

orde, veiligheid van de

Staat en de dienst

vreemdelingenzaken
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P»®" „

1.12 Relatie tussen gekende personen, fei-

ten, verdachte plaatsen en voorwerpen

1.13 Penitentiaire gegevens**

1.14 Antecedenten

^< i w i » *s,§fc-msl*H«£ « * ftsof-

1.15 Veroordelingen

1.16 Vermiste peraonen

1.17 Niet geidentlflceerde stoffelljke over-

schotten

ZsJfStMtdf«*
doorglft«

Ja. beperkt tot de
gegevens opgenomen
in manuele of geauto-
matiseerde polltie-
bestanden

Ja

Ja, voor zover het

gegevens betreft

beschikbaar in

manuele of «»a*»"

geautomatiseerde

politiebestanden

fci— — —

NOOfi

Ja

O y r t d H g —

«I» * -

2. Rechtspersonen

2.1 Benaming/handelsnamen

2.2 Rechtsvorm

2.3 Zetel, exploitatieadres, vestigingsadres-

sen

2.4 Datum vestlglng

2.5 Beheerders, bestuurders, vennoten

2.6 Ingeschreven aantal werkzame perso-

nen

2.7 Maatschappelijk doel/bedrijfsactivltei-

ten/bedrijfsomschrijving

2.8 Bedrljfsbalansen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja, voor zover gepubli-

ceerd
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«eorgifte

3. Vborwarpaw - vex-

3.1 Gesainde voorwarpan

3.2 vborwefpen gelieerd aan personen,

ten of verdachte plaatsen

Ja. voor rover beachik-
baar in manuele of
geautomatiseerde poll-
tie bestanden

»«HS

3.3 Verloren voorwarpan

3.4 Gagevens ult hat wapanragiatar

4. ft/tan

4.1 Ptaats en tijdselement

4.2 Modus oparandl Ja

4.3 Relaties fatten, personen, plaataan,
sporen, voorwerpen

Ja. voor zover beschlk-

baar in geautomati-

seerde of manuele

politiebestanden

5. Voertu/gen

5.1 Categorie, merk, type Ja

5.2 Kenmerken Ja

5.3 Chassisnummer Ja

5.4 Relaties met personen Ja, tenzij beschermde

nummerplaat

5.5 Relaties met feiten Ja

5.6 Relaties met plaatsen Ja

6. Locat/es * * •

6.1 Aard feiten/voorvallen Ja

6.2 Omschrijving locatie Ja

6.3 Relevante personen Ja

6.4 Relevante voertuigen Ja
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••ort Informatl« TitriiMiHi
tfoorflft«

T) n T f j i "

/ Opdracnfen u/(gaancte van rechfer/yfce aofor/teifen

7.1 Opdrachten voorvioelend ult signalerin-

gen door Belgische autoriteiten middels het

Schengen Informatiesysteem (SIS) en Inter-

pol

7.2 Vers trekking van gegevens ter onder-

steuning van grensoverschrijdende opera-

ties (achtervolging, observaties, poll tie-

alarm, et cetera)

Ja

Ja

• < - = ' • ' i f.: : - Y - •t^Cn^'*'^^<JV ''"5V iif*W f, .

• - • « ' > • * - " * - • - • • ' • • ' • *

Perioonigegeveni opgenomen in automaciiche of manuele bestanden ter beschik-
king van de Belgische politiediensten (IB, foto, vingerafdrukbladen, et cetera).
Detenti«, verloven, permiuiei, detentieregime, reden van detentie.
Informant die local!« aanduidi, waar frequent feiten/voorvallen plaatsvinden,
welke de aandacht verdienen van de politic.



Appendix D: Het OIPG-register ¥3*1*

-i\*

BIJIage B: register van de OIPG's
Het register van de OlPG's dient te bestaan uit de volgendc zeven velden.

EUP/21 221330Sep

96

S

Van OIPG
Eupen aan

Recherche

Breda

4

P
NP

Opsponngsbencht
hold-up Eupen van

221315Sep

96

t

Map X

Doc V

7

HU

ASLK

Eupen

220996

1. Volgnummer . . . . . . - •

2. Datum/uur
3. Van... Aan -

4. Persoonsgegevens: P; Niet-persoonsgegevens: NP
5. Soort informatie

6. Classificatiereferentie bij archivering
7. Opsporingsreferentie: - .

- kwalificatie van het feit; * '

- gegevens betreffende de personen (naam, voornaam, adres, geboortedatum);
- gegevens betreffende de voertuigen;

- gegevens betreffende de voorwerpen.
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Appendix E: Huldige softwareonderdelen van '

PALMA

-;•*:**• '^»i'

• • ? "' . t i - . "• ' - ' « r s • ; " Ü ' . ' T V - ' M i l » ' » < * ' . . » „ • i ) . i r i t « ' M < t V J l ' - * 5 :•,. I K » , k i ' i t ' . . - ' i " C - i » < A " ' . . ' > • - ' : : > « . . l - - . l i ;

Overzlcht huldige softwar»ond«rd«l«n PALMA
Het huidige PALMA-systccm is ccn gruut samcnwcrkingsverband tusscn ecn recks soft»

warepakketten die decls onrwikkeld zijn door IK AT, decls commerciccl vcrkrijgbaar zijn

en decls/>«^//c f̂fm îin zijn. Wij geven hicrondcr ccn opsomming van de pakketten in de

dric genoemde klasscn. • r >

Onrwikkeldc software .•-

Hieronder volgt een lijst van negen door IKAT ontwikkclde software ondcrdelcn. > • :

Dit is de kern van het PALMA-systeem. Het is een in Vwxa/ &w/V (VB) 3.0 geschreven

Win-CGI-applicatie die, door middel van MS-IIS (MicroSoft /«ffr«« /«/ormtfr/o» 5^r-

tw), met de gebruikers communiceert op basis van HTML. De extensie PALMA.dll is

een (/iuW(f ^oma/n) koppeling tussen het Win-CGI-protocol en de MS-IIS-servcr. In

2001 is dit PALMA-onderdeel herschreven in Delphi 5.0 in het project />/iLM/4

2.

