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Samenvatting
De Wet politiegegevens (WPG) biedt een onmisbare wettelijke grondslag voor het verwerken van
persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de politietaak. Er is gekozen voor een speciale
wet voor de verwerking van politiegegevens vanwege het bijzondere karakter ervan. Enerzijds vergt
de politietaak dat intensief persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. Anderzijds kan het verwerken
van politiegegevens ingrijpende gevolgen hebben voor degenen die het betreft. De WPG maakt dan
ook een duidelijk onderscheid tussen de verwerking van politiegegevens in het kader van de uitvoering
van de politietaak en de verstrekking van politiegegevens voor buiten de politietaak gelegen
doeleinden.
De WPG creëert voor het verwerken van politiegegevens ten behoeve van de uitvoering van de
politietaak een gesloten systeem: het WPG-domein dat bestaat uit voor de verwerking van
politiegegevens geautoriseerde ambtenaren van politie. Voor het uitwisselen van politiegegevens
binnen dit WPG-domein reserveert de WPG de terminologie het ter beschikking stellen van
politiegegevens. Van het verstrekken van politiegegevens wordt gesproken als politiegegevens buiten
het WPG-domein worden gebracht om voor buiten de politietaak gelegen doeleinden te worden
gebruikt.
Het gesloten karakter van de regeling van het verstrekken van politiegegevens is verankerd in een
geheimhoudingsverplichting. De mogelijkheden om politiegegevens te verstrekken worden gevormd
door de drie uitzonderingen op deze geheimhoudingsverplichting: het verstrekkingenregime zoals dat
is opgenomen in paragraaf 3 van de WPG, verplichtingen tot het verstrekken van politiegegevens op
grond van andere wetten die voorgaan op de WPG en het in bijzondere gevallen verstrekken van
politiegegevens indien de noodzaak daartoe direct uit de politietaak voortvloeit.
Het verstrekkingenregime bevat in de eerste plaats een aantal verstrekkingen die zeer nauw in verband
staan met de politietaak. Dit zijn de verstrekkingen aan opsporingsambtenaren van bijzondere
opsporingsdiensten (BOD’en), aan buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s), aan de
gezagsdragers over de politie en aan inlichtingendiensten en buitenlandse politieautoriteiten.
In de tweede plaats is voorzien in verstrekkingen die noodzakelijk zijn met het oog op een
zwaarwegend algemeen belang. Dit zijn de verstrekkingen aan personen en instanties met een
landelijke taak die in paragraaf 4 van het Besluit politiegegevens zijn omschreven, de verstrekkingen
in bijzondere gevallen en de verstrekkingen ten behoeve van samenwerkingsverbanden.
Daarnaast kunnen politiegegevens ook worden verstrekt ten behoeve van beleidsinformatie,
wetenschappelijk onderzoek en statistiek, mits de uitkomsten daarvan geen persoonsgegevens
bevatten.
In bijzondere gevallen kunnen de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) afwijken van het verstrekkingenregime door opdracht of toestemming te
geven tot het verstrekken van bepaalde categorieën politiegegevens.
Bepaalde criteria komen in veel verstrekkingsbepalingen voor, zoals het zwaarwegend algemeen
belang, de noodzakelijkheid van de verstrekking, een omschrijving van het doel waarvoor verstrekt
mag worden en of verstrekken een verplichting of een mogelijkheid is.
Slechts in een beperkt aantal gevallen is het niet mogelijk om de verstrekking van gegevens te
weigeren. Alle verstrekkingsbepalingen vereisen dat de politiegegevens noodzakelijk zijn voor het
doel waarvoor deze verstrekt worden. Dit impliceert een afweging van de belangen die gediend zijn
met de verstrekking tegen de belangen van degene op wie de gegevens betrekking hebben. Het
verplichte karakter van sommige verstrekkingen maakt dat de politie de noodzaak slechts marginaal
mag toetsen. Is het verstrekken als mogelijkheid geformuleerd dan houdt dat hoofdzakelijk in dat de
politie de noodzaak volledig moet toetsen. Dat verstrekken een mogelijkheid is houdt bepaald geen
vrijblijvendheid in nu er met het verstrekken een zwaarwegend algemeen belang gediend is.
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De mogelijkheden om politiegegevens te verstrekken kunnen mede afhankelijk zijn van de doelen
waarvoor de politie de gegevens zelf verwerkt. De mogelijkheden om politiegegevens die met het oog
op de dagelijkse politietaak en met het oog op ondersteunende taken worden verwerkt te verstrekken
zijn ruimer dan de verstrekkingsmogelijkheden ten aanzien van gegevens die worden verwerkt in het
kader van onderzoeken met het oog op de handhaving van de rechtsorde in bepaalde gevallen en het
verkrijgen van inzicht in de betrokkenheid van personen bij zware criminaliteit en ernstige schending
van de openbare orde. Voor de verstrekking van laatstgenoemde categorieën van gegevens gelden
bovendien veelal extra voorwaarden. Gegevens die worden verwerkt met het oog op het beheer van en
de controle op informanten en politiegegevens uit een themaverwerking kunnen slechts zeer beperkt
worden verstrekt.
Bij het verstrekken dient ook rekening gehouden te worden met een aantal algemene
randvoorwaarden. De politie moet de gegevens die ze verstrekt zelf rechtmatig verwerken en uit
andere wet- en regelgeving, zoals het Wetboek van Strafvordering (WvSv), kunnen bijzondere eisen
voortvloeien die voorgaan op de eisen die de WPG stelt. Ook dienen nagenoeg alle verstrekkingen te
worden vastgelegd ten behoeve van het toezicht op de naleving van de WPG.
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1. Inleiding
1.1. Algemeen
Per 1 januari 2008 is de Wet politiegegevens (WPG) van kracht geworden. Deze vervangt de
‘oude’ Wet politieregisters (WpolR). Als gevolg hiervan zijn de mogelijkheden om
politiegegevens te verstrekken aan derden buiten de politie verruimd. Door deze verruiming
zullen het belang van de ontvanger en het belang van de persoon die de gegevens betreffen op
een professionele manier tegen elkaar moeten worden afgewogen. Deze handreiking beoogt de
medewerker binnen het politiekorps en de Koninklijke Marechaussee (KMar) meer
duidelijkheid te geven over de mogelijkheden tot het verstrekken van politiegegevens aan
derden en de afwegingen die daarbij moeten worden gemaakt.
1.2. Leeswijzer
Deze handreiking valt grofweg in twee delen uiteen. De hoofdstukken 1 tot en met 6 gaan over
de structuur van de WPG in relatie tot het verstrekken van politiegegevens. Deze beogen in
algemene zin aspecten van het verstrekken van politiegegevens te verduidelijken. Vanaf
hoofdstuk 7 komt het verstrekkingenregime in meer praktische zin aan de orde. Dit mondt uit in
stroomschema’s die als leidraad zijn bedoeld voor het verstrekken in de praktijk.
In hoofdstuk 2 komt de structuur van de WPG aan de orde. De reikwijdte van de WPG wordt
beschreven en de begrippen ter beschikking stellen en verstrekken worden tegen elkaar afgezet.
In hoofdstuk 3 wordt het begrip verstrekken verder uitgediept en afgebakend. Vervolgens wordt
in hoofdstuk 4 uiteengezet welke mogelijkheden er zijn om politiegegevens te verstrekken met
als uitgangspunt de geheimhoudingsverplichting met betrekking tot politiegegevens. Hoofdstuk
5 bevat een soort leeswijzer voor veel voorkomende elementen waar de bepalingen van het
verstrekkingenregime worden toegelicht. Vervolgens benoemt hoofdstuk 6 een aantal algemene
voorwaarden waarmee bij het verstrekken van politiegegevens rekening moet worden gehouden
en die geen deel uitmaken van de verstrekkingsbepalingen zelf.
In hoofdstuk 7 wordt de structuur van het verstrekkingenregime uiteengezet. De mogelijkheden
om politiegegevens te verstrekken zijn mede afhankelijk van de hoedanigheid van degene aan
wie wordt verstrekt, de aard van de gegevens en het doel waarvoor de gegevens door de politie
worden verwerkt.. In de beschrijving worden ook aandachtspunten gegeven waarmee rekening
gehouden moet worden wanneer politiegegevens worden verstrekt en die in de eerdere
hoofdstukken in algemene zin zijn behandeld. In hoofdstuk 8 worden ter illustratie van de
verstrekkingsmogelijkheden een aantal praktijksituaties beschreven.
Bijlage A bevat de gebruikte afkortingen.
Bijlage B bevat twee stroomschema’s die stap voor stap leiden tot de beslissing tot het wel of
niet verstrekken van politiegegevens.
Bijlage C bevat een verstrekkingentabel. Hierin zijn de personen en instanties waaraan
politiegegevens kunnen worden verstrekt in alfabetische volfgorde gerangschikt. Telkens wordt
daarbij aangegeven welke politiegegevens kunnen worden verstrekt met verwijzing naar de
betreffende artikelen in de WPG en het BPG. Afhankelijk van de mate van inzicht in en
vaardigheid met het verstrekken kan deze in de praktijk als zelfstandige catalogus worden
gebruikt.

Versie 1.0
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Op grond van artikel 4:2, tweede lid, BPG kunnen, onder voorwaarden, politiegegevens worden
verstrekt ten behoeve van het toezicht op de naleving van bij ministeriële regeling aangewezen
wetgeving. Bijlage D bevat de aanwijzing van deze wetgeving.
Getracht is wetteksten en artikelnummers zoveel mogelijk buiten de tekst te houden. Dit zal niet
helemaal gelukt zijn omdat de handreiking van een abstract niveau afdaalt naar een direct in de
praktijk te gebruiken instrument. Het zal in de praktijk wenselijk en soms zelfs noodzakelijk
blijken de wet zelf te raadplegen alvorens over een voorgenomen verstrekking wordt besloten.
1.3. Opdracht PIWPG
Deze handreiking is een deelproject van het PIWPG. Het opdrachtgeverschap ligt bij de
projectleider van het PIWPG de heer drs. H. Klap RI MPM. Deelprojectleider is de heer D.
Huizinga, directeur van RAVEH consultancy. De uitvoering is in handen van de heer T. Riep,
voormalig functionaris voor de gegevensbescherming van het regionaal politiekorps Hollands
Midden, de heer mr. N.W. Groenhart, directeur van PrivacySolutions. Bij de uitvoering is
dnakbaar gebruik gemaakt van een klankbordgroep bestaande uit E. van Benthem, A.
Krommendijk, W. Schroor en W. de Boer.

Versie 1.0
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2. Het verstrekken van politiegegevens in de WPG
2.1. Inleiding
Politiegegevens zijn persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de uitvoering van
de politietaak. Het verwerken van persoonsgegevens is alleen toegestaan als de wet daarin
voorziet. De reden hiervan is dat het gebruik van persoonsgegevens ingrijpende gevolgen kan
hebben voor degenen op wie de gegevens betrekking hebben. De WPG vormt dus een
onmisbare wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens ter uitvoering van de
politietaak. Een goede uitvoering van de politietaak is niet mogelijk zonder voldoende armslag
om de daarvoor benodigde gegevens te verwerken. De WPG beoogt dan ook optimale
mogelijkheden te bieden voor de uitvoering van de politietaak.
De WPG is een bijzondere regeling voor de verwerking van persoonsgegevens die geldt in
plaats van de algemene Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor een specifieke
regeling voor de verwerking van politiegegevens is besloten omdat de persoonsgegevens die de
politie en de KMar verwerken veelal zonder (impliciete) toestemming van de betrokkene
worden verkregen. Vaak worden gegevens zelfs zonder dat de betrokkene er weet van heeft
verwerkt. Politiegegevens hebben doorgaans ook nog eens een gevoelig karakter terwijl de aard
van het politiewerk meebrengt dat politiegegevens (aanvankelijk) onjuist en onvolledig kunnen
zijn. Bovendien neemt de politie een bijzondere plaats in in de verhouding tussen de overheid
en de burger. Juist als deze verhouding problematisch wordt speelt de politie vaak een rol.1
Deze overwegingen rechtvaardigen dat de WPG een grote mate van bescherming van
politiegegevens biedt.
De WPG kenmerkt zich door een onderscheid tussen de verwerking van politiegegevens ten
behoeve van de uitvoering van de politietaak (binnen het politiedomein) enerzijds en het
verstrekken van politiegegevens voor doeleinden gelegen buiten de politietaak anderzijds.
De WPG is als volgt ingedeeld. In paragraaf 1 zijn algemene bepalingen opgenomen, waarin de
reikwijdte van de WPG wordt bepaald en waarin algemene regels worden gegeven voor het
verwerken van politiegegevens. Paragraaf 2 van de WPG is gewijd aan de verwerking van
politiegegevens ten behoeve van de uitvoering van de politietaak. Paragraaf 3 regelt de
verstrekking van politiegegevens ten behoeve van doeleinden gelegen buiten de politietaak.
Paragraaf 4 werkt de rechten van betrokkenen uit. Paragraaf 5 bevat een regeling voor het
interne en externe toezicht op de verwerking van politiegegevens.
In dit hoofdstuk wordt het verstrekken van politiegegevens geplaatst in de structuur van de
WPG. Aan de orde komen de reikwijdte van de WPG (paragraaf 2.2.), de verwerking van
politiegegevens ten behoeve van de uitvoering van de politietaak (paragraaf 2.3.) en tot slot de
verhouding van het verstrekken van politiegegevens tot de verwerking van politiegegevens ten
behoeve van de uitvoering van de politietaak (paragraaf 2.4.).
2.2. De reikwijdte van de WPG
De reikwijdte van de WPG is voor het verstrekken van politiegegevens van belang. Alleen als
de WPG van toepassing is kunnen de daarin opgenomen regels voor het verstrekken van
politiegegevens van toepassing zijn.

1

MvT WPG p. 2-3.
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De WPG is van toepassing op het geautomatiseerd verwerken dan wel het verwerken in een
bestand van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de politietaak bedoeld in de
artikelen 2 en 6, eerste lid, van de Politiewet 1993. Hierin zijn de volgende drie elementen te
onderscheiden:
-

persoonsgegevens;
verwerken, geautomatiseerd, dan wel in een bestand, en
de politietaak.

Ad a: persoonsgegevens
Politiegegevens zijn persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de uitvoering van
de politietaak. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon.2 Voor de vraag of er in een concrete situatie sprake is van
een persoonsgegeven is het volgende van belang.
Persoonsgegevens betreffen een persoon. Als stelregel kan worden gehanteerd dat er sprake is
van een persoonsgegeven als het gegeven van invloed is op de manier waarop iemand in het
maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld of bejegend. In veel gevallen vloeit dit uit de aard
van de gegevens al voort, zoals bij waarderingen over eigenschappen, opvattingen of
gedragingen. Het gaat hierbij niet alleen om juridische beslissingen, zoals rechterlijke
uitspraken of besluiten van bestuursorganen. Als een gegeven van invloed kan zijn op hoe over
iemand wordt gedacht of geoordeeld is er ook sprake van een persoonsgegeven. Het is dus niet
vereist dat er sprake is van rechtsgevolgen.3
Voor de vraag of er sprake is van een persoonsgegeven maakt het niet uit of er sprake is van
positieve of negatieve beïnvloeding van de beeldvorming. Dat kan wel een rol spelen bij de
beslissing om een gegeven wel of niet te verstrekken.
Persoonsgegevens betreffen bovendien een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon. Natuurlijke personen zijn mensen van vlees en bloed. De WPG is niet van toepassing
op gegevens over rechtspersonen, zoals een Besloten of Naamloze Vennootschap (B.V. of
N.V.). Men moet er wel op bedacht zijn dat gegevens over rechtspersonen vaak ook iets over
natuurlijke personen zeggen. Opsporing en vervolging richten zich vaak juist op de personen in
of achter bedrijven. Daarom zal er bij informatie over rechtspersonen veelal ook van
persoonsgegevens sprake zijn.
Ingewikkelder ligt de vraag naar de identificeerbaarheid van natuurlijke personen. De meest
voorkomende manier om mensen van elkaar te onderscheiden is het gebruik van NAWgegevens.4 Maar er zijn ook indirecte manieren om mensen te identificeren, die juist bij de
politie vaak worden gebruikt. Er is sprake van identificeerbaarheid als gegevens door
combinatie met andere gegevens tot een bepaald persoon kunnen worden herleid. Zo zijn
kentekens, telefoonnummers, postcodes, burgerservicenummers, vingerafdrukken en DNAprofielen persoonsgegevens. Ook kunnen signalementen, gedragsbeschrijvingen en dergelijke,
persoonsgegevens zijn. Uiteindelijk gaat het om de vraag of iemand zonder onevenredige
inspanningen met zekerheid of grote mate van waarschijnlijkheid kan worden geïdentificeerd.
Bepalend daarvoor zijn de middelen waarover de verantwoordelijke beschikt. Of een gegeven

2

Artikel 1, onder a, van de Wbp. Deze omschrijving maakt onderdeel uit van de definitie van politiegegeven in
artikel 1, onder a, WPG. Zie ook het Begrippenkader WPG van het PIWPG.
3
MvT bij de Wbp, p. 46.
4
NAW-gegevens zijn gegevens inhoudende de naam, het adres en de woonplaats van een persoon.
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als persoonsgegeven moet worden aangemerkt kan dus onder meer afhangen van de context en
kan naar tijd en plaats veranderen.5
Ad b: verwerken
Onder verwerken wordt verstaan: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking
tot politiegegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, vergelijken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met
elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van
politiegegevens.6 Een ruimere omschrijving is bijna niet denkbaar. Bij de vraag of een
handeling met betrekking tot politiegegevens ook de verwerking ervan in de zin van de WPG
inhoudt hoeft men dan ook niet lang stil te staan. Het verstrekken van politiegegevens is één van
alle handelingen die onder dit ruime begrip verwerken vallen.
Voor de toepasselijkheid van de WPG moet er niet alleen sprake zijn van het verwerken van
politiegegevens. De reikwijdte van de WPG vereist bovendien dat politiegegevens geheel of
gedeeltelijk geautomatiseerd worden verwerkt of dat politiegegevens in een bestand zijn
opgenomen of bestemd zijn om in een bestand te worden opgenomen.7
Als een verwerking geautomatiseerd plaatsvindt, is dit in de praktijk veelal duidelijk. Een goede
uitvoering van de politietaak vergt in het algemeen ook dat politiegegevens geautomatiseerd
worden verwerkt. Geautomatiseerde verwerking vergroot immers de mogelijkheden om
effectief en efficiënt politiegegevens uit te wisselen binnen de politie en de KMar. De wetgever
heeft mede met het oog hierop de WpolR vervangen door de WPG.
Ook de niet-geautomatiseerde verwerking van politiegegevens kan onder de reikwijdte van de
WPG vallen. Daarvoor moet er sprake zijn van een bestand. Een bestand is een gestructureerd
geheel van politiegegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is
op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is
en betrekking heeft op meerdere personen.8 De geautomatiseerde verwerking voldoet veelal
eveneens aan de omschrijving van bestand, zodat de geautomatiseerde verwerking in de regel
ook als bestand onder de werking van de WPG valt.
Ad c: politietaak
Onder de politietaak verstaat de WPG de politietaak bedoeld in de artikelen 2 en 6, eerste lid,
van de Politiewet 1993 (PW 1993), waarmee de politie respectievelijk de KMar is belast.9
Hieronder vallen de handhaving van de openbare orde, de strafrechtelijke handhaving van de
rechtsorde en de hulpverlening, alsmede de taken ten dienste van de justitie omschreven in
artikel 1, eerste lid, onder g, onderdelen 1 tot en met 3, PW 1993. De reikwijdte van de WPG is
ten opzichte van de WpolR uitgebreid met de taken ten dienste van de justitie genoemd in
onderdelen 1 en 2. Het verstrekkingenregime van de WPG is dus ook van toepassing op de
gegevens die voor deze taken ten dienste van justitie worden verwerkt.

