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Stellingen
behorendc bij het proct seh ritt

Politie en de Nieuwe Internationale
Informatiemarkt

door

J.P.G.M. Vcrbcck

Maastricht, 26 mei 2004

1. De grensoversehrijdcndc uirwisscling van /achte politiclc gcKcvens in <lr P.uropcnc
grcnsregio's dient ex ante te worden gctot-iM door de vcrantwoordch|kc |UMIIICIC
•utonteiten. Dit vereiste dient wettelijk te worden verankrrd.

- Dit proefschrift, hoofdstuk 5.

2. De grensoverschrijdende directe geautomatiscerde toegang tot (politiclc) befanden
en Systemen, cn de koppcling van nationale politiclc computcrnctwcrken zijn rwcc
grote juridische vraagsrukken. /.ij dienen te worden bchandcld op het internationaal-
rechtehjkc niveau van de Raad van Ivuropa cn de l^uropcsc Urne.

- Dit proefschrift, hoofdstuk 7.

3. De registraticdatabascs van de Internationale Rechtshulp flcntra cn de infodcitk* van
de poliae vormen in smjd met de bcdoeling van de internationale wetgever cen
nieuwe zelfstandige bron van informatie. Hcrgebruik van die informatie ii cvcnwcl
met toegestaan.

- Dit proefschrift, hoofdstuk 8.

4. Indien uit empirisch onderzock blijkt dat (1) de uirwi»»eling van politiclc gegeven» in
de Huropcsc grensrcgin's daadwcrkclijk bcmocilijkt wordt door het implicictc verbod
op grensovcrschri)dcndc rechtstreekse gcautomausccrdc toegang tot bestanden cn



Systemen in het buitenland cn (2) hicrdoor de bestnjding van de grcnsovcr-
schnjdende cnminaütcit won.it belemmerd. dan dient de jure het verbod op
grensovcrschnjdendc tocgang te worden opgehcvcn, mit* pnvacvwaarlvirRcn
voor de bctrokken burgcr(s) atdocnde zijn gcregcld.

- Dit proefschnft, hoofdsttik 9.

5. Binnen acn |aar zal de gehcle |uridischc regcling van de grcnsoversohrijdcnde
uirwtsseüng van politicle gegevens in de I-'uropcsc grcnsrcgio's met l>cluilp van
kenrus- en agenttechnologie worden afgcwikkcld.

- Cf. dit proefschrift, hoofdstuk 1.

6. Zclfs bij geavaneeerde agenttechnologic blijft mcnselijke tussenkomst
noodzakelijk, zeker tot 2050; de technologic is slcchts ondersteunend.

- Dit proefschrift. hoofdstuk 9.

7. De toepassing van liauminingsicchnicken d<M>r de Nedcrbmlsr politir viH>r de
uitocfcning van haar reguliere werk/aamheden dient cen wcttclijkc lu»i» te
krijgen, bij voorkeur in het Wctboek van Strafvordcnng.

8. De huldige cconomische tegenspoed cn onzckcrhcid zullcn leiden tot
wetenschappclijke cn culturele vooruitgang

- Cf. Adnaans, P., R^/w/o/) «̂r, Amsterdam: Boom, 2003, p. 21-25.

9. Het is beter te investeren in cen goed sociaal zckcrhcidsütclscl waartoe icdcrccn
toegang heeft cn in cen cffccticvc Ixrschcrming van hct milieu op aardc, dan in
ecn reis naar Mars waarvan de haalhaarheid cn de opbrengst wctcnKrhappelijk
allcrminst vaststaan.

10. Naarmate de Europese intcgratic vordert, kunnen de nationale umvcrsitcitcn die
betrokkcn zijn bij de transnadonale Univcrsitcit Umburg (tUL) niet volharden in
hun "zeifgekozen" isolement. Transnational samenwerking kan niet hlijvcnd
tegengewerkt worden met cen beroep op zogenaameie culturele tcgcnstcllmgcn.

11. In de tockomst zijn de pensioenen ontoereikend om de huisvcsting cn
verzorging van de ouderen tc bctalcn. Dcrhalvc dienen de ouderen hun lot in
eigen hand tc nemen cn tc gaan samenwonen in clutters waarhij zij hun
"armoede" bij eikaar leggen. Als dit gebeurt hinnen cen goede organisatic zijn zij
toch weer rijk.