ESTOF zorgt voor de communicatie tussen pal ma-servers. In 2001 is dit PALMA-onder-

deel herschreven van VB 3.0 in Delphi 5-0 in het project /14Z.AM

3.

Een VB 3.0 applicatie voor het beheer van PALMA. Deze applicatie is niet volledig en

wordt momenteel nauwelijks gebruikt. ,, ,. .

Win-CGI applicatie in VB 3.0 die het mogelijk maakt om een applicatie op afstand (via

de MS-IIS) te beheren. Dit pakket wordt alleen gebruikt vanuit Maastricht door IKAT.

Met PALMAdm kan palma.ini worden beheerd (gebruikers, organisaties) en kunnen

eenvoudige bestsudsoperaties worden uitgevoerd (view, copy, delete, edit).
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5. /
Een Access '97/2000-applicatie voor het werken met de registratiedatabase.

Een Access '97-applicatie die informatie van de PALMA-logdatabase naar de registratie-

database overact.

7.
Een CGI-ßin-applicatie (in Delphi geschreven) die speciaal bedoeld is om bestanden
naar de PALMA server te sturen en in een persoonlijke data-directory van gebruikers te
stoppen. Die gebeurt wanneer gebruikers bij het mededelingenformulier in PALMA een
aantal documenten willen meesturen. Uploader communieeert via HTML met de -.i
gebruiker en Staat een eenvoudig beheer van de documenten toe. Het programma is
alleen in het Nederlands beschikbaar. Uploader.exe is op alle PALMA-servers geinstal-
leerd.

Dit is een klein VB 30-programma dat in samenwerking met ESTOF.exe op afstand
aanpassingen kan doen aan een PALMA server. Het programma is alleen bedoeld voor
gebruik door het IKAT. Update.exe wordt niet geinstalleerd, maar met behulp van
ESTOF naar een server getransporteerd en uitgevoerd. •-.'•'• < ' •;.•. .".••* ••••>-' '

Dit is een Java-servlet die in Staat is om automatisch e-mail te versturen. Dit pakket

wordt alleen in het PALMA op de Werkplek-experiment gebruikt. i' «

Commerciele pakketten
Hieronder volgt een lijst van zes commercieel verkrijgbare pakketten die in het PALMA-

systeem gei'mplcmenteerd zijn.

Wordt gebruikt als WWW-browscr op de gebruikersmachines. •- s*

2. A//cnwo/f y4ff«i ftvmV "97«i inci^rntf^/tvr
Voor raadpleging van de lokale registratiedatabase.

3. A/»"
WWW-servcr die op alle PALMA-servers draait.

Database-server op de PALMA-server in Driebergen
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Te installeren op machines in Nederland die Autopalma draaien.

Software om foto's en documcntcn te scannen en te bewerken alvorens ze met PALMA

mee te sturen.

Public-domain pakketten

Hicrondcr volgt een opsomming van zes ̂ «£/iV-Wa»Mjft pakketten die in hei PALMA-

sysieem geimplementeerd zijn. ,; .;• v» •-..,. ,.--,. • r - .,. ..- ;?,, ̂ z-

Dit pakket is nodig om alle VB 3.0-programma's te draaien. Het is aliccn op de PALMA-

servers gei'nstallecrd.

2. /jpDrt*mo», i/fef«» ^p/Vrf. r^x

Deze pakkctten verzorgen de TCP/IP-communicatie van ESTOF.cxe. Zij zijn allecn op

PALMA-servers gci'nstalleerd. Deze modules zijn eigenlijk shareware, maar rcgistratic/

betaling bleek niet mogelijk. Ze worden daarom als public-domain beschouwd.

3.

Dit is een pakket om CGI op een MS-IIS server te draaien. Het vertaalt ISAPI naar Win-

CGI en vice versa. Om het te kunnen gebruiken, moet dit document dezelfde naam krij-

gen als de WIN-CGI-applicatie en in dezelfde directory (../scripts) staan.

Dit is een tool om op afstand de SQL-server te bevragen en te beheren.

5.

Dit is een WWW-server die in staat is om Java-servlets te draaien. Deze webserver wordt

alleen gebruikt bij het PALMA op de Werkplek-experiment in Zuid-Limburg. IWS

wordt gebruikt om PALMAMail.dass te kunnen draaien.

Dit is een public-domain proxy-server die vanaf PoIitieNet beschermd toegang geeft tot

de buitenlandse webservers (kiosken).
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Appendix F: EMMI-netwerksituatie

Overzicht netwerksltuatie EMMI *• *~ --+•

In deze appendix geven wij het overzicht van de huidige netwerksituatie (in januari
2004) aan met behulp van een aantat figuren.'*' Figuur 7 geeft aan welke machines mec-
doen aan PALMA, welke software erop draait en hoe de machines onderling zijn verbon-
den. Figuur 8 geeft aan hoe de software die op de verschillcnde machines is ge'installeerd
onderling communiceert in de Nedcrlandsc situatie. Vervolgens geven wij ecn ovcrzichi
van de stappen die plaatsvinden bij een gegevensaanvraag.

• . * > . ' • ' ' " " " ' " • '

448. De figuren zijn ontleend aan Donkers, Verbeek, Van den Herik, Van der Krogt,
Boers, Spronck & Wiesman 2001.
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ITO Dnebergen
MS IIS
SQL server
Palma.exe
Estof.exe
iproxy.exe

locaal netwerk

autopalma
iccdata.mdb

I Explorer
MS Access
icc97.mdb

I Explorer
MS Access
icc97.mdb

PC "server" PC

Installatie NederlandMS IIS
Palma.exe
Estof.exe
palma.mdb
autopalma
iccdata.mdb

Installatie Buitenland

1

sjiver
Router

Lokaal EMMI netwerk

PC

/««, <& xo/hwinr «»
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z
AutoPalma

Registratie
Database

• f . . .