5

MvT bij de Wbp, p. 47-50.
Deze omschrijving is de definitie van verwerken van politiegegevens in artikel 1, onder c, WPG en is bijna gelijk
aan de definitie van verwerking van persoonsgegevens in artikel 1, onder b, van de Wbp. Zie ook Begrippenkader
WPG van het PIWPG p. 2.
7
Artikel 2, eerste lid, WPG en de MvT, p. 30 en de Nota naar aanleiding van het Verslag bij de WPG, p. 11.
8
Atikel 2, derde lid, WPG.
9
Artikel 1, onder b, WPG en de Impactanalyse ten aanzien van artikel 2 WPG p. 12 e.v.
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Er blijven evenwel nog altijd, veelal toezichthoudende, taken over waarmee de politie is belast
die voortvloeien uit bijzondere wetten die niet onder het bereik van de WPG vallen. Op
persoonsgegevens die worden verwerkt ter uitvoering van die taken zal veelal de Wbp van
toepassing zijn.
Ook kent een aantal wetten taken toe aan de korpschef, waarbij de korpschef besluiten neemt.
Ook op de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van die taken is niet de WPG, maar
veelal de Wbp van toepassing. Deze taken van de korpschef moeten onderscheiden worden van
de eerder genoemde toezichthoudende taken van de politie. Soms kent eenzelfde wet zowel
taken ten dienste van de justitie aan de politie toe en als besluitvormende taken aan de korpschef
toe. Dit kan verwarrend zijn.
Tot slot zijn er nog de meer beheersmatige taken, zoals die ten aanzien van personele
aangelegenheden, integriteit en dergelijke. Op de verwerking van persoonsgegevens voor deze
beheersmatige taken is ook niet de WPG maar de Wbp van toepassing.
Uitzonderingen
Specifiek van de reikwijdte van de WPG zijn uitgezonderd de verwerking van politiegegevens
ten behoeve van uitsluitend persoonlijke doeleinden en ten behoeve van interne
bedrijfsvoering.10
Onduidelijkheden over de toepasselijkheid van de WPG in de praktijk: zakboekjes
In de praktijk kan, net als dat onder de WpolR het geval was, onduidelijkheid ontstaan over de
vraag of de WPG van toepassing is. Het is raadzaam in een dergelijk geval te benoemen op welk
van de criteria die de reikwijdte van de WPG bepalen de onduidelijkheid betrekking heeft. Met
andere woorden, wat is de vraag: gaat het wel om persoonsgegevens, is er wel sprake van een
bestand of is onduidelijk of de taak waarvoor de gegevens worden verwerkt wel onderdeel is
van de politietaak?
Onderwerp van discussie zijn veelvuldig de gegevens die zijn genoteerd in de zogenaamde
zakboekjes. In de eerste plaats kan de vraag gesteld worden of er wel sprake is van een bestand.
Dit hangt af van de structuur en toegankelijkheid van de in een dergelijk zakboekje opgenomen
gegevens. Deze aantekeningen zullen in het algemeen allerhande zeer uiteenlopende zaken en
voorvallen betreffen. De gegevens zullen bovendien zijn opgeschreven in de volgordelijkheid
waarin deze zich hebben voorgedaan. In de regel zal een zakboekje op zichz\elf dan ook geen
bestand zijn waarop de WPG van toepassing is.
Bovendien kan de vraag gesteld worden of het zakboekje als geheugensteun onder de
uitzondering met betrekking tot persoonlijke doeleinden valt. De wetgever heeft evenwel
expliciet over zakboekjes en dergelijke opgemerkt dat het persoonlijke karakter ervan wegvalt
voor zover de erin opgenomen aantekeningen beschikbaar worden gesteld of worden verstrekt.11
Ten behoeve van het gebruik van de gegevens nadat deze ter beschikking zijn gesteld of zijn
verstrekt zullen deze gegevens geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand worden
opgenomen. Vanaf dat moment kunnen de betreffende gegevens in het zakboekje eveneens
worden aangemerkt als te zijn bestemd om in een bestand te worden opgenomen en zullen deze
gegevens om die reden onder de werking van de WPG vallen.

10
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Artikel 2, tweede lid, WPG.
MvT WPG p. 30.
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Hieruit kan de volgende conclusie worden getrokken. Zakboekjes vallen niet onder de WPG als
deze alleen als geheugensteun dienen voor het invoeren van gegevens in de politiesystemen.
Wordt het zakboekje daarnaast gebruikt om vragen van collega’s te beantwoorden of wordt op
andere wijze op zakboekjes teruggevallen bij de uitvoering van het werk, dan zullen deze wel
onder de WPG vallen.
Het advies hoe met zakboekjes om te gaan luidt als volgt. Gebruik deze waarvoor ze zijn
bedoeld: als geheugensteun om later deze gegevens in de politiesystemen in te voeren. Als dit
goed gebeurt, verliezen de boekjes daarna hun waarde en wordt aanbevolen deze te vernietigen.
2.3. Verwerking van politiegegevens ten behoeve van de uitvoering van de politietaak
De verwerking van politiegegevens ten behoeve van de uitvoering van de politietaak is
gebonden aan de volgende in de WPG geformuleerde doeleinden:
-

de dagelijkse politietaak (artikel 8);
onderzoeken in het kader van de handhaving van de rechtsorde in bepaalde gevallen
(artikel 9);
inzicht in de betrokkenheid van personen bij bepaalde ernstige bedreigingen van de
rechtsorde (artikel 10);
het beheer van en de controle van informanten (artikel 12), en
ondersteunende taken (artikel 13).

De korpsbeheerder is aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking van
politiegegevens.12 Politiegegevens mogen voor de genoemde doeleinden uitsluitend worden
verwerkt door de verantwoordelijke en degenen die daartoe door de verantwoordelijke
geautoriseerd zijn. Geautoriseerd kunnen worden13:
-

ambtenaren van politie die onder het beheer van de verantwoordelijke vallen;
in bijzondere gevallen personen die geen ambtenaar van politie zijn en die onder het
beheer van de verantwoordelijke vallen;
in bijzondere gevallen ambtenaren van politie die onder het beheer van een andere
verantwoordelijke vallen.

In het Besluit politiegegevens (BPG) worden nadere regels gegeven over autorisaties14.
Een autorisatie is altijd gebonden aan de taak van de geautoriseerde persoon. Deze taak dient
onderdeel te zijn van de politietaak. Een autorisatie mag door de geautoriseerde persoon ook
alleen gebruikt worden voor de uitvoering van de taak waarvoor de autorisatie is gegeven.
Zo voorziet de WPG in een gesloten kring van geautoriseerde personen waarbinnen
politiegegevens ten behoeve van de uitvoering van de politietaak mogen worden verwerkt, die
in deze Handreiking verder als het WPG-domein zal worden aangeduid.

12

Artikel 1, onder f, WPG.
Artikel 6 WPG.
14
Paragraaf 2 BPG.
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politietaak

Figuur 1. Het WPG domein: personen die ten behoeve van de uitvoering van de politietaak zijn
geautoriseerd voor het verwerken van politiegegevens.

2.4. Ter beschikking stellen en verstrekken
Indien personen binnen het WPG-domein onderling politiegegevens uitwisselen wordt daarvoor
de aanduiding het ter beschikking stellen van politiegegevens gebruikt. De WPG definieert het
ter beschikking stellen van politiegegevens als het verstrekken van politiegegevens aan
personen die overeenkomstig de WPG zijn geautoriseerd voor het verwerken van
politiegegevens.15
Daarnaast definieert de WPG het verstrekken van politiegegevens als het bekend maken of ter
beschikking stellen van politiegegevens.16 In de derde paragraaf van de WPG en paragraaf 4 van
het BPG zijn de personen en instanties buiten de politie aangewezen waaraan politiegegevens
moeten of kunnen worden verstrekt binnen nederland.
Over de begrippen ter beschikking stellen en verstrekken kan verwarring ontstaan. In deze
handreiking zullen deze begrippen als volgt worden gebruikt. Met het ter beschikking stellen
van politiegegevens wordt uitsluitend gedoeld op gegevensverkeer binnen het WPG-domein,
zoals dat in de vorige paragraaf is omschreven. Met het verstrekken van politiegegevens wordt
bedoeld het brengen van gegevens die binnen het WPG-domein worden verwerkt buiten het
WPG domein.

15
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Artikel 1, onder e, WPG.
Artikel 1, onder d, WPG.
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politietaak
verstrekken
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Ter beschikking stellen

Figuur 2. Ter beschikking stellen vindt plaats binnen het WPG-domein. Verstrekken vindt plaats vanuit
het WPG-domein naar buiten het WPG-domein.

Het ter beschikking stellen en verstrekken onderscheiden zich van elkaar in de eerste plaats door
het doel waarvoor de gegevens aan een ander ter kennis worden gebracht. Bij het ter
beschikking stellen krijgt de ontvanger de beschikking over de gegevens om de politietaak uit te
voeren. Bij het verstrekken krijgt de ontvanger de beschikking over de gegevens voor andere
doeleinden dan de uitvoering van de politietaak.
Dit brengt in de tweede plaats met zich dat na het ter beschikking stellen de politiegegevens nog
altijd politiegegevens zijn, omdat zij nog steeds voor de uitvoering van de politietaak worden
verwerkt. Na verstrekking zijn de politiegegevens geen politiegegevens meer, omdat zij niet
meer worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de politietaak.
In de derde plaats volgt hieruit dat politiegegevens alleen ter beschikking kunnen worden
gesteld aan personen voor zover die zijn geautoriseerd voor het verwerken van politiegegevens,
want alleen geautoriseerde personen mogen politiegegevens verwerken. Politiegegevens worden
alleen verstrekt aan personen voor zover die niet zijn geautoriseerd voor de verwerking van
politiegegevens.
Personen kunnen meerdere taken hebben. Eén persoon kan zowel taken hebben die onderdeel
uitmaken van de politietaak als taken die geen onderdeel uitmaken van de politietaak. Voor de
taken die behoren tot de politietaak dient deze persoon geautoriseerd te zijn voor het verwerken
van politiegegevens. Voor de taken die niet behoren tot de politietaak kan deze persoon niet
geautoriseerd worden voor het verwerken van politiegegevens en voor deze taken mag hij de
hem verleende autorisaties voor het verwerken van politiegegevens niet gebruiken. Als aan deze
persoon politiegegevens ter kennis worden gebracht, moet goed worden onderscheiden ten
behoeve van welke taak dit gebeurt. Gebeurt dit ten behoeve van een onderdeel van de
politietaak dan is er sprake van ter beschikking stellen. Gebeurt dit ten behoeve van een taak die
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geen onderdeel van de politietaak is, dan is er sprake van verstrekken. Als voorbeeld zou
kunnen worden genoemd de bureau’s interne onderzoeken. Als de politieambtenaren een
disciplinair onderzoek instellen en daarmee niet bezig zijn met de uitvoering van de politietaak,
krijgen zij gegevens verstrekt op grond van artikel 16 onderdeel e. Wanneer wordt besloten tot
een strafrechtelijk onderzoek kan op grond van die taak de terbeschikkingstelling via autorisatie
geregeld worden.

verstrekken

p

Ter beschikking stellen

Figuur 3. Ter beschikking stellen en verstrekken aan dezelfde persoon die zowel binnen als buiten het
WPG-domein taken heeft.

Het onderscheid tussen ter beschikking stellen en verstrekken is niet alleen van belang omdat dit
door andere regels wordt beheerst: paragraaf 2 respectievelijk paragraaf 3 van de WPG. Ook de
protocolplicht17, de verplichting om vast te leggen wie welke politiegegevens heeft verkregen,
maakt verschil tussen het ter beschikking stellen en verstrekken. Ten aanzien van ter
beschikking stellen is protocollering uitzondering. Ten aanzien van verstrekken is protocollering
uitgangspunt.

17

Artikel 32 WPG.
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3. Wat is verstrekken?
3.1. Inleiding
Voor een goed begrip van het verstrekken van politiegegevens is het nodig langer stil te staan
bij het begrip verstrekken. Wat wordt daarmee nu precies bedoeld? Daarover gaat dit hoofdstuk.
In paragraaf 3.2. wordt ingegaan op het begrip verstrekken in zijn algemeenheid. Vervolgens
wordt in paragraaf 3.3. ingezoomd op het rechtstreeks verstrekken, waarna in paragraaf 3.4. de
verhouding tussen verstrekken en de rechten van betrokkenen wordt behandeld. Tot slot wordt
in paragraaf 3.5. de verhouding van verstrekken tot de toegang tot politiegegevens in het kader
van toezicht besproken.
3.2. Verstrekken
De WPG definieert het verstrekken van politiegegevens als het bekend maken of ter
beschikking stellen van politiegegevens.18 Er is sprake van verstrekken als een ontvanger over
politiegegevens kan beschikken. Daaraan worden geen vormvereisten gesteld. Verstrekken kan
dus op alle mogelijke manieren, zoals mondeling, schriftelijk en langs elektronische weg. Ook
het over de schouder laten meekijken naar bijvoorbeeld een bestand met persoonsgegevens
houdt het verstrekken van die gegevens in.19 Het is niet vereist dat een ontvanger ook
daadwerkelijk van politiegegevens kennis heeft genomen. Ook het brengen van een ontvanger
in de situatie dat deze van politiegegevens kennis kan nemen kan verstrekking van die gegevens
opleveren. Het verzenden van politiegegevens in een brief levert verstrekken op ook al heeft de
ontvanger de gegevens (nog) niet gelezen. De ontvanger die de brief ongelezen weglegt, heeft
namelijk wel de beschikking over de gegevens. Hij kan zelf besluiten om van de gegevens
kennis te nemen door de brief te openen en te lezen en hij kan de brief aan anderen laten lezen.
De gegevens die verstrekt worden hoeven niet helemaal hetzelfde te zijn als de politiegegevens
zoals de politie die verwerkt om van een verstrekking te kunnen spreken. Er is sprake van het
verstrekken van politiegegevens als de gegevens die verstrekt zijn in nauw verband staan met de
politiegegevens, zoals de politie die verwerkt. Vereist is dat de verstrekte gegevens geheel of
grotendeels op politiegegevens zijn gebaseerd. Zo kan als verstrekking worden aangemerkt het
mededelen van informatie die is verkregen uit het bewerken van politiegegevens, al dan niet met
andere gegevens. Ook het aangeven of bepaalde gegevens juist zijn, waarvoor als bron
politiegegevens worden gebruikt, is aan te merken als verstrekking. Of de gegevens bij de
ontvanger al bekend waren uit andere bron op het moment van de verstrekking doet aan het
karakter van verstrekking niet af.
Het verstrekken of de beslissing om wel of niet te verstrekken is geen besluit in de zin van de
Algemene wet bestuiursrecht omdat dit niet op rechtsgevolg is gricht. Tegen een beslissing om
wel of niet te verstrekken staat dan ook geen bezwaar of administratief beroep open. Langs die
weg kan een beslissing om te verstrekken dan ook niet worden afgedwongen. Het verstrekken
zal onder omstandigheden mogelijk wel kunnen worden afgedwongen als het achterwege laten
ervan onrechtmatig zou zijn.