ICC97

MS-IE

Server (PC)

Stap-voor-stap gebeurt er in de huidige PALMA-omgeving het volgende tijdens en na

het afhandelen van een aanvraag:

1. een gebruiker (A) stuurt een aanvraagverzoek naar MS IIS via de browser (MS IE);

2. IIS start de palma.exe (palma.dll) op, PALMA genereert een invulfbrmulier;

3. IIS stuurt het in te vullen formulier naar de gebruiker;

4. de gebruiker (A) stuurt het ingevulde formulier terug naar de IIS;

5. de IIS maakt contact met de PALMA-protocolserver. PALMA maakt een verzendklaar

bericht van de aanvraag en zet het bericht in de zogenoemde 5/>oo/ <//>«• rory (Spooldir)

voor ESTOF;

ass
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6. PALMA maakt contact met de MS-SQL-server die een nieuw record aanmaakt met

ecn kopie van de aanvraag (/*W r^««r /o£>; _^ _ r**aEä»~*M——>^y

7. ESTOF (A) controleert (iedere tien seconden) of er nieuwe berichten in de Spooldir

staan en stuurt het verzoek naar de ESTOF (B) van de server aan de andere leant van

de grens; ESTOF (B) plaatst het bericht in de mailbox van deze gebruiker;

8. de gebruiker (B) aan de andere grenszijde opent het bericht, vult het formulier in en

stuurt het terug (zoals stap 1-4); PALMA maakt door middel van de SQL-server een

kopie in de database ('wu/<2mu/<rr /<?£);

9. ESTOF (B) maakt contact met ESTOF (A) en stuurt het anrwoord terug; ESTOF (A)

plaatst het antwoord in de mailbox van gebruiker (A);

lO.gebruiker (A) opent het anrwoord en leest het; PALMA maakt door middel van de

MS SQL-scrvcr een kopie in de database ( w « W dvuvr /»£);

11.PALMA vernictigt het bericht;

12.Autopalma maakt ondertussen regelmatig contact met de SQL-server, haait nieuwe

informatie op en verwerkt die in de registratiedatabase;

13.de gebruiker opent de applicatie ICC'97 en zockt de informatie over de zojuist

gedane aanvraag op in de registratiedatabase; eventueel wordt extra informatie toege-

voegd.

In de buitenlandse EMMI-installaties ontbreekt een centrale server en is ook geen SQL-

server in gebruik. Figuur 9 schetst deze situatie. - ;'g;

.Jsi •-(-;?:•'>

r l i

• It. •• ' .

It •» .

3S6
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SERVER

Log
Database

Estof

7
Palma

AutoPalma

Registratie
Database

MS-MS

ICC97

Router

MS-IE

De 'server' wordt in het buitenland vaak ook als PC gebruikt. De plaats van de SQL-ser-

ver wordt in het buitenland overgenomen door PALMA zelf dat rechtstreeks logs aan-

maakt in de logdatabase. Het is overigens mogelijk dat de registratiedatabase en auto-

palma op een derde machine zijn ondergebracht.
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Appendix G: Inhoud PALMA-registratiedatabase

- : • ' . - • • > * * . *

Inhoud reglstratledatabase

MUMM

volgnr

JobM

pv_nr

datum

doel

Instantie

Basiseenh

naam

voorl

gesl

voornamen

gebdat

gebplaats

gebland

nat

adres

postcode

woonplaats

woonland

telefoon

ipdossier

vottnummer (automatisch) * . „,

PALMA volgnummer (automaUsch)

nummer van hat proces-verbaal

datum van invoer (automatisch)

doel van de aanvraag

aanvragende instantie

basiseenheid

achternaam van de betreffende persoon

voorletters van de betreffende persoon

geslacht van de betreffende persoon

voornamen van de betreffende persoon

geboortedatum van de betreffende persoon

geboorteplaats van de betreffende persoon

land van geboorte van de betreffende persoon

nationaliteit van de betreffende persoon

huldige adres van de betreffende persoon

postcode van de betreffende persoon

woonplaats van de betreffende persoon

land van verblijf van de betreffende persoon

telefoonnummer van de betreffende persoon

Interpol-dossiernummer
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memo

dat.dellkt

tljd

land

plaatt

voor

merk

typ«

kleur

sign

kenteken

chasslenr

ktr, hkd, nsls, bev, vis

tel, alg, rhv, vrz, rib

afh_datum

Tijdsduur

afhandel

betr_ambt

telnr

verb

vrije tekstruimte

datum van het delict

tljdstlp van het delict

aanvragend land

plaats waarvoor door de instantie de aanvraag wordt gedaan

land waar de informatie wordt gehaald

merk van net motorvoertuig

type van het motorvoertuig

kleur van het motorvoertuig

(3-karakter) signaalcode

kenteken van het motorvoertuig

Chassisnummer van het motorvoertuig

dlensten

dlensten

datum van afhandeling

tijdsindicatie voor de duur van de infoaanvraag

geeft aan of de aanvraag is afgehandeld

betrokken ambtenaar van het aanvragende land

telefoonnummer van de betrokken ambtenaar

initialen van de verbalisant (IRC)
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1998-1 Johan van den Akker (CWI)

DEGAS - An Active, Temporal Database of Autonomous Object! -i • ,' ••' f* f

1998-2 Floris Wicsman (UM)

Information Retrieval by Graphically Browsing Meta-Inrbrmation

1998-3 Ans Steuten (TUD)
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!-.;

1998-4 Dennis Breuker (UM) <• ^ ' , , > ,
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1 9 9 9
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1999-2 Rob Potharst (EUR)
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1999-5 Aldo de Moor (KUB) «ft* a
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« //iimuR Äî Afi, Den Haag: Kluwer Law International 1996.

Kauss, Udo & Narr, Wolf-Dieter, D^r jstf̂ fm/fVrrr D/»ff«jcA«rz ^«' yo/«'z«

<//>art?n; Frankfurt: Campus Frankfurt, 1989.

Kempf, Eberhard, A/o /̂rrn^ DtfrfWffr<»r^«V««^

f^«, in: Baiimler 1999, p. 60. , - :

Klip, A.H., 'Soevereiniteit in het strafrecht', in: Corstens, G.J.M. & Groenhuijsen,

M.S., /fa& ^» rfc/;/: o/>irf/^« frr ̂ r/<^nA«</ fd« A« d̂ <-A«W von /"ro/ »»r.

i/tf« ^ Äi»/W/>/k f/rHffrj/V«V finz^nr, Deventer: Gouda Quint, 2000, p. 139.

Klip, A.H., Swart, A.H.J. & Wilt, H.G. van der (red.), /«rwnrfttoHrf/r «J

ww^»a'<T/fr/«^ ;» ^Mt/itf^n, Deventer: Kluwer, losbladig.

Kloepfer, Michael, Daf«M<rÄKrz a/f Crttw^fAr.- Vi-r^wKW^/iro^/fwr <&r £/«/wAr««^ « « «

Grttn<̂ rff/7W («/^Dar^mrAarz; Königstein: Athenäum Königstein, 1980.

Klunder, J. & Adelhart Toorop, Y. de, D«/?»(//«ri«ftf Z.«m, Driebergen: IT-organisatie

1997.

Koers, A.W. & Schmidt, A.H.J., 'ICT en organisaties van Recht en Openbaar Bestuur',

in: Franken, H., Prins, J.E.J., Esch, R.E. van, Quaedvlieg, A.A., Dommering, E.J.,

3 7 1



rOLITIE EN DE NIEUWE INTERNATIONALE I N I O l U A T I t U A I I T

,-• Koers, A.W., Schmidt, A.H.J., Koops, B.J. & Lips, A.M.B.,

tt>f«-AnöA>£«V ^« rwAf, Den Haag: Sdu Uitgcvers, 2003, p. 227-259 (elektronisch te

raadplegen via www.nwo.nl/itcr). w ,

Koers, J., AW<T/<J/J<//»/»iww^nii I M « ( £y <& u>«<&rz;/</ff re<-A«Att//> in ;rra/btf£?tt, H

HrA/f/yrow^/i, ^rr/jzrn r« rao^r///'£/»«&«, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2001.

Kowalczyk, Anneliese, Z)«frmr/»«fz ;m /Wizw'rwA/, /frd/tf/'o/ifn <ÜH GV;rtzgf6rr au/dkf •>

Vi»//fr;z<iA/tt»^««ZMrr«7 <&•/ ÄM»^Mfrr^r««np^mfArr, Schriften zur öffentlichen

Verwaltung, dl. 29; Keulen: Verlag W. Kohlhammer GmbH en Deutscher Gemeinde-

verlag CmbH, 1989.

Knemeycr, Franz-Ludwig, /Wüfi- M W CWnw/tgjm'/if, 8. Auflage, München: Beck'sche

Verlagsbuchhandlung, 2000. a;v- .•„.; VJU.W, ••• *-.̂ t•-'-. .»-v '̂irf—t>n*V y. )<! 'i , •

Lambrccht, D., D? ^«rA^rm/n^ c<in /̂>r/«/<»ry <n <& Ä<-/f/̂ -/«' u;^n//'n^: öt/<rz/r/>; t/<tn ^

^^jw^n^ u/r<jr(/in^ m frn £//£ cooruK n^^r </r o/> Adn</fn z//n<^r erron^fr/n^n, Jura .

Falconis, het artikel is on line te vinden op de volgende website: www.law.kuleu-

ven.ac.be/jura/37n3/lambrecht.htm :!t:'iK i.-..•>.-<••

Levi, M., 'The extent of cross border crime in Europe', fi/ro/JMn /owr-nd/ «» Cr/mina/ :

/*o//fy <»«<//?«wrrA, Amsterdam: Kugler Publications 1993.

Mei), J. (ed.), £)<vf//n£ tf/r/; //;<• d^&iy&W, m/'n/n^d!i>M, rnrr <W mu/rimtt/id, dl. 65 uit de

STT-reeks. Den Haag: S r r 2002.

Melai: Groenhuijsen, M.S. (red.), Comnrabur 0^ Art iA>«£oftt MM irra^or^r/wf, ar«.

552A-552^, Arnhem: Gouda-Quint, losbladig.

Mokroz, Reinhard, 'Polizeiliche Zusammenarbeit in Europa', in: Lisken, Hans & Denni-

ger, Erhard, //<M^£ur/> </« /Wiziinrrtta, München: C.H. Beck, derde druk, 2001,

p. 1133-1230.

Montfort, B. van, 'Politic Intranet verbindt politiekorpsen', /«-/>tf«w^/, 1997/2, <-.

p. 41-45.
Nijboer, J.F., 5fnt/9vrÄfr/f/£ ^«///frrcAt, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2000.

Outrivc, L. van & Vanderborght, J. (red.), 5f/>rn£?n <rn <̂ r ^/^ucA«^0/i>W<>/u(rn, Leu-

ven: Centrum voor Politicstudies 1995. —Jß»*'. ...i*ie'/i;»l''t •>'.»•' .'̂

Plugge, L.A., 'EMMI Eurcgionale Multimediale Informatie-uitwisseling', ;w-^<wfw^/,

1997/2. p. 7-8.

Registratiekamer, Gwiurrgis/m <n <̂ r ^«»«•/i/'/t«' £«on<#^«&z0r£, Den Haag: Registratie-

kamer9 juni 1993.

Registratiekamer, A>/»rt>nrj»Vr̂ rf fH /»rwroro/, Den Haag: Registratiekamer 29 december

1994.

Registratiekamer, Ow/j'r Scor»'»^ D<itd^<Uf, Den Haag: Registratiekamer 21 juni 1996.

Registratiekamer, /ofrvrrrAig /5>P7, Den Haag: Registratiekamer mei 1998.

Schreuders, E., / /r t ;« /ow« «'fn/rrW/w^nney/m^ f<M <üf tt^r ̂ o/m'rrrjMrm, Rijswijk:

Registratiekamer 1995. ',< t

Schreuders, E. & Kralingen, R.W. van, 'Klantenkaarten, chipcards en data-mining; een

(juridische) verkenning', in: Kralingen, R.W. van. Lips, M. & Prins, C. (red.), £V

S7S



M/W; Em i*ntrnniitg MM <4r jMriWÜK'Ar m 6«rN«re£«iuAgr .w/xirr» w a

. Den Haag: Sdu 1998, hoofdstuk 7. V :ira«ir

Schwarze, Thomas, £)«* Gnou/m-Ar <IK/D*rm»rA«tt in Wirr Vfr^unmj 4r* frfiWrt Afen/-

rA«n- Ufo/r/a/r* C/4rr4/1£j.2d!rr/-«nWwwr/kwKnf); Keulen: diss. Universität zu Köln.