18
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Artikel 1, onder d, WPG.
MvT WPG p. 26.
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3.3. Rechtstreeks verstrekken
De WPG en het BPG wijzen een aantal personen en instanties aan waaraan politiegegevens
rechtsreeks kunnen worden verstrekt. Onder rechtstreeks verstrekken moet worden verstaan het
bieden van zelfstandige toegang tot politiegegevens langs geautomatiseerde weg. Het systeem
van de rechtstreekse verstrekking voorziet erin dat een derde online politiegegevens kan
bevragen.20 Bij rechtstreekse verstrekking bepaalt de verantwoordelijke dus vooraf een
verzameling politiegegevens en biedt de ontvanger de mogelijkheid van politiegegevens uit
deze verzameling kennis te nemen zonder verdere tussenkomst van de zijde van de
verantwoordelijke. De ontvanger krijgt dus de beschikking over de hele verzameling van
politiegegevens en beslist zelf wanneer en welke gegevens hij daadwerkelijk raadpleegt. De
WPG kent drie varianten van rechtstreekse verstrekking.
De eerste variant is volledige toegang tot bepaalde politiegegevens. Deze vorm van
rechtstreekse toegang tot politiegegevens is voorbehouden aan het openbaar ministerie, voor
zover het openbaar ministerie (OM) de gegevens nodig heeft voor het nemen van
strafvorderlijke beslissingen omtrent de opsporing en vervolging van strafbare feiten en de hulp
aan slachtoffers van strafbare feiten.
De tweede variant is de rechtstreekse toegang tot politiegegevens door middel van
geautomatiseerde vergelijking. Deze variant is voorbehouden aan enkele personen en instanties
met een publieke taak die zijn aangewezen in het BPG. Dit zijn: ambtenaren van de Immigratieen Naturalisatiedienst (IND), ambtenaren van de Minister van Buitenlandse Zaken (BuZa),
personen werkzaam bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) en ambtenaren die
werkzaam zijn bij bepaalde nationale politiële contactpunten.21 De rechtstreekse toegang tot
politiegegevens beoogt niet meer dan deze personen in staat te stellen rechtstreeks te verifiëren
of politiegegevens met betrekking tot een betrokkene worden verwerkt (hit/no hit). Voor het
verstrekken van de achterliggende politiegegevens blijft de tussenkomst van de politie vereist.22
De derde variant is de rechtstreekse verstrekking van in het BPG aan te wijzen categorieën van
politiegegevens aan inlichtingendiensten. Tot op heden zijn hiertoe nog geen categorieën van
politiegegevens in het BPG aangewezen. De inlichtingendiensten zullen door hen verwerkte
gegevens geautomatiseerd kunnen vergelijken met de aangewezen politiegegevens. Als deze
gegevens ook door de politie worden verwerkt kunnen alle daaraan gerelateerde politiegegevens
eveneens rechtstreeks aan de betreffende dienst worden verstrekt. De WPG voorziet daarbij in
de mogelijkheid van afstemming tussen de inlichtingendiensten en het OM naar aanleiding van
concrete rechtstreekse verstrekkingen, zodat de wederzijdse activiteiten met betrekking tot
dezelfde gegevens op elkaar kunnen worden afgestemd.23
3.4. De rechten van betrokkenen: kennisneming is geen verstrekking.
Op grond van artikel 25 WPG deelt de verantwoordelijke een ieder op diens schriftelijk verzoek
mede of, en zo ja welke, politiegegevens over hem zijn vastgelegd. De kennisneming door
betrokkene van hem betreffende politiegegevens wordt niet aangemerkt als verstrekking,
hoewel deze strikt genomen wel aan de daarvoor gehanteerde definitie voldoet. Kennisneming
door de betrokkene valt ook buiten het verstrekkingenregime van paragraaf 3 en is geregeld in

20

MvT WPG p. 79-80.
Deze opsomming volgt uit de artikelen 23 WPG en artikel 4:6 BPG. Zie voor het doel van de rechtstreekse
verstrekking en nadere specificaties die artikelen en de bijbehorende MvT en NvT.
22
NvT BPG p. 53.
23
MvT WPG p. 81-82.
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paragraaf 4 van de WPG. Een verzoek om kennisneming kan slechts geweigerd worden op
grond van de daartoe in artikel 27 WPG geformuleerde weigeringsgronden en niet omdat
paragraaf 3 niet in de verstrekking van politiegegevens aan de betrokkene voorziet. De
weigeringsgronden van artikel 27 WPG zijn:
-

de goede uitvoering van de politietaak;
gewichtige belangen van derden;
de veiligheid van de staat.

Indien een geschil ontstaat tussen de betrokkene en de verantwoordelijke over de uitoefening
door de betrokkene van zijn recht op kennisneming, verbetering, verwijdering en dergelijke
staat voor de betrokkene rechtsbescherming open. De betrokkene kan het College bescherming
persoonsgegevens (CBP) verzoeken in het geschil te bemiddelen. In het kader van een
bemiddeling kan het CBP kennisnemen van de politiegegevens die het onderwerp van geschil
vormen. De betrokkene kan ook bij de bestuursrechter beroep aantekenen tegen een afwijzende
beslissing van de verantwoordelijke op zijn verzoek. De bestuursrechter kan in het kader van de
behandeling van dit beroep ook kennisnemen van de politiegegevens die onderwerp van het
geschil vormen. Ook deze kennisneming van politiegegevens door het CBP en de rechter
worden niet aangemerkt als verstrekking, hoewel deze strikt genomen wel aan de definitie van
verstrekken voldoet. Deze vormen van kennisneming vallen eveneens buiten paragraaf 3 van de
WPG24.
3.5. Toegang tot politiegegevens in het kader van toezicht is geen verstrekking.
Op de verwerking van politiegegevens wordt toegezien door de verantwoordelijke zelf, door de
privacyfunctionaris namens de verantwoordelijke, door de functionaris voor de
gegevensbescherming indien die door de verantwoordelijke is aangesteld, door een externe
auditor en door het CBP. Al deze personen en instanties hebben in het kader van hun
toezichthoudende taak toegang tot politiegegevens.25 Hoewel deze toegang tot politiegegevens
strikt genomen wel aan de definitie van het verstrekken van politiegegevens voldoet wordt deze
niet als verstrekking aangemerkt. Deze valt ook buiten het verstrekkingenregime van paragraaf
3 van de WPG en is geregeld in de algemene bepalingen.

24

Voor uitgebreide informatie over de rechten van betrokkene is de Handreiking Rechten Betrokkene van het
PIWPG beschikbaar.
25
Artikel 4, vierde en vijfde lid, WPG.
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4. De mogelijkheden tot verstrekken van politiegegevens
4.1. Inleiding
De WPG is een bijzondere regeling die geldt in plaats van de algemene Wbp. De WPG is
specifiek geschreven voor de uitvoering van de politietaak door de politie en de KMar. Hiertoe
is besloten omdat de gegevens die de politie en de KMar daarbij verwerken veelal zonder
(impliciete) toestemming van de betrokkene worden verkregen. Vaak worden gegevens zelfs
zonder dat de betrokkene er weet van heeft verwerkt. Politiegegevens hebben doorgaans ook
nog eens een gevoelig karakter terwijl de aard van het politiewerk meebrengt dat
politiegegevens (aanvankelijk) onjuist en onvolledig kunnen zijn. Bovendien neemt de politie
een bijzondere plaats in in de verhouding tussen de overheid en de burger. Juist als deze
verhouding problematisch wordt speelt de politie vaak een rol.26
Eén van de kenmerken van de in de WPG opgenomen bijzondere regeling voor de politie is het
gesloten karakter ervan. Dit gesloten karakter houdt in dat alle mogelijkheden om
politiegegevens te verstrekken uitdrukkelijk in de WPG zijn vastgelegd. Hoewel de WPG ten
opzichte van de WpolR ruimere mogelijkheden biedt om politiegegevens te verstrekken aan
anderen dan de politie en de KMar is de wetgever van dit uitgangspunt niet afgeweken. De
WPG brengt dus meer mogelijkheden binnen het gesloten karakter. Ten aanzien van de
verstrekking van politiegegevens blijft het uitgangspunt dus: “nee, tenzij”.
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: de geheimhoudingsverplichting
(paragraaf 4.2.), de uitzonderingen op de geheimhoudingsverplichting (paragraaf 4.3.), de
wettelijke verplichting tot verstrekking (paragraaf 4.4.), het verstrekkingenregime (paragraaf
4.5.) en verstrekkingendie noodzakelijk zijnvoor de politietaak (paragraaf 4.6.) en die
noodzakelijk zijn voor de taak van de ontvanger (paragraaf 4.7.).
4.2. De geheimhoudingsverplichting
Het gesloten karakter van de WPG is verankerd in de geheimhoudingsverplichting van artikel 7
WPG. Ook deze geheimhoudingsverplichting maakt onderscheid tussen personen binnen het
WPG-domein, omschreven in paragraaf 2.3, aan wie politiegegevens ter beschikking zijn
gesteld enerzijds en personen buiten het WPG-domein waaraan politiegegevens zijn verstrekt
voor buiten de politietaak gelegen doeleinden anderzijds. Dit onderscheid is vooral van belang
voor de uitzonderingen op de verplichting tot geheimhouding, waarvan het
verstrekkingenregime, zoals dat is opgenomen in de derde paragraaf van de WPG, de meest
omvangrijke is. Deze uitzonderingen op de geheimhoudingsverplichting komen in de volgende
paragraaf aan de orde.
De verplichting tot geheimhouding beperkt zich niet tot degenen in het WPG-domein, zoals
omschreven in paragraaf 2.3 aan wie politiegegevens ter beschikking gesteld worden of tot de
ontvangers buiten het WPG-domein aan wie de gegevens direct door de politie zijn verstrekt.
Het uitgangspunt van de geheimhoudingsverplichting is dat een ieder tot geheimhouding is
gehouden, wanneer hij de beschikking krijgt over politiegegevens met betrekking tot een derde,
dus ook diegenen die politiegegevens verkrijgen als tweede of volgende ontvanger.27 De
geheimhoudingsverplichting van de WPG blijft als het ware met de gegevens meereizen.

26
27

MvT WPG p. 2-3.
MvT WPG p. 37.
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Schending
van
de
geheimhoudingsverplichting
is
een
strafbaar
feit.
De
geheimhoudingsverplichting in de WPG is een wettelijk voorschrift als bedoeld in artikel 272
van het WvSr dat luidt:
1. Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit
hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep
verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.
2. Indien dit misdrijf tegen een bepaald persoon gepleegd is, wordt het slechts vervolgd
op diens klacht.
Het klachtvereiste van het tweede lid wordt door de WPG uitdrukkelijk buiten werking gesteld.
Hierdoor is een klacht van de betrokkene niet vereist voor de vervolging van een schending van
de geheimhoudingsverplichting.28
4.3. Uitzonderingen op de geheimhoudingsverplichting
Personen binnen het WPG-domein, zoals omschreven in paragraaf 2.3 aan wie politiegegevens
ter beschikking zijn gesteld zijn tot geheimhouding van die gegevens verplicht, behoudens voor
zover:
-

een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht;
de bepalingen van paragraaf 3 (het verstrekkingenregime) verstrekking toelaten;
de politietaak in bijzondere gevallen tot verstrekking noodzaakt.29

Hieruit volgt dat politiegegevens ook mogen worden verstrekt als een wettelijke bepaling
daartoe verplicht of als de politietaak in bijzondere gevallen daartoe noodzaakt, indien het
verstrekkingenregime van paragraaf 3 van de WPG niet in de verstrekking voorziet.

Wettelijke
verplichting

WPG
domein

Verstrekkingen

Ander
domein

regime

Politietaak

Figuur 4: Uitzonderingen geheimhoudingsverplichting WPG-domein

Personen aan wie politiegegevens zijn verstrekt verwerken deze gegegevens onder een ander
wettelijk regime van de WPG. In veel gevallen zal de Wet bescherming persoonsgegevens van
toepassing zijn. Ongeacht welke mogelijkheden tot het verdere gebruik van de gegevens op
grond daarvan mogelijk zouden zijn, blijft de geheimhoudingsveplichting uit de WPG van
kracht. Ontvangers van politiegegevens blijven dus tot geheimhouding van deze gegevens
verplicht, zij het dat de WPG (door)verstrekking toelaat voor zover:

28
29

Artikel 7, derde lid, WPG.
Artikel 7, eerste lid, WPG.
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-

een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht;
hun taak tot verstrekking noodzaakt.30

Wettelijke
verplichting

WPG
domein

Verstrekkingen

Ander
domein

Wettelijke
verplichting

Wettelijke verplicht ing

regime
Taak
Politietaak

Figuur

5:

Uitzonderingen geheimhoudingsverplichting WPG-domein en ander domein

4.4. Wettelijke verplichting tot verstrekking
De situatie kan zich voordoen dat een wet tot verstrekking van politiegegevens verplicht. Een
dergelijke bepaling kan zich richten tot iemand in het WPG-domein, omschreven in paragraaf
2.3, aan wie politiegegevens ter beschikking zijn gesteld en tot iemand buiten het WPG-domein
waaraan de betreffende gegevens zijn verstrekt. Deze uitzondering geldt daarom voor beide
categorieën van personen die de beschikking hebben gekregen over politiegegevens.
De MvT noemt als voorbeeld de verplichting tot het afleggen van een getuigenis ten overstaan
van een rechter-commissaris op grond van artikel 213 van het WvSv.31
Ook onder de WpolR konden gegevens uit politieregisters worden verstrekt op grond van een
wettelijke verplichting. Dit was in de wettekst32 niet met zoveel woorden opgenomen. Indien de
WpolR tot geheimhouding verplichtte van gegevens die op grond van een andere wettelijke
regeling verstrekt moesten worden, werd dit gezien als botsende verplichtingen en moest per
geval uitgemaakt worden welke wettelijke regeling voorrang had.
Nu bevat artikel 7 WPG de woorden “behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven
voorschrift tot verstrekking verplicht”. Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat onder de WPG
iedere verplichting tot verstrekking op de geheimhoudingsverplichting van de WPG voorgaat,
ongeacht of deze in een wet staat of in regeling van lagere rang, zoals een besluit of een
ministeriële regeling. De wetgever heeft deze tekstuele wijziging ten opzichte van de WpolR
niet toegelicht. Integendeel, de toelichting op dit onderdeel is nagenoeg gelijk aan die op de
WpolR. Het lijkt er daarom op dat de wetgever in de oude situatie geen verandering heeft willen
brengen.
De oude situatie kan aan de hand van de rechtspraak met betrekking tot de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob) worden toegelicht. 33 Politiekorpsen zijn bestuursorganen in de zin van de
Wob en kunnen dus geconfronteerd worden met de vraag in hoeverre op grond van de Wob ook
persoonsgegevens openbaar gemaakt kunnen of moeten worden. Het uitvoering geven aan de
30

Artikel 7, tweede lid, WPG.
P. 27. Het daar genoemde voorbeeld met betrekking tot de Nationale ombudsman is achterhaald door de wet extern
klachtrecht. Ingevolge die wet is de verplichting tot verstrekking aan de Nationale ombudsman overgeheveld naar de
Algemene wet bestuursrecht.
32
Artikel 30 WpolR.
33
Zie voor de problematiek met betrekking tot de Wob ook hoofdstuk 4 van de Handreiking Rechten Betrokkene van
het PIWPG.
31
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Wob kan er per saldo op neerkomen dat politiegegevens verstrekt worden. Dan rijst de vraag:
kan of moet openbaarmaking achterwege blijven indien dat zou meebrengen dat politiegegevens
worden verstrekt zonder dat het verstrekkingenregime daarin voorziet? Over deze vraag naar de
verhouding tussen het verstrekkingenregime en de Wob heeft de bestuursrechter zich onder de
WpolR uitgesproken in 2006.34 Die uitspraak komt er per saldo op neer dat persoonsgegevens
uit politieregisters niet openbaar mogen worden gemaakt op grond van de Wob als het
verstrekkingenregime van de Wet politieregisters daar niet in voorziet. De WpolR gaat dus
voor.
Aan deze uitspraak is de volgende redenering ten grondslag gelegd. De WpolR is van
toepassing op persoonsgegevens in politieregisters. De Wob is van toepassing op documenten.
De WpolR kent een gesloten en uitputtend bedoeld systeem voor de verstrekking van
persoonsgegevens uit politieregisters. Voor zover documenten waarvan de openbaarmaking op
grond van de Wob wordt verlangd persoonsgegevens bevatten dient de Wob buiten toepassing
te worden gelaten als het verstrekkingenregime van de WpolR niet in verstrekking voorziet.
Voor het overige dient met betrekking tot die documenten aan de Wob toepassing te worden
gegeven. Oftewel, als om openbaarmaking van documenten wordt gevraagd op grond van de
Wob, dient vastgesteld te worden of en in hoeverre de betreffende documenten
persoonsgegevens bevatten. Gelet op de ruime definitie van het begrip politiegegevens, waarvan
het begrip persoonsgegevens deel uitmaakt, zullen de meeste documenten van de politie
politiegegevens bevatten.Deze mogen niet openbaar gemaakt worden. Voor de overige inhoud
van de documenten dient toepassing te worden gegeven aan de Wob. Op grond van de Wob
moet getoetst worden of het document een bestuurlijke aangelegenheid betreft en of
openbaarmaking achterwege moet blijven op grond van de weigeringsgronden in de Wob.
4.5. Verstrekkingenregime
Paragraaf 3 van de WPG bevat het verstrekkingenregime dat verderop in deze handreiking
uitgebreid aan de orde komt. Het verstrekkingenregime is dus een uitzondering op het gesloten
karakter en daarmee op de geheimhoudingsplicht van de WPG. Ten behoeve van de
overzichtelijkheid in relatie tot de geheimhoudingsplicht wordt hier volstaan met een korte
weergave van de categorieën van verstrekkingsmogelijkheden. Deze zijn:
-

verstrekking aan gezagsdragers en opsporingsambtenaren;
verstrekking aan inlichtingendiensten en buitenlandse opsporingsinstanties;
verstrekking aan personen en instanties met een landelijke taak, omschreven in het
BPG;
verstrekking ten behoeve van een samenwerkingsverband;
machtiging of opdracht tot verstrekking van de Minister;
verstrekking in bijzondere gevallen;
verstrekking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

4.6. Verstrekkingen noodzakelijk voor de politietaak
Deze verstrekkingsmogelijkheid is uitdrukkelijk bedoeld voor uitzonderingsgevallen. De
WpolR35 kende een vergelijkbare verstrekkingsmogelijkheid. Die luidde: behoudens voor zover