Hohe rechtswissenschaftliche Fakultät; s. n. Köln, 1989.

Sietsma, R., Verbeek, j.P.G.M. & Herik, H.J. van den, D«Mm«nin{ rn o/>j/>onnj(. /b<y><»j-

«w» ^tMift/n/n; irn A*A*«* IWH Wir 0/>f/><>rr*£j&i«4.' smt/Jpremm-Ar PTONJ nrrA» «^

dl. 55 uit de ITirR-reeks, Den Haag: Sdu Uitgevcrs 2002.

Sjöcrona, j .M. & Groot, S.K. de, Aantekeningen bij de eerste afdeling van Titel X Sv",

in: Cleiren, C.P.M. & Nijboer, J.F. (red.), 7r/b/ «f CVniMratur 5m»/w>rt^rxi^, >i*

Deventer: Kluwer 2003, p. 1385-1476. "-a ,.-.. . < ,<, .t» d f i t » « « ^». iin* r̂f-;'W

Sjöcrona, J.M. & Orie, A.M.M., /nftTOüfiomM/rrni/m-Ar I%»»K/> Mv/rrA»»«*!»̂ rrf/

Deventer: Kluwer 2002.

Tak, P.J.P, //rr w r w ) / | » i p ^ W in <

<^r»»^n o/> Art /rf«/u<-/«^*yrmr/ ^ r / 53-/5¥</ 5//*O 5mt/^r0£«jon/fiiin^, /.wolle:

Tjeenk Willink, 1973.

Thomas, F., Dr fum/im nffA/jAK/̂ ivrr/rw r̂»» in ifnt/l«^rn, Gent: E. Story-Scicntia 1980.

Thomas, F., /nffrmt/jonii/r rrfAuAu//) in irnt^i^n, Antwerpen: Siory-Scientia l'̂ 'JH.

U.S. Congress, Office of Technology Assessment, /-ir«^«/ 6Vtrrnn»rnf /n/örnMt/on 7irA-
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tick toegepast. Woordcn van buitenlandse originc zijn gecursivecrd even als de
Nederlandse Kamersiukken en de verwijzing.
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//, 1991/1992, 22 142, nr. 17 (gcwijzigd amendemem van hct lid Van W
T r a a ) . - • ' '•"•" •*••*"'-" - . " • * » ' ; . - ; • • • . • • • • •.- • v . ^ . J * . ^ * » r . « S f *•%»:•»*>• < > * . i - . t - , ' * ^ ' ' * * * • • . * * ! • > * * * ; . i . j

Regeling vrijstelling protocolplicht; Sftrf. 1991, 158 en Sfrr*. 1992, 32. M>< <i
Wet van 24 fcbruari 1993 tot wijziging van de Vreemdelingenwet, het Wetboek van

Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Uitlevcringswet met het oog op dc
uitvoering van de op 19 juni 1990 te Schengen tot stand gekomen Overeenkomst ter
uirvoering van het tussen de regeringen van de Staten van de Benelux Economische
Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Rcpubliek op 14 juni 1985 te
Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controle aan
de gemeenschappelijke grenzen; 5f£. 1993, 141.

Politiewet 1993, Wet van 9 december 1993 tot vaststelling van een nieuwe Politiewet; in
werking getreden op 1 april 1994; zoals laatstelijk gewijzigd bij Wet van 23 januari
2003. 5f£. 2003, 52 en 60.

Wet melding ongebruikelijke transacties, Wet van 16 december 1993, 5r£. 1993, 705; in
werking getreden 1 februari 1994; laatstelijk gewijzigd bij wet van 13 december 2001,

Bcsluit van 28 december 1993. Sfrrf. 1993. 252. « •)• . j>. T V - .:>•.

//, 1993/1994, 23 401, nr. 1-2, p. 15. - - -V
//. 1993/1994. 23 815, nr. 1, p. 3 en 23 490, nr. 7.

Besluit behecr regionale politiekorpsen, Besluit van 28 maart 1994, Sr£. 1994, nr. 224;
in werking getreden 1 april 1994; laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 17 april 2002,
,S7£. 2002, 213.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van 11 november 1994, 5f£. 825. '<<i i-7-
Modelreglcment Internationale rechtshulp politic, Sfcrf. 1994, 133. •

Richtlijn wederzijdse rechtshulp; Richtlijn van 23 november 1994, 5/rrr. 242, inzake de
toepassing van artikel 552/ WvSv door het OM en de informatieverstrekking door de
politic in het kader van dc wederzijdse rechtshulp in strafzaken, vastgesteld door de
vergadering van procureurs-generaal; 5frrf. 2000, 43.

CID-regeling 1995 (oud). Regeling van 31 maart 1995, 5frrf. 1995, 74, vcrvallen per

1 n o v e m b e r 2 0 0 0 . . • •; : -n .-• •:•••••• • :•. i -•. i ? H \ • A , ts ,*v-i ^,s».i.^

Archiefwet 1995, 5fA. 1995, 276. '•."•" .{ •-'•••, \ ^ ; > > w •.

ÄÄ«m»«Wffl //, 1995/1996, 24 072, nr. 14, p. 422-454. •-.:'

MvT bij de Nederlandse Goedkeuringswet van de EO, A^mmftobt»! / / , 1996-1997, >*

2 5 3 3 9 , n r . 3 , p . 1 3 . • • . • - ' • r .,••- - , - . « « • • • . < . . * • - • ' > < - * ' • { ' ; ? - ! i : . ^ ^ i a > - v : , , ,.^:,-.

1997/1998, 25 533. v.^« «>; ;

//, 1997/1998, 25 533, nr. 4, p. 44.
//, 1997/1998, 25 880, nr. 1-2.