34
35

ARRvS 29 november 2006.
Artikel 30, eerste lid, WpolR.
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de uitvoering van de taak met het oog waarop de gegevens zijn verstrekt36 tot het ter kennis
brengen daarvan noodzaakt. Die werd veelvuldig gebruikt om aan het gesloten
verstrekkingenregime van de WpolR te ontkomen in gevallen waarin verstrekking wel
noodzakelijk werd gevonden maar het gesloten verstrekkingenregime daar niet in voorzag. Dat
gebeurde vaak en juist daarom is in de WPG het verstrekkingenregime verruimd vooral door het
verstrekken in incidentele gevallen en het verstrekken ten behoeve van
samenwerkingsverbanden mogelijk te maken. Het is noch de verwachting noch de bedoeling dat
deze uitzondering gaat fungeren als zelfstandige grondslag voor verstrekking van
politiegegevens aan derden. Ten opzichte van de WpolR blijkt dit uit de woorden ‘in bijzondere
gevallen’ die aan de tekst zijn toegevoegd en uit de overweging in de MvT dat het moet gaan
om een direct uit de politietaak voortvloeiende noodzaak tot verstrekking. De wetgever heeft
hiermee het oog op situaties zoals het tonen van foto’s of compositietekeningen van verdachten
of slachtoffers aan een aangever of buurtbewoners.37
4.7. Verstrekkingen noodzakelijk voor de taak van de ontvanger
Politiegegevens worden aan derden buiten het WPG-domein, zoals omschreven in paragraaf 2.3,
verstrekt zodat deze derden op grond van die gegevens hun taak kunnen uitvoeren. De lat voor
verstrekking van politiegegevens ligt hoog. Een zwaarwegend algemeen belang is vereist. Deze
derden zouden die taak niet goed kunnen uitvoeren en daardoor zwaarwegende algemene
belangen niet kunnen dienen als een vergaande verplichting tot geheimhouding in de weg zou
staan aan daarvoor noodzakelijke verdere verstrekking van de door de politie verstrekte
gegevens. Zo voorziet het verstrekkingenregime erin dat de politie politiegegevens omtrent een
zorgwekkende situatie met betrekking tot een jeugdige meldt aan het Bureau Jeugdzorg ten
behoeve van de taak die de Wet op de jeugdzorg aan het Bureau Jeugdzorg opdraagt: te bezien
of de jeugdige zorg behoeft en zo ja welke vorm van zorg. Voor zover dat noodzakelijk is voor
deze taak, kan het Bureau Jeugdzorg de van de politie ontvangen gegevens verstrekken aan
bijvoorbeeld een instelling als de Raad voor de Kinderbescherming voor het indienen van een
verzoek tot het treffen van een kinderbeschermingsmaatregel bij de civiele rechter.38

36
De WpolR kende niet het onderscheid tussen verstrekken en ter beschikking stellen. Onder de WpolR werden
gegevens uit politieregisters ook aan ambtenaren van politie en andere functionarissen van de politie en de KMar uit
politieregisters verstrekt, voor zover deze de gegevens nodig hadden voor de uitvoering van de politietaak.
37
MvT WPG p. 37.
38
MvT WPG p. 36-37.
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5. Terugkerende elementen in verstrekkingsbepalingen
5.1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden veel terugkerende elementen in verstrekkingsbepalingen toegelicht bij
wijze van leeswijzer bij de bepalingen van het verstrekkingenregime. Besproken worden
achtereenvolgens: het zwaarwegend algemeen belang (paragraaf 5.2.), de categorieën van
gegevens (paragraaf 5.3.), het doel van de verstrekking (paragraaf 5.4.), de noodzaak (paragraaf
5.5.), het moeten of mogen verstrekken (paragraaf 5.6.) en tot slot de overeenstemming met het
bevoegd gezag (paragraaf 5.7.).
Niet alle verstrekkingsbepalingen hebben alle elementen in zich. Indien bij bepaalde elementen
wordt aangegeven welke verstrekkingsbepalingen deze bevatten, wordt zoveel mogelijk de
volgende indeling van verstrekkingsbepalingen aangehouden:
-

verstrekking aan gezagsdragers en opsporingsambtenaren (artikel 16 WPG);
verstrekking aan inlichtingendiensten en buitenlandse opsporingsinstanties (artikel 17
WPG);
verstrekking aan personen en instanties met een landelijke taak (artikel 18 eerste lid en
de artikelen 4:1 tot en met 4:4 BPG);
verstrekkingen ten behoeve van een samenwerkingsverband (artikel 20 WPG);
machtiging of opdracht tot verstrekking van de Minister (artikel 18, tweede lid, WPG);
verstrekkingen in incidentele gevallen (artikel 19 WPG);
verstrekking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek (artikel 22
WPG).

5.2. Zwaarwegend algemeen belang
Verstrekking van politiegegevens dient op de wet te zijn gebaseerd. De WPG voorziet in de
verstrekking van politiegegevens voor doelen of taken die verenigbaar zijn dan wel van zodanig
belang zijn dat deze de verstrekking van politiegegevens aan derden rechtvaardigen.
Verstrekking kan plaatsvinden als dit voorvloeit uit een wettelijke verplichting of voor zover dit
noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang.39 Het criterium van een
zwaarwegend algemeen belang kan gezien worden als voorwaarde voordat verstrekking in beeld
komt. Is er geen zwaarwegend algemeen belang aan de orde dan zal verstrekking niet toegelaten
zijn. Is er wel een zwaarwegend algemeen belang aan de orde dan zal eerst nog aan de overige
vereisten voor verstrekking getoetst moeten worden, bijvoorbeeld of de verstrekking van de
gegevens wel noodzakelijk is voor het betreffende zwaarwegend algemeen belang, voordat
geoordeeld kan worden dat verstrekking in het concrete geval toegestaan is.
Het criterium van een zwaarwegend algemeen belang geldt voor de verstrekking aan personen
en instanties met een landelijke taak, omschreven in het BPG, voor de verstrekking ten behoeve
van een samenwerkingsverband, voor de machtiging of opdracht tot verstrekking van de
Minister en voor de verstrekkingen in incidentele gevallen.
Ten aanzien van de verstrekking aan personen en instanties met een landelijke taak, omschreven
in het BPG, is in het kader van de totstandkoming van het BPG door de wetgever al geoordeeld
dat een zwaarwegend algemeen belang aan de orde is. Ten aanzien van verstrekkingen op grond
van een machtiging of opdracht van de Minister heeft deze al geoordeeld dat een zwaarwegend

39

MvT WPG, p. 69.
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algemeen belang aan de orde is. Alleen degene die overweegt te verstrekken ten behoeve van
een samenwerkingsverband danwel in een incidenteel geval zal dus nog zelf moeten beoordelen
of een zwaarwegend algemeen belang aan de orde is.
Het criterium van een zwaarwegend algemeen belang is ontleend aan internationale verdragen.
Hieruit kan worden afgeleid dat het moet gaan om de nationale veiligheid, de openbare
veiligheid of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de gezondheid of de
goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.40
Met betrekking tot het criterium zwaarwegend algemeen belang in de WPG heeft de wetgever
de volgende voorbeelden genoemd: winkelcriminaliteit en jeugdcriminaliteit41,
kindermishandeling, slachtofferzorg en gemeentelijk toezicht op bordeelvergunningen.42
In algemene zin heeft de wetgever met betrekking tot hetzelfde criterium dat geldt voor de
verstrekking van strafvorderlijke gegevens door het OM voor buiten de strafrechtspleging
gelegen doeleinden opgemerkt dat een zwaarwegend algemeen belang meer is dan een
algemeen belang en daarom voor de samenleving van meer dan gemiddelde betekenis is. Ten
aanzien van de verstrekkingsmogelijkheden die zijn uitgewerkt in paragraaf vier van het BPG
op grond van artikel 18, eerste lid, WPG (structureel voor alle korpsen) heeft de wetgever al
afgewogen dat er sprake is van een zwaarwegend algemeen belang. De daar uitgewerkte
verstrekkingen bieden dus goede handvatten voor de toepassing van het begrip zwaarwegend
algemeen belang bij het verstrekken ten behoeve van samenwerkingsverbanden en het
verstrekken in incidentele gevallen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de in de Aanwijzing Wet
justitiële- en strafvordelijke gegevens (Wjsg) van het College van Procureurs-Generaal (College
van P-G) uitgewerkte verstrekkingen van strafvorderlijke gegevens, omdat de Wjsg daarvoor
ook een zwaarwegend algemeen belang vereist, zij het dat ten aanzien van die aanwijzing het
zwaarwegend algemeen belang bij de uitgewerkte verstrekkingen is afgewogen door het College
van P-G en niet door de wetgever. De Aanwijzing Wjsg van het College van P-G is bijgevoegd
als bijlage D.
In de Wbp komt hetzelfde criterium voor als voorwaarde voor het toestaan van de verwerking
van bijzondere persoonsgegevens in een wet of op grond van een ontheffing van het CBP.43
Voor de invulling van het zwaarwegend algemeen belang kan in concrete situaties dus ook
aansluiting gezocht worden bij een dergelijke wet of ontheffing voor vergelijkbare gevallen.
5.3. Categorieën van gegevens
De WPG formuleert de volgende doeleinden waarvoor politiegegevens mogen worden verwerkt
in het kader van de uitvoering van de politietaak:
-

de dagelijkse politietaak (artikel 8);
onderzoeken in het kader van de handhaving van de rechtsorde in bepaalde gevallen
(artikel 9);
inzicht in de betrokkenheid van personen bij bepaalde ernstige bedreigingen van de
rechtsorde (artikel 10);
het beheer en de controle van informanten (artikel 12), en

40

Artikel 8, tweede lid, EVRM.
MvT WPG p. 15.
42
MvT WPG p. 16, Deze voorbeelden zijn opgenomen bij de incidentele verstrekkingen in bijzondere gevallen. Voor
het criterium zwaarwegend algemeen belang kunnen zij goed dienst doen. Na het publiceren van de MvT is paragraaf
4 van het BPG bekend geworden. Daaruit blijkt dat verstrekking op grond van het BPG meer voor de hand zal liggen.
43
Artikel 23, eerste lid, onder e, Wbp.
41
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-

ondersteunende taken (artikel 13).

De verstrekkingsbepalingen in paragraaf 3 van de WPG bevatten geen beperkingen met
betrekking tot de categorieën van politiegegevens die op grond van die bepalingen kunnen
worden of worden verstrekt. Het BPG maakt een dergelijk onderscheid wel in de uitwerking van
de bepalingen in de WPG ten aanzien van de verstrekking aan buitenlandse
opsporingsinstanties, aan personen en instanties met een landelijke taak, ten behoeve van een
samenwerkingsverband, in bijzondere gevallen en ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek
en statistiek. Grosso modo loopt dit onderscheid langs de grens tussen gegevens die worden
verwerkt voor de dagelijkse uitvoering van de politietaak en de ondersteunende taken44
enerzijds en de gegevens die worden verwerkt voor onderzoeken in bepaalde gevallen en het
verkrijgen van inzicht in de betrokkenheid van personen bij bepaalde ernstige bedreigingen van
de rechtsorde anderzijds. De gedachte van de wetgever hierbij is dat laatstgenoemde categorieën
van gegevens zogenaamde ‘zachte gegevens’ betreffen. Daarmee wordt bedoeld dat het gaat om
gegevens over de betrokkenheid van personen bij ernstige strafbare feiten, nog zonder dat een
verdenking is vastgesteld.
Alleen het doel waarvoor gegevens in het kader van de uitvoering van de politietaak worden
verwerkt kan een te grof criterium blijken te zijn om het onderscheid te kunnen maken tussen
harde en zachte gegevens. De WPG stelt namelijk nauwelijks nog eisen met betrekking tot de
categorieën van betrokkenen en gegevens die mogen worden verwerkt voor de verschillende
doeleinden. Dergelijke eisen gelden nog wel ten aanzien van de politiegegevens die worden
verwerkt ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in de betrokkenheid van personen bij
bepaalde ernstige bedreigingen van de rechtsorde. Die gegevens kunnen evenwel ook
betrekking hebben op personen ten aanzien van wie een verdenking als bedoeld in artikel 27 van
het WvSv is vastgesteld.45 Het begrip onverdachte personen, dat onder de WpolR ertoe diende
om zachte gegevens extra bescherming te bieden, komt in de WPG niet meer voor. Het is aan te
bevelen hier als volgt bij het verstrekken van gegevens rekening mee te houden.
Ten aanzien van gegevens die worden verwerkt:
-

in het kader van de uitvoering van de dagelijkse politietaak, en
ten behoeve van ondersteunende taken

gelden de ruimste verstrekkingsmogelijkheden. Volgens de wetgever gaat het hierbij over het
algemeen om harde gegevens. Vooral ten aanzien van gegevens die in het kader van de
uitvoering van de dagelijkse politietaak worden verwerkt kan dat uitgangspunt onjuist blijken.
Dat noopt ertoe de hardheid van de gegevens die worden verwerkt in het kader van de
uitvoering van de dagelijkse politie kritisch te onderzoeken voordat tot verstrekking van die
gegevens wordt besloten en terughoudendheid te betrachten bij het verstrekken van zachte
gegevens.
Ten aanzien van gegevens die worden verwerkt:
-

44
45

in het kader van onderzoeken ten behoeve van de handhaving van de rechtsorde in
bepaalde gevallen, en
ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in de betrokkenheid van personen bij
bepaalde ernstige bedreigingen van de rechtsorde

Zij het dat deze categorie is beperkt tot het eerste lid van artikel 13 WPG.
Zie artikel 10, tweede lid, onder a, WPG.
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zijn de mogelijkheden tot verstrekking aan personen en instanties met een landelijke taak,
omschreven in het BPG, beperkt.46 Voor verstrekking zal bovendien in het kader van de
afweging van de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit overleg moeten plaatsvinden met
de bevoegd functionaris die afstemt met het bevoegd gezag.47 Ook het verstrekken van deze
categorieën van gegevens ten behoeve van samenwerkingsverbanden en in incidentele gevallen
is in beginsel niet toegestaan. Slechts bij wijze van uitzondering kan toch worden verstrekt bij
dringende noodzakelijkheid en na overleg met een bevoegd functionaris die afstemt met het
bevoegd gezag.48 Voor gegevens uit een themaverwerking en gegevens betreffende informanten
gelden de grootste beperkingen. Het BPG staat verstrekking van gegevens betreffende
informanten in het geheel niet toe. Het BPG staat verstrekking van gegevens uit een
themaverwerking alleen toe ten behoeve van dreigings- en risico-evaluaties aan de ministers van
Justitie en van BZK en ten behoeve van het nemen van maatregelen als voorzien in de Wet
maatregelen nationale veiligheid.49 Gegevens uit een themaverwerking kunnen dus ook niet
worden verstrekt ten behoeve van samenwerkingsverbanden danwel in incidentele gevallen.50
Sommige verstrekkingsbepalingen hanteren een meer specifieke omschrijving van de
politiegegevens die kunnen worden of worden verstrekt aan de hand van het doel waarvoor de
politiegegevens worden verwerkt. Zo is artikel 4:1 BPG beperkt tot de gegevens die worden
verwerkt op grond van artikel 13, eerste lid, onder a en d WPG: gegevens ten behoeve van het
kunnen vaststellen van eerdere verwerkingen ten aanzien van dezelfde persoon of zaak, onder
meer teneinde de mate van recidive vast te kunnen stellen en het onder de aandacht brengen van
personen of zaken met het oog op het uitvoeren van een gevraagde handeling dan wel met het
oog op een juiste bejegening van personen.
In een aantal verstrekkingsbepalingen zijn de categorieën te verstrekken gegevens nog op
andere wijze beperkt. Zo is de verstrekking van gegevens aan het Waarborgfonds Motorverkeer
beperkt tot gegevens omtrent personalia en de verblijfplaats van benadeelden en is de
verstrekking van gegevens aan de Dienst Terugkeer en Vertrek beperkt tot gegevens over
vreemdelingen die zijn verkregen in het kader van het toezicht op grond van artikel 46 en 47
van de Vreemdelingenwet 2000 of de opsporing van strafbare feiten.51
5.4. Doel van de verstrekking
Verstrekkingsbepalingen noemen in de regel zowel de personen en instanties waaraan gegevens
worden of kunnen worden verstrekt als het doel van de verstrekking. Met andere woorden, voor
het verstrekken is van belang na te gaan wat het doel is van een verstrekking en of verstrekking
voor dat doel op grond van de WPG of het BPG is toegelaten. De mate van concreetheid
waarmee de WPG en het BPG het toegelaten doel van verstrekkingen omschrijven wil nog wel
eens verschillen. Zo laat artikel 16, eerste lid, onder c, WPG verstrekking aan leden van het OM
toe voor alle taken waarmee het OM is belast. Artikel 4:2, derde lid, BPG laat verstrekking toe
aan bepaalde toezichthouders, specifiek met het oog op het inschatten van veiligheidsrisico’s in
verband met hun toezichthoudende activiteiten. Eenzelfde persoon of instantie kan bovendien
meerdere keren voorkomen.

46

Vergelijk de artikelen 4:3 en 4:4 BPG met de artikelen 4:1 en 4:2 BPG.
NvT BPG p. 81.
48
Artikel 4:5 BPG en NvT BPG p. 81.
49
Artikel 4:4 BPG.
50
Het eerste lid van artikel 4:5 BPG staat hieraan in de weg en de beperkte ruimte van het tweede lid geldt niet voor
de themaverwerking.
51
Artikel 4:2, eerste lid, onder d en q, BPG.
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Bij het verstrekken van gegevens ten behoeve van samenwerkingsverbanden en in incidentele
gevallen wijst de WPG geen ontvangers aan omdat deze verstrekkingsmogelijkheden
uitdrukkelijk bedoeld zijn om de nodige flexibiliteit aan de praktijk te bieden. Het doel van
beide categorieën verstrekkingen is evenwel uitdrukkelijk beperkt tot: het voorkomen en
opsporen van strafbare feiten, het handhaven van de openbare orde, het verlenen van hulp aan
hen die deze behoeven, dan wel het uitoefenen van toezicht op het naleven van regelgeving.
Hoewel hiermee niet wordt bedoeld dat het doel van de verstrekking de politietaak zoals
omschreven in artikel 2 van de PW 1993 moet betreffen, wordt hiermee wel tot uitdrukking
gebracht dat de verstrekking daarmee in overeenstemming moet zijn of verenigbaar moet zijn.52
In aanvulling daarop is voor de verstrekking aan samenwerkingsverbanden vereist dat wordt
vastgelegd ten behoeve van welk samenwerkingsverband wordt verstrekt en het doel waarvoor
dat samenwerkingsverband is opgericht.
5.5. Noodzaak
Een verstrekking van politiegegevens is alleen mogelijk voor zover de verstrekking
noodzakelijk is voor het ermee te dienen doel. Met andere woorden: een goede taakuitvoering
door de betreffende personen en instanties dient een zwaarwegend algemeen belang, maar het
verstrekken aan deze personen en instanties is slechts toegelaten voor zover dar voor die goede
taakuitvoering noodzakelijk is. Dit geldt voor alle verstrekkingsbepalingen. Er bestaat wel
verschil tussen verstrekkingen die verplicht zijn en verstrekkingen die niet verplicht zijn. Als
een verstrekking niet verplicht is voorgeschreven dient de noodzaak volledig te worden
afgewogen. Is verstrekking als verplichting voorgeschreven dan zal de noodzaak ervan slechts
marginaal mogen worden getoetst. Dat wil zeggen dat de verstrekking overduidelijk niet
noodzakelijk kan zijn. De vereiste noodzaak mag niet gaan fungeren als verkapte
weigeringsgrond om aan een verplichte verstrekking van gegevens te ontkomen.Zie hierover
ook paragraaf 5.6.
Het vereiste dat verstrekking noodzakelijk moet zijn voor het doel ervan dwingt tot een
afweging van de proportionaliteit en subsidiariteit van de verstrekking in ieder concreet geval.
In de eerste plaats dient de vraag gesteld te worden of verstrekking de belangen van de
betrokkene niet onevenredig schaden. Als dat het geval is dan dient verstrekking achterwege te
blijven. Ook als dat doel langs voor de betrokkene minder ingrijpende wijze bereikt kan worden
dient de verstrekking van gegevens achterwege te blijven. Hierbij zal vooral gekeken moeten
worden naar de andere mogelijkheden die de ontvanger heeft om hetzelfde resultaat te bereiken
als door de verstrekking van de gegevens. Onderdeel van de afweging van de noodzaak is de
beoordeling van de discrepantie tussen het doel waarvoor de politiegegevens binnen het WPGdomein worden verwerkt en het doel met het oog waarop verstrekking wordt gewenst.53
In het kader van de vraag waarom naast een zwaarwegend algemeen belang een afweging van
de proportionaliteit en subsidiariteit dient plaats te vinden heeft de wetgever met betrekking tot
de verstrekking van strafvorderlijke gegevens het volgende voorbeeld gegeven. Een werkgever
is voornemens een werknemer te ontslaan wegens corruptie en vraagt het OM ter onderbouwing
van het ontslag om het proces-verbaal. Het zwaarwegend algemeen belang kan in deze casus
aangenomen worden. In het stadium dat de strafzaak nog onder de rechter is leidt de
noodzakelijkheidstoets ertoe dat het proces-verbaal nog niet wordt verstrekt, indien er geen
spoedeisend belang is.54
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MvT WPG, p.75.
Dit geldt ook ten aanzien van het ter beschikking stellen binnen het WPG-domein: NvT bij het BPG p. 42.
54
Kamerstukken II 28886, nr. 5, p. 4.
53
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5.6. Moeten of mogen verstrekken
De woorden ‘worden verstrekt” in een verstrekkingsbepaling betekenen dat verstrekking
verplicht is. De woorden “kunnen worden verstrekt” in een verstrekkingsbepaling betekenen dat
verstrekking mogelijk is.
In de WPG en het BPG zijn verplicht voorgeschreven de verstrekkingen aan:
−

opsporingsambtenaren van een bijzondere opsporingsdienst,

−

bijzondere opsporingsamnbtenaren,

−

leden van het openbaar ministerie,

−

burgemeesters, en

−

korpsbeheerders55

Deze verplichte verstrekkingen , met uitzondering van de verstrekkingen aan de leden van het
openbaar ministerie en de burgemeesters, kunnen alleen worden geweigerd of aan beperkende
voorwaarden worden onderworpen in het geval:
-

het gegevens betreft omtrent informanten, beschermde getuigen of infiltranten;
gevaar voor leven of gezondheid van betrokkene of derden is te duchten;
van een verwerking voor een intern integriteitonderzoek onder verantwoordelijkheid
van de korpsbeheerder;
van een verwerking door de rijksrecherche onder verantwoordelijkheid van het College
van P-G;
het gegevens betreft die worden verwerkt op grond van artikel 10, eerste lid, onder b,
van de wet (themaverwerking);
van een verwerking door een door het College van P-G als embargo-onderzoek
aangemerkt onderzoek met een zeer groot belang vanwege afbreukrisico’s,
levensbedreigende risico’s, politieke gevoeligheid of publiciteitsgevoeligheid van het
onderzoek.56

Alle andere verstrekkingen in de WPG en het BPG zijn geformuleerd als een mogelijkheid. Dit
biedt de verantwoordelijke ruimte met betrekking tot de beoordeling of de verstrekking
noodzakelijk is voor een zwaarwegend algemeen belang.57 Dat verstrekking mogelijk en niet
verplicht is maakt evenwel niet dat de beslissing om al dan niet te verstrekken vrijblijvend is.
Dit volgt in de eerste plaats uit het zwaarwegend algemeen belang. Indien de politie ervan
kennis draagt dat bepaalde gegevens die zij verwerkt noodzakelijk zijn om een zwaarwegend
algemeen belang te dienen ligt het in de rede dat die gegevens ook verstrekt worden. Dit geldt
temeer daar de politie in alle gevallen spontaan tot verstrekking kan overgaan, indien de
voorwaarden voor verstrekking vervuld zijn. De WPG vereist niet dat aan een verstrekking een
verzoek van de ontvanger moet zijn voorafgegaan. Veel verstrekkingsbepalingen in de WpolR
stelden die eis wel met de formulering: “desgevraagd kunnen worden verstrekt”.
De beoordelingsruimte die de WPG biedt bij niet-verplichte verstrekkingen kan nader zijn
ingevuld door andere wettelijke bepalingen. Zo verplicht bijvoorbeeld de Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) verantwoordelijken in de zin
van de WPG het Bureau BIBOB desgevraagd politiegegevens te verstrekken, waarbij de Wet
55

Artikel 16, eerste lid, WPG.
Artikel 15 WPG in verbinding met artikel 2:13 BPG, die van overeenkomstige toepassing zijn op grond van artikel
16, tweede lid, WPG op de verplichte verstrekking aan gezagsdragers en opsporingsambtenaren.
57
MvT WPG, p. 75.
56
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BIBOB zelf in weigeringsgronden voorziet.5859 Om een dergelijke verstrekking te kunnen
weigeren zal een beroep moeten worden gedaan op weigeringsgronden waarin de andere
regelgeving die tot de verstrekking verplicht, mogelijk ook voorziet.
5.7. In overeenstemming met het bevoegd gezag60
Voor verstrekkingen in incidentele gevallen en verstrekkingen ten behoeve van een
samenwerkingsverband vereist de WPG de instemming van het bevoegd gezag. Het bevoegd
gezag is ten aanzien van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde de officier van justitie
(OvJ) en ten aanzien van de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening de
burgemeester. Voor de vraag wie ten aanzien van een verstrekking het bevoegd gezag is geldt
het doel waarvoor de verantwoordelijke de politiegegevens, die verstrekt zullen worden,
verwerkt en niet het doel waarvoor de gegevens verstrekt worden. Indien politiegegevens voor
meerdere doeleinden verwerkt worden en deze zowel de strafrechtelijke handhaving van de
rechtsorde als de handhaving van de openbare orde dan wel de hulpverlening dienen, is de
instemming van zowel de OvJ als de burgemeester vereist. Bij twijfel is het raadzaam eveneens
zowel de instemming van de OvJ als de instemming van de burgemeester(s) te verkrijgen.
Indien meerdere korpsbeheerders verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van de verwerking
van politiegegevens, is het van belang na te gaan of en hoe deze de verantwoordelijkheden met
betrekking tot verstrekking van politiegegevens hebben verdeeld en of die ook op hun
gezagsniveau is onderschreven. Bij twijfel geldt ook hier dat het raadzaam is de instemming van
meerdere gezagsdragers te verkrijgen.
De informatievoorziening is een aangelegenheid van beheer. De informatievoorziening is één
van de middelen waarmee de politietaak kan worden uitgevoerd. De WPG wijst de
korpsbeheerder ook aan als verantwoordelijke voor de verwerking van politiegegevens, de
verstrekking van politiegegevens daaronder begrepen. Het vereiste van instemming van het
bevoegd gezag strekt ertoe de noodzakelijke afstemming tussen beheer en gezag te laten
plaatsvinden. Deze afstemming is ook van belang omdat de verantwoordelijke en het bevoegd
gezag in veel gevallen dezelfde gegevens verwerken. Voor de verstrekking van strafvorderlijke
gegevens door het OM geldt de Wjsg, die een gedetailleerde regeling bevat met betrekking tot
de verstrekking van strafvorderlijke gegevens voor buiten de strafrechtspleging gelegen
doeleinden. De instemming van het bevoegd gezag met de verstrekking van politiegegevens in
bijzondere gevallen en verstrekkingen ten behoeve van een samenwerkingsverband kan
voorkomen dat situaties ontstaan die als ‘shopping’ kunnen worden omschreven.61

58

Artikel 27 Wet BIBOB.
De weigeringsgronden in artikel 2:13 BPG zijn alleen van overeenkomstige toepassing op verplichte
verstrekkingen op grond van artikel 16, eerste lid, onder a, b en e (respectievelijk opsporingsambtenaren + BOD,
BOA’s en Korpsbeheerder e.d.).

59

60

Zie ook de Aanwijzing Wet politiegegevens, St.crt 25 juli 2008, nr. 142/ pag.14.

61

MvT, p. 76.
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6. Algemene voorwaarden
6.1. Inleiding
In dit hoofdstuk komen verschillende onderwerpen aan de orde die bij het verstrekken van
politiegegevens in acht genomen dienen te worden. Deze onderwerpen volgen niet rechtstreeks
uit de verstrekkingsbepalingen zelf maar kunnen wel invloed hebben op de rechtmatigheid van
verstrekkingen. De volgende onderwerpen worden besproken: de rechtmatige verwerking ten
behoeve van de politietaak (paragraaf 6.2.), bijzondere regelingen (paragraaf 6.3.), vergewissen
van de ontvangstgerechtigheid (paragraaf 6.4.), het wijzen op de geheimhoudingsverplichting
(paragraaf 6.5.) en, tot slot, de protocolplicht (paragraaf 6.6).
6.2. Rechtmatige verwerking ten behoeve van de politietaak
De verstrekkingsbepalingen in de WPG veronderstellen dat de gegevens die op grond van die
bepalingen verstrekt worden rechtmatig worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de
politieaak. Of politiegegevens rechtmatig worden verwerkt kan worden getoetst aan de
algemene bepalingen van paragraaf 1 van de WPG en de bepalingen met betrekking tot de
verwerking van politiegegevens voor de verschillende doelen binnen de politietaak van
paragraaf 2 van de WPG. Het voert in het bestek van deze handreiking te ver om alle
voorwaarden voor rechtmatige verwerking voor alle doeleinden voor het verwerken van
politiegegevens in het kader van de politietaak de revue te laten passeren. Enkele
kernvoorwaarden komen hieronder aan de orde.
Noodzakelijk voor de politietaak
Aan de WPG ligt het uitgangspunt ten grondslag dat de uitvoering van de politietaak voor de
samenleving van zo groot belang is dat belangen van individuen daarvoor in beginsel moeten
wijken. Dit uitgangspunt is evenwel te algemeen om in ieder individueel geval een
rechtvaardige uitkomst te geven. Daarom moet in ieder individueel geval moet bij wijze van
‘finetuning’ nog getoetst worden of de betreffende gegevens noodzakelijk zijn voor de
politietaak, wat inhoudt dat dit geen onevenredige inbreuk inhoudt op individuele belangen.62
Het verstrekkingenregime veronderstelt dat in ieder individueel geval deze nadere afweging
heeft plaatsgevonden. Als blijkt dat de noodzaak om gegevens binnen het WPG-domein te
verwerken ontbreekt mogen de gegevens niet worden verstrekt. Samenvattend geldt derhalve
dat wat de politie zelf niet mag verwerken, de politie ook niet mag verstrekken.
Bewaartermijnen
De WPG voorziet in termijnen gedurende welke politiegegevens voor de verschillende
doeleinden binnen het WPG-domein, als omschreven in paragraaf 2.3, mogen worden verwerkt.
Het uitgangspunt is dat gegevens mogen worden verwerkt zolang dat noodzakelijk is voor het
doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. De WPG stelt bovendien de volgende maximale
termijnen:
-

62
63

gegevens die worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de dagelijkse
politietaak worden verwijderd uiterlijk vijf jaar na de datum van eerste verwerking63;

Artikel 3, eerste lid, WPG.
Artikel 8, zesde lid, WPG.
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-

-

gegevens die worden verwerkt met het oog op het verkrijgen van inzicht in de
betrokkenheid van personen bij bepaalde ernstige bedreigingen van de rechtsorde
worden verwijderd uiterlijk vijf jaren na de datum van de laatste verwerking van
gegevens die blijk geeft van de noodzaak tot het verwerken van politiegegevens van
betrokkene voor dit doel64;
gegevens die worden verwerkt met het oog op de controle op en het beheer van
informanten, alsmede de beoordeling en verantwoording van het gebruik van
informantgegevens worden vernietigd uiterlijk 10 jaar na de datum van de laatste
verwerking van gegevens die blijk geeft van de noodzaak tot het verwerken van
politiegegevens van betrokkene voor dit doel.65

Het BPG verplicht bovendien de verantwoordelijke ten aanzien van de politiegegevens die
worden verwerkt met het oog op ondersteunende taken tevoren schriftelijk vast te leggen de
termijn waarbinnen dan wel de gevallen waarin de verwerking met het oog op dit doel wordt
beëindigd.66
Ten aanzien van gegevens die worden verwerkt in het kader van onderzoeken met het oog op de
handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval, geldt niet een maximale termijn. Hiervoor
geldt dat deze worden verwijderd inidien zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor
ze worden verwerkt. Deze gegevens mogen aansluitend aan het vervallen van de noodzaak en
voordat ze verwijderd worden maximaal zes maanden worden gebruikt om te bezien of de
gegevens noodzakelijk zijn voor een ander doel, bijvoorbeeld een nieuw onderzoek.67
Verwijderde gegevens worden gedurende vijf jaar bewaard ten behoeve van de verwerking met
het oog op de afhandeling van klachten en de verantwoording van verrichtingen en vervolgens
vernietigd.68 Bewaarde politiegegevens kunnen alleen in heel bijzondere gevallen, voor zover
dat noodzakelijk is voor een onderzoek in een bepaald geval of het verkrijgen van inzicht in de
betrokkenheid van personen bij bepaalde ernstige bedreigingen van de rechtsorde, in opdracht
van het bevoegd gezag ter beschikking worden gesteld voor hernieuwde verwerking met het oog
op de uitvoering van de politietaak.69 Nadat gegevens ter beschikking zijn gesteld voor
hernieuwde verwerking70 geldt dat deze gegevens worden verwerkt met het oog op een
onderzoek in een bepaald geval of met het oog op het verkrijgen van inzicht in de betrokkenheid
van personen bij bepaalde ernstige bedreigingen van de rechtsorde, waarmee ook de
verstrekkingsmogelijkheden als het ware weer herleven.
Politiegegevens die zijn verwijderd mogen, gedurende de vijf jaar dat deze worden bewaard,
alleen nog worden verstrekt ten behoeve van beleidsinformatie en voor wetenschappelijk
onderzoek en statistiek71.
De verstrekkingsbepalingen veronderstellen dat politiegegevens niet langer worden verwerkt
dan is toegestaan. Dat betekent dat politiegegevens niet meer mogen worden verstrekt als zij
niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of als zij al verwijderd
of vernietigd hadden moeten worden.