//, 1997/1998, 25 892 (Wetsvoorstel Wet bescherming persoonsgegevens).
//, 1997/1998, 26 108. nr. 1-4. •

//, 1997/1998, p. 43-3466 en 73. J i t " , ; ' '
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Wet biizondcre poiiticregisterc. Wet van 27 met 1999 101 wijziging van de Wet poliiiere-
gisters, houdende nadere regels voor bijzondere politierrgisters ten behocve van de
politic, Koninklijke marechaussee en daartoe aangewezen dtensten van publiekrechte-
iijke lichamen die met de opsporing van strafbare feiten iijn belast (bijiondere polittc-
regisiers), S/A. 1999, 244.

Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden. Wet van 27 mei 1999, &$, 1999, 245.
Wet van 6 juli 2000, houdende regels intake de bescherming van pe«oonsgegeven$ (Wet

bescherming persoonsgegevens), 5*4. 2000, 302, zoals gewijzigd bij Wet van 5 april
2001 tot wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsge-
gevens. 5/*. 2001, 180; laameiijk gcwijzigd bij wet van 7 kbrurn 2002. && aOOi,

Regeling Crimincle inlichtingeneenheden, Regeiing van 5 oktobcr 2000, .Wr/. 2000,
198; in wer king get reden 1 november 2000,

//, 2002/2003. 28 600 VI, nr. 134 (Brief van de Minister van Ju«itie),
//, 2002/2003, 27 925. nr. 82.
//. 2001/2004. 28 350. nr. 1-7 en nr. A-C. ; - - :>< r
//, 2001/2003. 28 351, nr. 1-5, " ;̂ i *

Gerechtelijk Wetboek van 10 oktober 1967, Ä.5., 31 oktober 1967. - • • ••'
Circulaire betreffende specialc politietechnieken, 24 april 1990 (kenmerk 7/SDP/690/

MN NIX/RB6/6).
Gedrukte stukken 1990-1991, nr. 1610/1.
Gedrukte stukken 1990-1991, nr. 1637/1, p. 65 en 66.
Wet van 5 augustus 1992 op het Politieambt, fl.5., 22 decembcr 1992, zoals in werking

getreden op 1 januari 2003.
Belgische privacywet, Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, Ä5., 30 december
1993.

Protocolakkoord tussen de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie van 4 juli 1994
betreffende de bilaterale politiesamenwerking met de buurlandcn.

KB van 11 juli 1994 over de algemene politiesteundienst, Ä.5., 30 juli 1994.
KB nr. 8 van 7 februari 1995, Ä.5., 28 februari 1995, p. 4453-4455.
Schengencirculaire, 16 maart 1995, Ä5., 28 maart 1995.
Wetsvoorstel gewone zitting 1997-1998, 15 juli 1998, 1676/1-97-98.
Wet tot organisatie van een ge'integreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus,

van 7 december 1998, zoals bijgewerkt tot 23 mei 2003, Ä5., 5 januari 1999.
Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 'V7CL/4

wor m«d!tfdd!<7rt<j/y.f̂ . d^f;«, nr. RZ995A1_1, 10 mei 1999, te vinden op
http://www.cass.be • .
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Omzendbrief Col 6/99 van het College van Procurcurs-Gcncraal bij de hoven van «W

beroep, betreffende een ministeriele richtlijn tot regeling van de samcnwerking, de

coördinatie en de taakverdeling tussen de lokale politic en de federale politie inzake de

opdrachten van gerechtelijke politie.

Gezamenlijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van Procureurs-

generaal betreffende de internationale politicsamenwerking met een gerechtelijke '•£'

finaliteit; de omzendbrief is van 14 fcbruari 2000 en is in working get reden op 1 .;•

maart 2000; zij is verspreid door het College van Procureurs-generaal in de Omzend-

brief nr. COL 2/2000 van het College van Procuicuis-generaal bij de Hovcn van

beroep, Brüssel, 18 februari 2000. » n < * W ! s - i ( , i : i f f l i ><*-*«.; ,,••••-.

Koninklijk besluit met betrekking tot de commissaris-generaal en de algemene directies

van de federale politie van 3 September 2000, Ä.5. 23 September 2000.

KB van 27 december 2000, houdende de indcling van het grondgebied van de provincie

Limburg in politiezones, 5.5. 251, 30 december 2000.

(icmecnschappelijkc richtlijn MFO-3 van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse

Zaken betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie,

Brüssel, 14 juni 2002, in werking get reden op 18 juni 2002.

C:

Vrr^«K/i£/w> *£u Z W AWrÄ««- U?«»/ä/<7i, Wet van 18 juni 1950, GV7VW 1950, p.

127, laatstelijk gewijzigd bij wet van 24 november 1992, GWV/?U^ 1992, p. 448.

5fr^roz<-/jWw««£, Wet van 12 September 1950; ßGÄ/ 1950, 455, 512, 629, zoals laat-

stelijk gewij/igd bij wet van 25 juni 2001, ÄGß/2001, 1206.

Cfr»fAßwr/<iH«»^«rtz, Wet van 12 September 1950, ÄG5/ 1950, nr. 455, 512, 513,

zoals laatstelijk gewijzigd bij wet van 10 december 2001, artikel 12. • -;•% •: , >:> • '

£W<wr/mfz£«?/z, 7 oktober 1970, GVBI, I, p. 625.

«z, Wet van 17 november 1981, M&. GVB/, p. 347,

laatstelijk gewijzigd bij Wet van 25 oktober 2001, M&. GVÄ/, p. 664.

<»frwjr/>Kfz£«?fz /Vor^rAMH-Mfo/^i/«!, Wet van 15 maart 1988, zoals laatstelijk gewij-

zigd bij wet van 9 juni 2000.

//af/w/>M /W»z«?««z van 24 februari 1990, GVTVÄU^p. 70, zoals laatstelijk

gewijzigd door het Gesetz van 9 mei 2000, GKNÄWp. 452.

«A-rj<it<-Awr/v VST^MK»;, Wct van 19 mei 1993, M&. GVS/ 1993, p. 107, zoals laatste-

lijk gewijzigd bij wet van 6 juni 1994, M&. GVB/ 1994, p. 229.

V</m<a(f/>H'.jfÂ  D<jw«jfAi<fzf«ftt, Wet van 17 juni 1993, zoals laatstelijk gewijzigd bij

wet van 21 juni 2001.