64

Artikel 10, zesde lid, WPG.
Artikel 12, zesde lid, WPG.
66
Artikel 6:2, eerste lid, onder c, BPG.
67
Artikel 9, vierde lid, WPG.
68
Artikel 14, eerste lid, WPG.
69
Artikel 14, derde lid, WPG.
70
Op grond van artikel 14, derde lid, WPG wat slechts in zeldzame gevallen aan de orde zal zijn.
71
Artikel 14, tweede lid, WPG.
65
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Rechtmatige verkrijging
Politiegegevens worden slechts verwerkt voor zover zij rechtmatig zijn verkregen.72 Deze voor
de hand liggende bepaling roept de nodige problemen op voor de praktijk. In het strafrecht is het
immers zo dat de rechter bepaalt wat de gevolgen van onrechtmatigheden bij de verkrijging van
gegevens zijn. Indien de politiegegevens worden verwijderd zodra blijkt van onrechtmatigheden
ten aanzien van hun verkrijging kunnen deze gegevens ook niet meer bij de rechter terecht
komen, waardoor dit strafvorderlijk mechanisme buiten werking zou worden gesteld. Het is niet
aannemelijk dat de wetgever dermate vergaande gevolgen aan de eis van rechtmatige
verkrijging in de WPG heeft willen verbinden. Dat neemt niet weg dat onrechtmatig verkregen
gegevens in beginsel niet dienen te worden verstrekt aan derden, uitgezonderd dan wellicht ten
behoeve van de strafzaak.
6.3. Bijzondere regelingen
Het kan voorkomen dat bepalingen in andere wetten doorwerken in het WPG-domein. De
wetgever noemt de artikelen 125n en 126dd van het WvSv. Uit deze artikelen volgt dat
gegevens die zijn verkregen met bepaalde opsporingsbevoegdheden slechts voor het onderzoek
waarin deze bevoegdheid is ingezet mogen worden gebruikt. De OvJ kan bepalen dat de
gegevens worden gebruikt voor een ander onderzoek in een bepaald geval of de verwerking van
gegevens met het oog op het verkrijgen van inzicht in de betrokkenheid van personen bij
bepaalde ernstige bedreigingen van de rechtsorde danwel dat deze gegevens vernietigd moeten
worden. Omdat deze specifieke regeling in het WvSv voorgaat op de algemene regeling van de
WPG, zijn de verstrekkingsbepalingen in de WPG niet op deze gegevens van toepassing.73
6.4. Vergewissen ontvangstgerechtigdheid
Hoewel dit niet met zoveel woorden in de WPG is bepaald, dient voorafgaand aan de
verstrekking van politiegegevens vastgesteld te worden dat degene aan wie politiegegevens
verstrekt worden tot de ontvangst van die gegevens gerechtigd is. In de WpolR was dit nog
uitdrukkelijk opgenomen. Onder de WPG blijft dit vereiste bestaan als één van de maatregelen
die de verantwoordelijke dient te nemen om politiegegevens te beveiligen tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking.74
6.5. Wijzen op geheimhoudingsverplichting
Bij verstrekkingen in incidentele gevallen en verstrekkingen ten behoeve van een
samenwerkingsverband
dienen
de
ontvangers gewezen
te
worden
op
de
geheimhoudingsverplichting die met de verstrekte gegevens mee over gaat op de ontvanger.
6.6. Protocolplicht
Ten behoeve van het toezicht op de naleving van de WPG kent de WPG de zogenaamde
protocolplicht. Deze houdt in dat bepaalde informatie over de verwerking van politiegegevens
moet worden vastgelegd. Op twee uitzonderingen na moeten alle verstrekkingen worden

72

Artikel 3, tweede lid, WPG.
MvT WPG p. 69.
74
Artikel 4, derde lid, WPG.
73
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vastgelegd.De eerste uitzondering betreft verstrekkingen aan inlichtingen- en
veiligheidsdiensten voor zover het vastleggen daarvan zich niet verdraagt met de veiligheid van
de staat.75 De tweede uitzondeirng betreft de verstrekkingen aan leden van het OM.76 Op alle
andere verstrekkingen is de protocolplicht dus wel van toepassing.
De protocolplicht maakt onderscheid tussen verstrekkingen die niet rechtstreeks verlopen en de
rechtstreekse verstrekkingen. Met betrekking tot de verstrekking van politiegegevens die niet
rechtstreeks verlopen dient te worden vastgelegd77:
-

de identiteit van de verzoeker;
de datum van de verstrekking;
een omschrijving van de verstrekte gegevens;
voor welk doel de gegevens zijn verstrekt.

Met betrekking tot de rechtstreekse verstrekkingen dient te worden vastgelegd78:
-

-

een uniek kenmerk van de verzoeker;
de gegevens die ten behoeve van de gegevensvergelijking door de verzoeker zijn
ingebracht;
de gegevens op grond waarvan kan worden nagegaan welke gegevens naar aanleiding
van de gegevensvergelijking zijn verstrekt inclusief de mededeling van het niet
voorhanden zijn van een gegeven;
de datum en het tijdstip van de verstrekking.
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Artikel 32, eerste lid, onder d, WPG.
Artikel 6:4, zesde lid, BPG.
77
Artikel 6:4, vierde lid, BPG.
78
Artikel 6:4, vijfde lid, BPG.
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7. Het verstrekkingenregime
7.1. Inleiding
In de artikelen 16 t/m 22 WPG zijn de volgende verstrekkingen te onderscheiden, die in dit
hoofdstuk worden toegelicht:
-

verstrekking aan (buitengewone) opsporingsambtenaren en gezagsdragers (paragraaf
7.2.);
verstrekking aan inlichtingendiensten en buitenlandse opsporingsinstanties (paragraaf
7.3.);
verstrekking aan personen en instanties met een landelijke taak, omschreven in het BPG
(paragraaf 7.4.);
machtiging of opdracht tot verstrekking van de Minister (paragraaf 7.5.);
verstrekking in incidentele gevallen (paragraaf 7.6.);
verstrekking ten behoeve van een samenwerkingsverband (paragraaf 7.7.);
verstrekking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek (paragraaf 7.8.).

7.2. Het verstrekken aan (buitengewone) opsporingsambtenaren en gezagsdragers
Algemeen
Op grond van artikel 16 WPG worden politiegegevens verstrekt aan opsporingsambtenaren bij
een bijzondere opsporingsdienst (BOD), aan bijzondere opsporingsambtenaren, aan de
gezagsdragers over de politie: de leden van het OM en de burgemeester en aan de
korpsbeheerders.
Het verstrekken aan de genoemde diensten en personen is een verplichting. Ten aanzien van de
gezagsdragers over de politie bestaat op deze verplichting geen enkele uitzondering. Ten
aanzien van opsporingsmabtenaren bij BOD’en, buitengewone opsporingsambtenaren en
korpsbeheerders kan in bijzondere gevallen verstrekking geweigerd worden of aan beperkende
voorwaarden onderworpen worden met een beroep op de weigeringsgronden, zoals die in artikel
2:13 BPG zijn geformuleerd, te weten:
a. het betreft gegevens omtrent informanten, infiltranten of beschermde getuigen;
b. er is gevaar voor leven of gezondheid van betrokkene of derden te duchten;
c. er is sprake van een verwerking voor een intern integriteitonderzoek onder
verantwoordelijkheid van de korpsbeheerder;
d. er is sprake van een verwerking door de rijksrecherche onder verantwoordelijkheid van
het College van P-G;
e. het betreft een themaverwerking;
f. er is sprake van een verwerking voor een door het College van P-G als embargoonderzoek aangemerkt onderzoek met een zeer groot belang van afscherming vanwege
afbreukrisico’s,
levensbedreigende
risico’s,
politieke
gevoeligheid
of
publiciteitsgevoeligheid van het onderzoek.
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Opsporingsambtenaren
Artikel 16 WPG79 onderscheidt twee soorten opsporingsambtenaren waaraan politiegegevens
dienen te worden verstrekt: buitengewone opsporingsambtenaren met een beperkte
opsporingsbevoegdheid en opsporingsambtenaren bij een BOD die op grond van artikel 141,
onder d, van het WvSv een algemene opsporingsbevoegdheid hebben. Deze
opsporingsambtenaren zijn geen ambtenaren van politie. Zij zijn dan ook niet belast met de
uitvoering van de politietaak bedoeld in artikel 2 van de PW 1993. Daarom is de WPG op de
verwerking van persoonsgegevens door deze opsporingsambtenaren niet van toepassing. Zij
hebben een eigen taak op grond van de wetgeving op het beleidsterrein waarop zij opereren. Die
taak is, voor zover zij als opsporingsambtenaar zijn aangewezen, beperkt tot de strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde en strekt zich niet uit tot de handhaving van de openbare orde en
het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.80
Tot de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) met een beperkte opsporingsbevoegdheid
behoren bijvoorbeeld de boa’s van een gemeentelijke sociale dienst of de Sociale
Verzekeringsbank. In de regel zijn deze ambtenaren werkzaam in de toezichthoudende sfeer en
hebben zij een bijzondere opsporingsbevoegdheid gekregen voor het geval hun toezicht
uitmondt in strafrechtelijke handhaving. Deze boa’s kunnen in dienst zijn van zowel publieke
als van private organisaties. Aan deze boa’s worden politiegegevens verstrekt voor zover dat
noodzakelijk is voor de opsporing van strafbare feiten bij het onderzoek waarnaar zij zijn
betrokken. Dit betekent dat er een concreet strafbaar feit moet zijn, dat de opsporing van dat
strafbare feit moet zijn aangevangen en dat de betreffende boa bij dat opsporingsonderzoek
moet zijn betrokken.
De BOD‘en, als bedoeld in de Wet op de bijzondere diensten zijn: de FIOD-ECD op het gebied
van financiën en economie, de SIOD op het gebied van sociale zekerheid, de AID op het gebied
van landbouw en de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van VROM op het
gebied van milieu. Deze BOD‘en hebben geen toezichthoudende taken, maar houden zich
uitsluitend bezig met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op het terrein waarop zij
actief zijn. Aan de opsporingsambtenaren bij de BOD'en worden politiegegevens verstrekt voor
zover zij deze behoeven voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op het
betreffende beleidsterrein. De voorwaarden om gegevens te verstrekken aan deze
opsporingsambtenaren van BOD‘en zijn dus ruimer dan de voorwaarden om gegevens te
verstrekken aan boa’s omdat er geen sprake hoeft te zijn van een concreet strafbaar feit,
waarnaar een opsporingsonderzoek is ingesteld waarbij zij zijn betrokken.
Artikel 10, eerste lid, onder a WPG betreffende de verwerking van politiegegevens met het oog
op het verkrijgen van inzicht in de betrokkenheid van personen bij zware criminaliteit en artikel
12 WPG betreffende de verwerking van persoonsgegevens met het oog op het beheer en de
controle van informanten zijn van overeenkomstige toepassing verklaard op de verwerking van
persoonsgegevens (door de criminele inlichtingen eenheden) van de BOD‘en.81 Hiermee heeft
de wetgever beoogd deze eenheden binnen het WPG-domein te brengen, zoals dat in paragraaf
2.3 is omschreven, waardoor politiegegevens aan de voor die verwerking geautoriseerde
opsporingsambtenaren van de BOD-en ter beschikking gesteld worden. Het
verstrekkingenregime is daarop dus niet van toepassing.

79
De verstrekking aan (buitengewone) opsporingsambtenaren is geregeld in artikel 16, eerste lid, onder a en b, WPG.
Ten aanzien hiervan is na inwerkingtreding van de WPG een wijziging voorgesteld (kamerstukken 31391). Dit
onderdeel van de handreiking is gebaseerd op de tekst van de voorgestelde wijziging.
80
MvT WPG p. 7.
81
Artikel 46, eerste lid, WPG.
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Ook andere onderdelen van de WPG kunnen op de verwerking van persoonsgegevens door de
BOD‘en van overeenkomstige toepassing worden verklaard.82 Het gevolg daarvan zal zijn dat
voor meer doeleinden aan de BOD‘en politiegegevens ter beschikking dienen te worden gesteld
waar nu nog sprake is van verplichte verstrekking.
Ten aanzien van opsporingsambtenaren bij BOD’en en ten aanzien van bijzondere
opsporingsambtenaren kan de verstrekking van politiegegevens worden geweigerd op dezelfde
gronden als de ter beschikking stelling van politiegegevens binnen het WPG-domein kan
worden geweigerd.
Leden van het openbaar ministerie
Aan de leden van het OM dienen politiegegevens verstrekt te worden, voor zover dat
noodzakelijk is:
-

in verband met hun gezag en zeggenschap over de politie of over andere personen of
instanties die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast, of
voor de uitvoering van andere hun bij of krachtens de wet opgedragen taken.

De OvJ draagt het gezag over de politie voor zover deze is belast met de strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde en daarvoor moet hij over de nodige politiegegevens kunnen
beschikken. Ook voor de andere taken van de leden van het OM dienen de daarvoor
noodzakelijke politiegegevens te worden verstrekt.
Aan de leden van het OM kunnen politiegegevens ook rechtstreeks worden verstrekt, voor zover
noodzakelijk met het oog op het nemen van strafvorderlijke beslissingen omtrent de opsporing
en vervolging van strafbare feiten en de hulp aan slachtoffers van strafbare feiten.83 Zoals in
paragraaf 3.3 is toegelicht is de rechtstreekse verstrekking aan de leden van het OM niet beperkt
tot het verifiëren of over een betrokkene politiegegevens worden verwerkt, maar kunnen deze
ook rechtstreeks de politiegegevens die verwerkt worden raadplegen.
Ten aanzien van de leden van het openbaar ministerie kan de verstrekking van politiegegevens
niet worden geweigerd.
Burgemeesters
Aan de burgemeesters kunnen politiegegevens verstrekt worden voor zover dat noodzakelijk is:
-

om hun gezag of zeggenschap te kunnen uitoefenen over de politie, of
vanwege de handhaving van de openbare orde.

De burgemeester draagt het gezag over de politie voor zover deze is belast met de handhaving
van de openbare orde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven en daarvoor moet hij
over de nodige politiegegevens kunnen beschikken. Sommige burgemeesters zijn tevens
korpsbeheerder.Aan hen kunnen op grond van deze bepaling geen politiegegevens worden
verstrekt indien zij deze in hun hoedanigheid van korpsbeheerder willen gebruiken.
Op grond van de Gemeentewet is de burgemeester belast met openbare ordetaken, waarvoor aan
hem eveneens politiegegevens moeten worden verstrekt indien dat daarvoor noodzakelijk is. Het

82

Artikel 46, tweede lid, WPG.
Artikel 23, eerste lid, onder b, WPG maakt het mogelijk in het BPG ook andere beslissingen die het OM moet
nemen aan te wijzen, teneinde het mogelijk te maken dat ook met het oog op het nemen van die beslissingen
politiegegevens rechtstreeks kunnen worden verstrekt. Hieraan is in het BPG geen invulling gegeven.
83
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gaat hierbij niet alleen om situaties waarvoor maatregelen getroffen moeten worden, maar ook
om het inschatten van het veiligheidsbeeld van een bepaalde situatie.84
Ten aanzien van de leden van het openbaar ministerie kan de verstrekking van politiegegevens
niet worden geweigerd.
Korpsbeheerder
Aan de korpsbeheerder dienen politiegegevens te worden verstrekt voor zover dit noodzakelijk
is in verband met de volgende –beheersmatige- taken:
-

de behandeling van een bij de korpsbeheerder ingediende formele klacht;
het verrichten van een disciplinair onderzoek vanwege niet nagekomen verplichtingen
of plichtsverzuim van de korpsmedewerker;
schorsing of ontslag van de ambtenaar van de KMar vanwege niet nagekomen
verplichtingen of plichtsverzuim.

Een vergelijkbare beheersaangelegenheid is het screenen van politiepersoneel. Hiervoor kunnen
politiegegevens aan het bevoegd gezag worden verstrekt op grond van artikel 4:3, eerste lid,
onder f, BPG.
Ten aanzien van de korpsneheerder kan de verstrekking van politiegegevens worden geweigerd
op dezelfde gronden als de ter beschikking stelling van politiegegevens binnen het WPGdomein kan worden geweigerd.
7.3. Het verstrekken aan inlichtingendiensten en buitenlandse opsporingsinstanties
Op grond van artikel 17 WPG kunnen alle politiegegevens, ongeacht het doel waarvoor deze
worden verwerkt, verstrekt worden aan inlichtingendiensten en aan buitenlandse
opsporinginstanties. De WPG formuleert deze verstrekkingen als mogelijkheid.
Inlichtingendiensten
De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002) is van toepassing op de
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst (MIVD). 85 Ingevolge de Wiv 2002 zijn ambtenaren van politie en KMar
verplicht mededeling te doen van de politiegegevens waarvan zij kennis dragen en die voor de
AIVD of de MIVD van belang kunnen zijn.86 Dit gebeurt door tussenkomst van de korpschef,
respectievelijk de commandant van de Kmar, die naast hun politiële taken ook werkzaamheden
ten behoeve van de AIVD verrichten, die door speciaal daarvoor aangewezen ambtenaren van
politie en Kmar worden uitgevoerd.87 Op deze werkzaamheden ten behoeve van de AIVD is niet
de WPG van toepassing, omdat deze geen onderdeel uitmaken van de politietaak, maar de Wiv
2002.
De bepaling in de WPG dat politiegegevens kunnen worden verstrekt, voor zover dit voortvloeit
uit de Wiv 2002, is een spiegelbepaling. De bedoeling ervan is dat uit de WPG zo volledig

84

MvT WPG p. 70.

85

Artikelen 6 en 7 Wiv 2002.

86

Artikiel 62 Wiv 2002.

87

Artikel 60 Wiv 2002.
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mogelijk blijkt aan welke personen en instanties politiegegevens verstrekt kunnen worden.
Anders dan de formulering in de WPG doet vermoeden is de verstrekking aan
inlichtingendiensten dus een verplichting die overigens in het geheel geen uitzonderingen kent.
Politiegegevens kunnen ingevolge de WPG ook rechtstreeks worden verstrekt aan de
inlichtingendiensten. Hiertoe dienen in het BPG categorieën van politiegegevens worden
aangewezen, wat tot op heden nog niet is gebeurd. Zoals in paragraaf 3.3 is toegelicht kunnen
de inlichtingendiensten door hen verwerkte gegevens geautomatiseerd vergelijken met
politiegegevens en kunnen bij een hit alle daaraan gerelateerde politiegegevens eveneens
rechtstreeks aan de betreffende dienst worden verstrekt. De WPG voorziet in de mogelijkheid
van afstemming tussen de inlichtingendiensten en het OM naar aanleiding van concrete
rechtstreekse verstrekkingen, zodat de wederzijdse activiteiten met betrekking tot dezelfde
gegevens op elkaar kunnen worden afgestemd.88
Een bijzonderheid met betrekking tot de verstrekking van politiegegevens aan inlichitngen- en
veiligheidsdiensten is dat deze verstrekkingen van de protocolplicht zijn uitgezonderd indien het
vastleggen van de verstrekking zich niet verdraagt met het belang van de veiligheid van de
staat.89
Buitenlandse opsporingsinstanties
Aan de verstrekking aan buitenlandse opsporingsinstanties wordt in deze handreiking relatief
weinig aandacht besteed omdat het PIWPG in een apart document aandacht besteedt aan
internationale aspecten.
De verstrekkingsmogelijkheden ten aanzien van buitenlandse opsporingsinstanties zijn nader
uitgewerkt in paragraaf 5 van het BPG.
Onder buitenlandse opsporingsinstanties worden begrepen: een internationaal strafgerecht,
politieautoriteiten van andere landen en Interpol en Europol. De verstrekking aan buitenlandse
opsporingsinstanties is uitgewerkt in paragraaf 5 van het BPG die als volgt is opgebouwd:
-

verstrekking politiegegevens aan het buitenland (artikel 5:1 BPG);
verplichte verstrekking politiegegevens binnen de Europese Unie (EU) t.b.v.
strafrechtelijke handhaving rechtsorde (artikel 5:2 BPG);
rechtstreekse geautomatiseerde verstrekking binnen de EU (artikel 5:3 BPG);
verstrekking politiegegevens aan gemeenschappelijke teams binnen de EU (artikel 5:4
BPG);
verplichte verstrekking politiegegevens aan Europol (artikel 5:5 BPG).