£rK/»f «»</ </f» Z.a»^rrg7>rw»^H f.. J «Arr <//> ZKJ-

im /?rcAtj/»/7/ttrr/frrÄr m«/ <ürm /4ttj/an^ /« /rra/rrfA///'f Â n i4ii^c/r^nA«>^it,

1 juli 1993. gepubliceerd in Grützner & Pötz (losbladig).

r. Wet van 2 September 1994, 5GÄ/ 1994, 2265.
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i. 22 Oktober 1994, GWVÄl^ 11 november 1994. p. 109, zoaU laatste-

lijk gcwijzigd bij vcrordcning van 7 januari 1998, GWV/?U^ p. 109.

W W » M » £ «*r Dun-A/uArung <tf« GVjrtt« *£«• ^ u MiuZdW^rtruWnrjuffr. Verorderung

van 17 mei 1995. AGB/ 1995. nr. 695. laatstelijk gewijiigd 9 januari 2002. - >, .,

in £n»n «*//*>//«/•»//r Arn viw^f/fgrnAmrit. BGB/ I 1997, 1650;

laatstelijk gewijiigd bij artikcl 2 Wet van 11 deccmbcr 2001 I 3510.

OR 4Kj£*mfo<-Ar Po//«/i<-AoW<-n van 7 januari 1998. GVAWW 9 februari 1998,

nr. 47, p. 109; in werking getreden op 10 februari 1998. .•. ; • T, -. r,i-

Decreet G<TW. A&fr&rß ^ /wjriiminurrr/iiwu C9J50-////1. 79^ «.

7 - ./4J7/3.0. Afon/rA««-^«ryi/r» ^ « u ^ i ^ f / ) , 10 maart 1999.

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrij-

heden, Verdrag van 4 november 1950. 7r*. 1990. 156.

Europees rechtshulpverdrag, Europee* Verdrag aangaande de wederzijdse rechishulp in

strarzaken; Straatsburg, 20 april 1959, 7r^. 1965, 10 met aanvullend protocol van

17 maart 1978, 7r£. 1979, ETS No. 30.

Aanvullend protocol bij het ERV, 17 maart 1978 (AP-ERV); 7>£. 1979, 121; ETS

No. 99.

Verdrag van Wittcm, Verdrag van 30 augustus 1979, Bilaterale Overeenkomst tussen het

Koninkrijk der Nederlanden en de Bondjrepubliek Ouitsland betreffende de aanvul-

ling en het vergemakkelijken van het ERV, 7r£. 1979, 143, bchorende bij het ERV

voor de relatie Nederland/Bondsrepubliek Duitsland.

Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwer-

king van persoonsgegevens, Straatsburg 28 januari 1981, 7r£. 1988, 7.

r/0w A/Ö. Ä (#7,) 75

/ w f^cAnö/o^, aanvaard door het Comitd van Ministers van de Raad van

Europa op 11 September 1995. ' :;

f:

Benelux uitleverings- en rechtshulpvcrdrag, Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlan-

den, het Koninkrijk Belgie en het Groothertogdom Luxemburg aangaande de uitlcve-

ring en de rcchtshulp in strafzaken; Brüssel, 27 juni 1962, 7r£. 1962, 97 en 7r£.

1974, 161.
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Benelux Drugsconvenant van 21 december 1993: Convenant tussen Politie-autoritciten
van de BENELUX-staten in de grensregio MAASTRICHT betreffende de as MAAS-
TRICHT-LUIK-LUXEMBURG.

Memorandum van ovcreenstcmming inzake de samenwerking op het terrein van politic,
justicie en immigratie tussen de ministers van Justitie van Belgie', Nederland en
Luxemburg, de ministers van Binnenlandse Zaken van Belgie en Nederland en de •*'•
minister van de Force Publique van Luxemburg, 4 juni 1996. ;»» v,»m.-•*>-.* *•>-- ••

Uitvocringsoverecnkomst Schengen, Overecnkomst ter uirvoering van het op 14 juni
1985 tc Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidclijke afschaffing van de
controles aan dc gemecnschappclijke grenzen; Schengen, 19 juni 1990, 7r£. 1990,
145.

(7.
Europese Asiclzockersovcreenkomst, Overecnkomst van 15 juni 1990, neergelegd in arti-

kcl 1 5 van de C'oni>rnr/'ow Dr/rrw/'n««^ fA* State /?«̂ om/'A/7»>ŷ >r £jwra««/»£/4^/KVJ-
ft'om /W^ft/ in Onr o/'r/v A/«w£*r 5fc>f» ö/r/v furof AZH Cömmumn«, ondertekend te
Dublin op 15 juni 1990.

Verdrag betreffende de Europese Unie, 7r£. 1992, 74; in 7r£. 1998, 12 is de gcconsoli-
deerde versie van het verdrag opgenomen, na doorvoering van de wijzigingen uit het
Verdrag van Amsterdam en in PbEG 2002/C 325/5, 24 december 2002 de geconsoli-
deerde versie na doorvoering van de wijzigingen uit het Verdrag van Nice.

Richtlijn van de Europese Unie van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betref-
fende het vrije verkeer van die gegevens, PbEG L 281, 23 november 1995.

Europol-Overecnkomst, Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst,
7r*. 1995, 282; PbEG 1995/C316, 2, 27 november 1995.

Richtlijn 97/66/EG (oud) van het Europese Parlement en de Raad van 15 december
1997 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en dc bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector, PbEG L 24, 30 januari 1998.