Liaisonofficieren van andere landen die in Nederland gedetacheerd zijn vanwege internationale
politiële samenwerking vallen eveneens onder het begrip politieautoriteit van een ander land.
Ook buitenlandse douanediensten en andere wetshandhavingsdiensten , die strikt genomen niet
tot de politieporganisatie gerekend hoeven te worden maar die welbelast zijn met de opsporing
van strafbare feiten vallen onder het begrip politieautoriteit in een ander land.90
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MvT WPG p. 81-82.

89

Artikel 32, eerste lid, onder d, WPG.

90

NvT BPG, p.86.
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Voor het verstrekken aan een ander land geldt de algemene voorwaarde dat de verstrekking
nodig is voor de uitvoering van de politietaak in Nederland of in het betreffende land.91 Dit kan
zowel de situatie betreffen van een strafzaak als van een te verrichten (opsporings)onderzoek.
Bijvoorbeeld grensoverschrijdend onderzoek vanwege drugshandel of grootschalige
(sport)manifestaties of politieke bijeenkomsten (G-7).92
Ook geldt als algemene voorwaarde dat bij de ontvangende instantie voldoende waarborgen
aanwezig zijn voor een juist gebruik van de verstrekte gegevens en voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.93
In de regel is de politie zelfstandig bevoegd om gegevens te verstrekken aan het buitenland als
daarvoor geen dwangmiddleen of bijzondere opsporingsbevoegdheden hoeven te worden
ingezet. Voor het verstrekken t.b.v. een strafzaak in een ander land is wel vooraf de
toestemming van de zaaksofficier van justitie nodig. Toestemming van de betreffende officier
van justitie is ook vereist wanneer het CIE-gegevens betreffen en van de burgemeester wanneer
het RID-gegevens betreffen.94
Verstrekking kan op grond van deze regeling eveneens plaatsvinden voor de ondersteuning van
kleine rechtshulpverzoeken, als bedoeld in artikelen 552h tot en met 552q van het WvSv.
Zolang voor die ondersteuning geen dwangmiddelen of bijzondere opsporingsbevoegdheden
worden toegepast, is de politie zelfstandig bevoegd de politiegegevens te verstrekken. De OMRichtlijn wederzijdse rechtshulp geeft hiervoor regels.95
Het verstrekken van politiegegevens aan het buitenland dient doorgaans plaats te vinden door
tussenkomst van de Dienst Internationale Netwerken (DIN) van het Korps landelijke
politiediensten (KLPD). De tussenkomst van het KLPD geldt niet voor de gegevensuitwisseling
van de politieregio’s en de KMar in de grensgebieden van Nederland met België en Duitsland
ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten of de handhaving van openbare orde en
veiligheid.
De tussenkomst van het KLPD geldt ook niet als er met de betreffende politieautoriteiten in het
buitenland afspraken zijn gemaakt die zijn goedgekeurd door de Minister van Justitie dan wel
de Minister van BZK.
Het verstrekken van politiegegevens in het buitenland is in het BPG soms wel en soms niet als
verplichting geformuleerd. Wel als verplichting geformuleerd zijn de verstrekking van gegevens
aan andere EU-lidstaten (artikel 5:2) en aan Europol (artikel 5:4 BPG)
Voor de verplichte verstrekking van politiegegevens aan buitenlandse politieautoriteiten in de
EU zijn weigeringsgronden geformuleerd in het BPG. Daartoe behoren dezelfde
weigeringsgronden als die gelden voor de Nederlandse politieambtenaren .96 Daarnaast zijn nog
aanvullende weigeringsgronden geformuleerd, zoals schade aan essentiële nationale
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Artikel 17, derde lid, WPG.

92

NvT BPG, p.85.

93

Artikel 17, vijfde lid, WPG.

94

NvT BPG, pp.85-86.

95

Deze richtlijn is met ingang van 1 maart 2008 herzien in verband met de inwerkingtreding van de WPG
(Staatscourant 2008, 45).

96

Artikel 5:2, tweede lid, onder a, en artikel 2:13 BPG
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veiligheidsbelangen en gevaar voor de veiligheid van personen.97 Hoewel het WPG dat niet
zodanig formuleert, is het verstrekken aan Europol wel een verplichting op grond van de
Europol-overeenkomst waarvoor weigeringsgronden gelden.98
Als algemene regel geldt dat verstrekking aan personen of instanties in een lidstaat van de EU
belast met voorkoming of opsporing van stafbare feiten gelijk wordt gesteld met de verstrekking
aan een Nederlandse politieambtenaar. Dit geldt ook voor de politieambtenaar van een EUlidstaat die is toegevoegd aan een in Nederland gevestigd gemeenschappelijk onderzoeksteam
dan wel de Nederlandse politieambtenaar die is toegevoegd aan een in een EU-lidstaat gevestigd
gemeenschappelijk onderzoeksteam.
Voor de EU-landen die vallen onder het Verdrag van Prüm (Duitsland, Frankrijk, Spanje,
Oostenrijk, België, Luxemburg en Nederland) geldt de mogelijkheid om middels
geautomatiseerde bevraging rechtstreeks dactyloscopische gegevens te vergelijken.99
Het verstrekken aan personen en instanties met een landelijke taak:
Op grond van het eerste lid van artikel 18 WPG zijn in paragraaf 4 van het BPG personen en
instanties aangewezen waaraan politiegegeven kunnen worden verstrekt. In bijlage C bij deze
handreiking zijn deze personen en instanties in alfabetische volgorde gerangschikt.
Enkele categorieën van personen en instanties zijn in het BPG open geformuleerd. Dit betreft in
de eerste plaats ambtenaren belast met het toezicht op bepaalde wetgeving.100 De betreffende
wetgeving is aangewezen bij ministeriële regeling101, die als bijlage is bijgevoegd. In de tweede
plaats betreft dit door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid respectievelijk de
Minister van Financiën aan te wijzen ambtenaren, die zijn belast met het toezicht op de Wet
arbeid vreemdelingen respectievelijk de Invorderingswet 1990 en de Algemene wet inzake
rijksbelastingen. De laatste verstrekkingmogelijkheid heeft tot doel het inschatten van de
veiligheidsrisico’s met betrekking tot het uitoefenen van het toezicht.102
Uit de aanwijzing in het BPG blijkt dat de wetgever van oordeel is dat de landelijke taak van de
betreffende personen en instanties een zwaarwegend algemeen belang dient. Het bestaan van
een zwaarwegend algemeen belang kan door de politie voor deze verstrekkingen dan ook
zonder meer worden aangenomen. Wel zal de politie van geval tot geval moeten afwegen in
hoeverre het verstrekken van politiegegevens noodzakelijk is voor de taakuitvoering van de
betreffende persoon of instantie.
Het verstrekken aan personen en instanties met een landelijke taak, omschreven in paragraaf 4
van het BPG, is een mogelijkheid. Zoals in paragraaf 5.6 is toegelicht is dit evenwel geen
vrijblijvendheid en ligt het in de rede om tot het verstrekken van gegevens over te gaan als dat
mogelijk is. Van verstrekking zal evenwel moeten worden afgezien als dit niet noodzakelijk is

97

Artikel 5:2, tweede lid, BPG.

98

Artikel 4, leden 4 en 5, Euopol-overeenkomst.

99

Artikel 5:3 BPG.

100

Artikel 4:2, tweede lid, BPG.
Regeling van 1 februari 2008 Stcrt. 2008, 38.
102
Artikel 4:2, derde lid, BPG.
101
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voor een goede taakuitvoering van de betreffende persoon of instantie of als de verstrekking
zich niet verdraagt met een goede uitvoering van de politietaak.
Niet alle politiegegevens komen in aanmerking voor verstrekking aan alle personen en instanties
met een landelijke taak. Ten aanzien van politiegegevens die worden verwerkt met het oog op
de uitvoering van de dagelijkse politietaak (artikel 8 WPG) en met het oog op de ondersteuning
van de politietaak (artikel 13 WPG) bestaan ruimere verstrekkingsmogelijkheden dan ten
aanzien van politiegegevens die worden verwerkt in het kader van onderzoeken met het oog op
de handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval (artikel 9) en politiegegevens die worden
verwerkt met het oog op het verkrijgen van inzicht in de betrokkenheid van personen bij zware
criminaliteit (artikel 10, eerste lid, onder a, WPG) en bij ernstige schendingen van de openbare
orde (artikel 10, eerste lid, onder c, WPG). Het BPG staat verstrekking van gegevens
betreffende informanten (artikel 12 WPG) in het geheel niet toe. Het BPG staat verstrekking van
gegevens uit een themaverwerking (artikel 10, eerste lid, onder b, WPG) alleen toe ten behoeve
van dreigings- en risico-evaluaties aan de ministers van Justitie en van BZK en ten behoeve van
het nemen van maatregelen als voorzien in de Wet maatregelen nationale veiligheid.103 Op
onderdelen hebben verstrekkingsmogelijkheden ook betrekking op andere categorieën van
politiegegevens, bijvoorbeeld alleen op antecedenten.
Voor verstrekking van politiegegevens die worden verwerkt in het kader van onderzoeken met
het oog op de handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval (artikel 9) en politiegegevens
die worden verwerkt met het oog op het verkrijgen van inzicht in de betrokkenheid van
personen bij bepaalde ernstige bedreigingen van de rechtsorde (artikel 10 WPG) is overleg met
de bevoegd functionaris vereist.104
De taken met het oog waarop politiegegevens verstrekt kunnen worden zijn niet beperkt tot
publieke taken. Verstrekking ten behoeve van het private domein kan ook zijn toegestaan. In het
oog dient te worden gehouden voor welke taken verstrekking is toegelaten. Omdat personen en
instanties meerdere taken kunnen hebben kan het voorkomen dat niet voor alle taken
verstrekking is toegelaten. Ook kan het voorkomen dat personen en instanties meerdere malen
voorkomen in paragraaf vier van het BPG omdat voor verschillende taken verschillende
verstrekkingsmogelijkheden bestaan.
Als het verstrekken van gegevens aan een persoon of instantie met een landelijke taak niet is
voorzien in paragraaf vier van het BPG, wil dat nog niet zeggen dat verstrekking niet mogelijk
is. Het kan mogelijk zijn dat verstrekking in dat geval toch mogelijk is:
-

in opdracht of met toestemming van de Minister van BZK of de Minister van Justitie;
bij wijze van incidentele verstrekking op grond van artikel 19 WPG, of
ten behoeve van een samenwerkingsverband op grond van artikel 20.

7.4. Opdracht of toestemming tot verstrekken van de Minister
Op grond van het tweede lid van artikel 18 WPG kunnen de Minister van BZK en de Minister
van Justitie opdracht of toestemming geven tot het verstrekken van politiegegevens. Met deze
bevoegdheid kunnen de ministers afwijken van enig voorschrift omtrent de verstrekking van
politiegegevens. De opdracht of toestemming kan dan ook betrekking hebben op alle
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Artikel 4:4 BPG.
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categorieën politiegegevens, ongeacht het doel waarvoor deze in het kader van de uitvoering
van de politietaak worden verwerkt.
Deze mogelijkheid is wel beperkt tot bijzondere gevallen en voor zover een zwaarwegend
algemeen belang tot verstrekking noodzaakt. Een structurele verstrekkingsmogelijkheid kan dus
niet in de vorm van een opdracht of toestemming tot verstrekking worden gecreëerd. Daarvoor
zal de WPG of het BPG moeten worden aangepast. Een machtiging of opdracht kan wel dienen
om de tijd te overbruggen tot de WPG of het BPG zijn aangepast, zoals u kunt lezen in een
afgegeven machtiging105.
Artikel 22 WPG biedt de mogelijkheid om politiegegevens te verstrekken voor
wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Die mogelijkheid is evenwel beperkt tot gegevens die
worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de dagelijkse politietaak (artyikel 8) en ten
behoeve van de ondersteuning van de politietaak (artikel 13). Andere politiegegevens kunnen
alleen voor wetenschappelijk onderzoek en statoistiek worden verstrekt op grond van een
opdracht of machtigingvan de Minister van Justitie of van BZK.106 In een dergelijk geval is
artikel 22 WPG voor een belangrijk deel van overeenkomstige toepassing.
In de opdracht of machtiging moet worden omschreven op welke categorieën van
politiegegevens deze betrekking heeft.
7.5. Het verstrekken in incidentele gevallen
Op grond van artikel 19 WPG kunnen in incidentelee107 gevallen politiegegevens worden
verstrekt. De achtergrond van deze verstrekkingsmogelijkheid is dat ondanks de uitwerking van
verstrekkingen aan personen en instanties met een landelijke taak in het BPG zich nog altijd
situaties kunnen voordoen waarin een zwaarwegend algemeen belang tot verstrekking
noodzaakt. Deze verstrekkingsmogelijkheid kan getypeerd worden als een soort ventiel op het
gesloten karakter van het verstrekkingenregime en is dus bedoeld om in beperkte mate en alleen
in bijzondere gevallen te worden toegepast.
Onder de WpolR werd hiervoor veelvuldig gebruik gemaakt van de uitzondering op de
geheimhoudingsverplichting, die erin bestond dat gegevens uit politieregisters ook konden
worden verstrekt als dat noodzakelijk was ter uitvoering van de politietaak.
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Besluit van de Minister van Justitie. kenmerk 5551153/U8 d.d. l juli 2008; houdende
toestemming aan de beheerders van de regionale politiekorpsen en de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot het verstrekken van politiegegevens die
door de regionale politiekorpsen respectievelijk het Korps landelijke politiediensten
worden verwerkt overeenkomstig de artikelen 8 en 13, eerste lid, van de Wet
politiegegevens aan de verzekeringsmaatschappij waarbij een verzekering tegen wettelijke
aansprakelijkheid is afgesloten.
106

Zie in verband hiermee ook het verband tussen artikel 18, tweede lid, WPG in artikel 18, zesde lid,
BPG.
107