Weense Acticplan van de Raad en Commissie over hoc de bepalingcn van het Verdrag
van Amsterdam inzake de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veilighcid en
rechtvaardigheid het best kunnen worden uitgevoerd, PbEG C 19/1 van 23 januari
1999. «„. , .„

Bcsluit 99/C 26/06 van de Raad, PbEG C 26 van 30 januari 1999. *,. .:;
Bcsluit van de Raad van 29 april 1999, PbEG 1999/C149. 16, 28 mci 1999.
Bcsluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaaide toepassingsbcpalin-

gen van de door de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Konink-
rijk Noorwegen gesloten Overeenkomst inzake dc wijzc waarop dezc twee staten wor-
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£ den betrokken bij de uirvoering. de toepassing en dc onrwikkeling van het Schengen-
acquis. PbEG L 176/31 van 10 juli 1999. -. fvss *1. -,> *»r* J « , ^ M:K ^ ,-.e >b-^j«

Besluit van dc Raad van 20 mei 1999 tot vaststelling in overeenstemming met de deäbe-
treffende bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en
het Verdrag betreffende de Europese Unie, van de rechtsgrondslag van elk v^n de
bepalingen of besluiten die het Schengen-acquis vormen 1999/346/EG, PbEG 1999/
LI 76/17. 10 juli 1999. ^ r, r « - . • '« .-- . > , ; H«if

Besluit 1999/435/EG van de Raad van 20 mei 1999. PbEG L 176/1 van 10 juli 1991.
Besluit 1999/436/EG van de Raad van 20 mei 1999. PbEG L 176/17 van 10 juli 1999.

PbEG 1999/C229/14. 12 augimus 1999 met becrckking tot een rectincatic van artikel 2

Conclusies van de Europese Raad van 15 en 16 oktober 1999 in Tampere (Finland),
/Vw/V&nry Cenc/iu/oif, Secretariaat-Generaal van de Europese Commissie. Brüssel, 16
oktober 1999, kenmerk SI (1999) 800, SN 200/99.

Besluit van de Raad van 29 mei 2000 betreffende het verzoek van het Verenigd Konink-
rijk van Groot-Britannie' en Noord-Ierland deel te mögen ncmen aan enkclc van de
bepalingen van het Schengen-acquis (2OOO/365/EG), PbEG L 131/43 van 1 juni
2000.

Akte van de Raad van 29 mei 2000 tot vaststelling, ovcrcenkomstig anikel 34 van het
Verdrag betreffende de Europese Unic, van de Overeenkomst betreffende de weder-
zijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, PbEG 2000/
C197/1, 12 juli 2000.

EU-Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lid-
staten van de Europese Unie, 7r£. 2000, 96.

Protocol tot opneming van het Schengen-acquis in het leader van de Europese Unie,
genoemd onder II.B.2 van de Slotakte van het Verdrag van Amsterdam. PbEG L 239,
22 September 2000 bevat het gehele Schengen-acquis.

Besluit van de Raad tot oprichting van een secretariaat ten behoeve van de gemeenschap-
pelijke controleorganen voor gegevensbescherming, 2000/641/JBZ - PbEG L 271
van 24 September 2000. « ' . J S * - ' ^ ? « ! *^ .'•*'•*-*i;; .s?«.«;*^ ;'i ^ ;,•-,

Akte waarbij op basis van artikel 43 lid 1 EO, een protocol wordt opgesteid tot wijziging
van artikel 2 en de bijlage bij de overeenkomst, PbEG 2OO1/C358, 13 deccmbcr
2001.

Verordening (EG) nr. 2424/2001 betreffende de onrwikkeling van het SIS van de tweede
generatie gebaseerd op artikel 66 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap.

Kaderbesluit van de Raad van 26 juni 2001 inzake het witwasscn van geld, de identifica-
tie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van
opbrengsten van misdrijven (2OO1/5OO/JBZ), PbEG 2001, L182, 5 juli 2001.
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Besluit 2001/886/JBZ van de Raad betreffende de oncwikkeling van het SIS van de

tweede generatie gebaseerd op de artikeien 30, 31 en 34 van het Verdrag betreffende

de Europese Unie. -^»ifH jsrc*iH -̂-<.s,v so; WH-'; - r: Of *<•,;- :»r»s.5t -vf» -jf-v •,--;:( .<.•£>

Besluit van dc Raad van 28 februari 2002 betreffende het verzoek van Ierland deel te

mögen ncmen aan bepalingen van het Schengen-acquis (2002/192/EG), PbEG

L 164/20 van 7 maart 2002.

Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlemcnt en de Raad van 12 juli 2002 betref-

fende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke

levenssfeer in de sector elektronische communicatie, PbEG L 201/37 van 31 juli

2002.

Europol-begroting 2003, PbEG 2002/C179, 1, 27 juli 2002 en PbEG 2003/C152, 16,

28 juni 2003 voor de gewijzigde begroting. ' > r« * s,,,.-; ••• -tr<«H'"c sb ;?/ /-;'.>> .• >

Voorstel voor een kadcrbesluit van de Raad betreffende het Europees bewijsverkrijgings-

bcvcl tcr vcrkrijging van voorwcrpen, documenten en gegevens voor gebruik in straf-

procedures, COM/2003/0688 dcf. - CNS 2003/0270, 14 novcmbcr 2003.

/ f t O A S O - ; • > • : • ^': .,• '^'".. . .: ' -''••• ^ . f - : i • • „ ! . - . . , > ' . - , • « - . > , ? ,-»»* - . . .v ^* . , : u - - ,

van 23 September 1980.

• • • » . • - j - ' • . • ' . • • • . • . - . • . ; V ' . . v - • , - ' • '

Overeenkomst tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie

van Nederland en het Bondsministerie van Binnenlandse Zaken van de Bondsrepu-

bliek Duitsland inzake politiele samenwerking in het grensgcbicd tussen Nederland

en de Bondsrepubliek Duitsland, Den Haag, 17 april 1996.

i, Brüssel, 27 maart 2000.

Convenant ten behoeve van de verstrekking van informatie uit een politieregister,

convenant tussen de korpsbeheerders van de politiercgio's Zeeland, Midden- en West-

Brabant, Brabant Zuid-Oost, Limburg-Noord en Limburg-Zuid en de Beheerders van

de OlPG's te Gent, Antwerpen, Turnhout, Genk en Eupen, met bijbehorende werk-

instructie, Gent, 24 oktober 2000.

Convenant ten behoeve van de verstrekking van informatie uit een politieregister, conve-

nant tussen de korpsbeheerders van de politieregio's Limburg-Noord en Limburg-

Zuid en de beheerders van de V£r£»WH/»f»r^//«i Aachen en Mönchen-Gladbach,

januari 2001. :
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