De koptekst boven artikel 19 hanteert de terminologie ‘incidenteel’. De tekst van artikel 19 gebruikte
de terminologie ‘In bijzondere gevallen’. In deze handreiking wordt de aanduiding ‘incidentele
verstrekking’ of verstrekking in ‘incidentele gevallen’ gereserveerd voor verstrekkingen als bedoeld in
artikel 19 WPG. Dit omwille van de duidelijkheid. Zoals nog aan de orde zal komen ligt verwarring met
verstrekken in bijzondere gevallen op grond van de uitzondering op de geheimhoudingsverplichting van
artikel 7 WPG op de loer.
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Een dergelijke uitzondering bestaat ook op de geheimhoudingsverplichting in de WPG. In
paragraaf 4.6 is hierover opgemerkt dat het vanwege de verruimingen in het
verstrekkingenregime noch de verwachting noch de bedoeling is dat deze uitzondering ook
onder de WPG gaat fungeren als zelfstandige grondslag voor verstrekking van politiegegevens
aan derden. Dit blijkt uit de woorden ‘in bijzondere gevallen’ die aan de betreffende wettekst
zijn toegevoegd en uit de overweging in de MvT dat het moet gaan om een direct uit de
politietaak voortvloeiende noodzaak tot verstrekking. De wetgever heeft hiermee het oog op
situaties zoals het tonen van foto’s of compositietekeningen van verdachten of slachtoffers aan
een aangever of buurtbewoners.108
Vanwege het karakter van een ventielbepaling als correctie op het gesloten karakter van het
verstrekkingenregime worden geen personen en instanties benoemd waaraan politiegegevens in
incidentele gevallen kunnen worden verstrekt. Het verstrekken in incidentele gevallen is wel aan
bepaalde voorwaarden verbonden.
In de eerste plaats is verstrekking alleen mogelijk indien dit noodzakelijk is met het oog op een
zwaarwegend algemeen belang.
Bovendien geldt dat verstrekking alleen mogelijk is voor bepaalde doeleinden, te weten het
voorkomen en opsporen van strafbare feiten, de handhaving van de openbare orde, het verlenen
van hulp aan hen die deze behoeven en het toezicht op de naleving van regelgeving.
Een beslissing tot verstrekking van politiegegevens in incidentele gevallen dient voorts te
worden genomen in overeenstemming met het bevoegd gezag. Worden de politiegegevens
verwerkt met het oog op de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde dan is het bevoegd
gezag de OvJ. Worden de politiegegevens verwerkt in het kader van de handhaving van de
openbare orde of het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven dan is het bevoegd gezag de
burgemeester van de gemeente waar de aanleiding voor de verwerking van de betreffende
gegevens zich heeft voorgedaan. Worden de politiegegevens verwerkt voor zowel de
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde als in het kader van de handhaving van de
openbare orde of het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven dan dient de beslissing tot
verstrekking genomen te worden in overeenstemming met de OvJ en met de burgemeester. In
het geval meer korpsen betrokken zijn bij de verwerking van de politiegegevens dan zullen
meerdere burgemeesters en/of (hoofd)OvJ’s hierbij betrokken moeten worden.
Het BPG beperkt de politiegegevens die in bijzondere gevallen verstrekt kunnen worden tot de
politiegegevens die worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak
(artikel 8 WPG) en met het oog op de ondersteuning van de politietaak (artikel 13 WPG).
Het verstrekken van politiegegevens die worden verwerkt in het kader van onderzoeken met het
oog op de handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval (artikel 9) en politiegegevens die
worden verwerkt met het oog op het verkrijgen van inzicht in de betrokkenheid van personen bij
zware criminaliteit (artikel 10, eerste lid, onder a, WPG) en bij ernstige schendingen van de
openbare orde (artikel 10, eerste lid, onder c, WPG) is slechts bij wijze van uitzondering
toegestaan. Daarvoor gelden bovendien de bijkomende voorwaarden dat de verstrekking
dringend noodzakelijk moet zijn en dat moet worden overlegd met de bevoegd functionaris.
Politiegegevens die worden verwerkt met het oog op het beheer van en de controle op
informanten, infiltranten en beschermde getuigen (artikel 12 WPG) en politiegegevens die
worden verwerkt in een themaverwerking (artikel 10, eerste lid, onder b, WPG) kunnen niet
worden verstrekt in incidentele gevallen op grond van artikel 19 WPG.
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De personen en instanties waaraan in een incidenteel geval politiegegevens worden verstrekt
zijn op grond van de WPG verplicht tot geheimhouding van die gegevens. Bij de verstrekking
van politiegegevens in een incidenteel geval is de politie verplicht uitdrukkelijk op deze
geheimhoudingsverplichting te wijzen.
7.6. Het verstrekken ten behoeve van een samenwerkingsverband
Op grond van artikel 20 WPG kunnen politiegegevens verstrekt worden ten behoeve van een
samenwerkingsverband. De achtergrond van deze verstrekkingsmogelijkheid is dat de politie in
de praktijk veel samenwerkt met, vaak lokale, partners die niet altijd behoren tot de personen en
instanties met een landelijke taak, omschreven in het BPG, waaraan verstrekt mag worden,
terwijl met deze samenwerking wel een zwaarwegend algemeen belang kan worden gediend.
Met de mogelijkheid politiegegevens te verstrekken ten behoeve van samenwerkingsverbanden
heeft de wetgever de politie de nodige armslag willen geven voor dergelijke
samenwerkingsverbanden.
Onder de WpolR werd hiervoor veelvuldig gebruik gemaakt van de uitzondering op de
geheimhoudingsverplichting, die erin bestond dat gegevens uit politieregisters ook konden
worden verstrekt als dat noodzakelijk was ter uitvoering van de politietaak. Een dergelijke
uitzondering bestaat ook op de geheimhoudingsverplichting in de WPG. In paragraaf 4.6 is
hierover opgemerkt dat het vanwege de verruimingen in het verstrekkingenregime noch de
verwachting noch de bedoeling is dat deze uitzondering ook onder de WPG gaat fungeren als
zelfstandige grondslag voor verstrekking van politiegegevens aan derden. Dit blijkt uit de
woorden ‘in bijzondere gevallen’ die aan de betreffende wettekst zijn toegevoegd en uit de
overweging in de MvT dat het moet gaan om een direct uit de politietaak voortvloeiende
noodzaak tot verstrekking. De wetgever heeft hiermee het oog op situaties zoals het tonen van
foto’s of compositietekeningen van verdachten of slachtoffers aan een aangever of
buurtbewoners.109
Om geen samenwerkingspartners op voorhand uit te sluiten zijn met betrekking tot het
verstrekken van politiegegevens ten behoeve van een samenwerkingsverband geen personen en
instanties benoemd waaraan verstrekt mag worden. Het verstrekken ten behoeve van een
samenwerkingsverband is wel aan bepaalde voorwaarden verbonden.
In de eerste plaats is verstrekking alleen mogelijk indien dit noodzakelijk is met het oog op een
zwaarwegend algemeen belang. Bovendien geldt dat verstrekking alleen mogelijk is voor
bepaalde doeleinden, te weten het voorkomen en opsporen van strafbare feiten, de handhaving
van de openbare orde, het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven en het toezicht op de
naleving van regelgeving.
Een beslissing tot verstrekking van politiegegevens ten behoeve van een samenwerkingsverband
dient te worden genomen in overeenstemming met het bevoegd gezag. Worden de
politiegegevens verwerkt met het oog op de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde dan is
het bevoegd gezag de OvJ. Worden de politiegegevens verwerkt in het kader van de handhaving
van de openbare orde of het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven dan is het bevoegd
gezag de burgemeester. Worden de politiegegevens verwerkt voor zowel de strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde als in het kader van de handhaving van de openbare orde of het
verlenen van hulp aan hen die deze behoeven dan dient de beslissing tot verstrekking genomen
te worden in overeenstemming met de OvJ en met de burgemeester. In het geval meer korpsen
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betrokken zijn bij de verwerking van de politiegegevens dan zullen meerdere burgemeesters
en/of (hoofd)OvJ’s hierbij betrokken moeten worden.
Het BPG beperkt de politiegegevens die ten behoeve van een samenwerkingsverband verstrekt
kunnen worden tot de politiegegevens die worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de
dagelijkse politietaak (artikel 8 WPG) en met het oog op de ondersteuning van de politietaak
(artikel 13 WPG).
Het verstrekken van politiegegevens die worden verwerkt in het kader van onderzoeken met het
oog op de handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval (artikel 9) en politiegegevens die
worden verwerkt met het oog op het verkrijgen van inzicht in de betrokkenheid van personen bij
zware criminaliteit (artikel 10, eerste lid, onder a, WPG) en bij ernstige schendingen van de
openbare orde (artikel 10, eerste lid, onder c, WPG) is slechts bij wijze van uitzondering
toegestaan. Daarvoor gelden bovendien de bijkomende voorwaarden dat de verstrekking
dringend noodzakelijk moet zijn en dat moet worden overlegd met de bevoegd functionaris.
Politiegegevens die worden verwerkt met het oog op het beheer van en de controle op
informanten, infiltranten en beschermde getuigen (artikel 12 WPG) en politiegegevens die
worden verwerkt in een themaverwerking (artikel 10, eerste lid, onder b, WPG) kunnen niet
worden verstrekt ten behoeve van een samenwerkingsverband.
Naast de protocolplicht die voor iedere verstrekking van politiegegevens geldt, moeten in een
beslissing tot verstrekking van politiegegevens ten behoeve van een samenwerkingsverband
bovendien worden vastgelegd:
-

ten behoeve van welk zwaarwegend algemeen belang de verstrekking noodzakelijk is;
ten behoeve van welk samenwerkingsverband de politiegegevens worden verstrekt;
het doel waartoe het samenwerkingsverband is opgericht;
welke gegevens worden verstrekt;
de voorwaarden waaronder de gegevens worden verstrekt, en
aan welke personen en instanties de gegevens worden verstrekt.

De samenwerkingspartners waaraan politiegegevens worden verstrekt zijn op grond van de
WPG verplicht tot geheimhouding van die gegevens. Bij de verstrekking van politiegegevens is
de politie verplicht uitdrukkelijk op deze geheimhoudingsverplichting te wijzen.
Voor het aangaan vansamenwerkingsverband, waarin in ieder geval bovengenoemde vereisten
zijn beschreven wordt geadviseerd zoveel mogelijk gebruik te maken van het modelconvenant
“samenwerkingsverband politie met andere personen en/of instanties” dat nog zal worden
aangeboden vanuit het PIWPG.In de handreiking convenanten van het PIWPG wordt de
mogelijkheid om politiegegevens te verstrekken ten behoeve van samenwerkingsverbanden
geplaatst in de context van de praktijk en nut en noodzaak van samenwerkingsverbanden. Ook
worden daarbij concrete aanbevelingen gedaan en wordt een voorbeeldconvenant aangereikt.
7.7. Het verstrekken voor beleidsinformatie, wetenschappelijk onderzoek en statistiek
Op grond van artikel 22 WPG kunnen politiegegevens worden verstrekt ten behoeve van
beleidsinformatie, wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Omdat het doel van deze
verstrekkingen geen verband houdt met de uitvoering van enige taak in relatie tot een bepaalde
persoon of groep van personen rijst in de eerste plaats de vraag of verstrekking van
politiegegevens wel aan de orde is. Wanneer gebruik gemaakt wordt van politiegegevens zonder
dat deze te herleiden zijn tot een natuurlijk personen dan is er geen sprake van politiegegevens
en is de WPG niet van toepassing. Er bestaat op grond van de WPG dan ook geen bezwaar
geanonimiseerde gegevens, aantallen en/of omschrijvingen van onderwerpen te verstrekken.
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Integendeel, dit geniet sterk de voorkeur met het oog op de bescherming van persoonsgegevens.
Dit zal evenwel niet altijd haalbaar zijn, terwijl beleidsinformatie, wetenschappelijk onderzoek
en statistiek van groot belang kunnen zijn. Het verstrekken van politiegegevens voor
beleidsinformatie, wetenschappelijk onderzoek en statistiek is daarom onder voorwaarden
toegestaan.
De resultaten van de beleidsinformatie, het wetenschappelijk onderzoek of de statistiek mogen
geen persoonsgegevens bevatten.
De betrokken onderzoeker behoeft bovendien de schriftelijke toestemming van de Minister van
Justitie, die zijn bevoegdheid ter zake heeft gemandateerd aan het College van procureursgeneraal, wanneer het gaat om gegevens die verwerkt zijn onder het gezag van de OvJ, of van
de burgemeester, wanneer het gaat om gegevens die onder zijn gezag zijn verwerkt. Wordt
toestemming verleend dan wordt de korpsbeheerder of korpschef van het betreffende korps
hierover geïnformeerd en geldt de toestemming als een machtiging om de betreffende
politiegegevens te verstrekken.
Een toestemming mag alleen politiegegevens betreffen die worden verwerkt ter uitvoering van
de dagelijkse politietaak (artikel 8) of met het oog op bepaalde ondersteunende taken (artikel 13,
eerste lid, WPG).
Politiegegevens die voor andere doeleinden worden verwerkt kunnen, met uitzondering van
gegevens die worden verwerkt met het oog op het beheer van en de controle op informanten,
infiltranten en beschermde getuigen (artikel 12 WPG),110 wel verstrekt worden voor
beleidsinformatie, wetenschappelijk onderzoek en statistiek, maar daarvoor is een toestemming
(of opdracht, wat minder voor de hand ligt) tot verstrekking vereist van de Minister van Justitie
of de Minister van BZK als bedoeld in artikel 18, tweede lid, WPG.
Toestemming tot de verstrekking van politiegegevens ten behoeve van beleidsinformatie,
wetenschappelijk onderzoek en statistiek mag alleen worden verleend indien:
-

het onderzoek het algemeen belang dient;
de organisatie van de politie niet onnodig wordt belast;
het onderzoek niet zonder de gegevens kan worden uitgevoerd, en
de persoonlijke levenssfeer van de betreffende personen niet onevenredig wordt
geschaad.

Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld.
De personen over wie de politiegegevens worden verwerkt mogen door de betrokken
onderzoeker niet rechtstreeks worden benaderd, tenzij dit bij de toestemming tot verstrekking
uitdrukkelijk is toegestaan, wat alleen kan als de rechtstreekse benadering van betrokkenen
onvermijdelijk is.
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Artikel 12 wordt niet genoemd in het zesde lid van artikel 4:7 BPG.
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8. Voorbeelden van het verstrekken in de praktijk
Dit hoofdstuk strekt ertoe aan de hand van een paar concrete voorbeelden het verstrekken vanuit
een praktische invalshoek toegankelijk te maken. Meer specifiek worden besproken:
verstrekking aan gezagsdragers (paragraaf 8.1.), verstrekking aan personen en instanties met een
landelijke taak (paragraaf 8.2.) en verstrekking in bijzondere gevallen (paragraaf 8.3.). In een
volgende versie zullen nog meer praktijkcasussen worden toegevoegd.
8.1. Verstrekking aan gezagsdragers
Woonoverlast
Omwonenden klagen al geruime tijd over ernstige overlast door een gezin. Leden van dit gezin
gedragen zich in woord en gedrag a-sociaal en schromen niet verbaal te dreigen als zij hierop
worden aangesproken. Zij houden met niemand rekening. Herhaald ingrijpen door de politie
heeft tot geen enkele verbetering geleid. Het gezin stoort zich nergens aan en de leefsituatie in
de straat is onhoudbaar geworden. De burgemeester wil nu bezien of dit gezin vanwege de
overlast die het veroorzaakt uit hun huis gezet kan worden op grond van artikel 174a van de
Gemeentewet, dat de burgemeester de bevoegdheid geeft om een woning te sluiten wanneer
door gedragingen in de woning of op het erf de openbare orde rond de woning wordt verstoord.
Hij vraagt de politie hem daartoe de beschikbare politiegegevens te verstrekken.
Aan de burgemeester worden op grond van artikel 16, eerste lid, onder d, onder 2, WPG
politiegegevens verstrekt die deze behoeft in het kader van de handhaving van de openbare
orde. Op grond van de formulering “worden verstrekt” is verstrekking verplicht. De
weigeringsgronden opgenomen in artikel 2:13 BPG zijn op grond van artikel 16, tweede lid,
WPG op deze verstrekking niet van overeenkomstige toepassing. Dit maakt dat de politie nog
slechts marginaal kan toetsen. Dat wil zeggen, de politie kan alleen nagaan of de gevraagde
politiegegevens in dit geval in redelijkheid wel noodzakelijk kunnen zijn voor de betreffende
taak van de burgemeester. Het is evenwel duidelijk dat de burgemeester een openbare ordetaak
heeft en de burgemeester om gegevens vraagt voor het treffen van een concrete maatregel ter
beëindiging van de voortdurende schending van de openbare orde.
Alle politiegegevens, ongeacht het doel waarvoor ze worden verwerkt, komen voor verstrekking
in aanmerking. Ook gegevens die worden verwerkt met het oog op de handhaving van de
rechtsorde in een bepaald geval en gegevens die worden verwerkt met het oog op het verkrijgen
van inzicht in de betrokkenheid van personen bij bepaalde ernstige schendingen van de
rechtsorde. Zelfs gegevens die worden verwerkt met het oog op het beheer en de controle van
informanten en gegevens in een themaverwerking komen in beginsel voor verstrekking in
aanmerking.
Het ligt voor de hand dat in ieder geval verstrekt worden de mutaties en de processen-verbaal
die zijn opgemaakt naar aanleiding van meldingen van omwonenden en van het politieoptreden.
Gegevens over parkeerboetes, strafrechtelijke aangelegenheden die los staan van de overlast of
misschien zelfs wel RID-informatie over een of meer gezinsleden, zonder directe relatie naar het
openbare orde probleem, worden niet verstrekt. Het verstrekken van dergelijke gegevens kan
zowel afbreukrisico’s meebrengen als bovenmatig zijn. Het ligt in de rede met het oog hierop
voor de verstrekking in overleg met de burgemeester zijn behoefte aan informatie zoveel
mogelijk te specificeren in termen van doelen waartoe het zal worden gebruikt.
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Risicowedstrijd voetballen
In de gemeente X staat voor volgende week een voetbalwedstrijd gepland tussen twee clubs uit
verschillende dorpen. Het is uit het verleden bekend dat de harde kern van meereizende
toeschouwers van deze voetbalclubs tijdens de wedstrijden nogal fanatiek reageert. De derby is
voor beide clubs van extra belang omdat de uitslag zal bepalen welke van de clubs zal
degraderen. In beide dorpen circuleren geruchten dat leden van de harde kern van beide clubs
het tot een gewelddadig treffen willen laten komen voor, tijdens of na de wedstrijd. Op internet
worden over en weer bedreigingen geuit. De burgemeester van de gemeente waarin beide
dorpen liggen heeft hiervan vernomen en wil de risico’s inschatten of de openbare orde rond de
wedstrijd verstoord gaat worden. Afhankelijk van die inschatting zal hij overwegen de wedstrijd
niet te laten doorgaan of daarbij geen publiek toe te laten. Hij kan dit doen op grond van de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van zijn gemeente. Hij vraagt de politie alle
beschikbare politiegegevens aan hem te verstrekken.
Aan de burgemeester worden op grond van artikel 16, eerste lid, onderdeel d, onder 2, WPG
politiegegevens verstrekt die deze behoeft in het kader van de handhaving van de openbare
orde. Op grond van de formulering “worden verstrekt” is verstrekking verplicht. De
weigeringsgronden opgenomen in artikel 2:13 BPG zijn op grond van artikel 16, tweede lid,
WPG op deze verstrekking niet van overeenkomstige toepassing. Dit maakt dat de politie nog
slechts marginaal kan toetsen. Dat wil zeggen, de politie kan alleen nagaan of de gevraagde
politiegegevens in dit geval in redelijkheid wel noodzakelijk kunnen zijn voor de betreffende
taak van de burgemeester. Het is evenwel duidelijk dat de burgemeester hier een openbare
ordetaak heeft. De burgemeester wil beoordelen of hij maatregelen moet treffen. Alle
politiegegevens, ongeacht het doel waarvoor ze worden verwerkt, komen voor verstrekking in
aanmerking. Ook gegevens die worden verwerkt met het oog op de handhaving van de
rechtsorde in een bepaald geval en gegevens die worden verwerkt met het oog op het verkrijgen
van inzicht in de betrokkenheid van personen bij bepaalde ernstige schendingen van de
rechtsorde en zelfs gegevens die worden verwerkt met het oog op het beheer van en de controle
op informanten en gegevens in een themaverwerking komen in beginsel voor verstrekking in
aanmerking.
8.2. Verstrekken aan personen en instanties met een landelijke taak
Intrekken drank- en horecavergunning
Bij de gemeente ingekomen klachten van omwonenden over de geluidsoverlast bij een café
vormen aanleiding om te beoordelen of de vergunning van de horecaondernemer moet worden
ingetrokken. De verantwoordelijkheid voor deze beslissing ligt bij het college van burgemeester
en wethouders. Het college vraagt de politie om de gegevens met betrekking tot de
geluidsoverlast te verstrekken.
Op grond van artikel 18, eerste lid, WPG zijn in paragraaf vier van het BPG personen en
instanties aangewezen waaraan met het oog op een zwaarwegend algemeen belang
politiegegevens kunnen worden verstrekt ter uitvoering van de daarbij aangegeven taak.
Op grond van artikel 4:3, vijfde lid, BPG kunnen aan het college van burgemeester en
wethouders (College van B&W) politiegegevens worden verstrekt ten behoeve van het nemen
van een beslissing omtrent de verlening, weigering of intrekking van een vergunning op grond
van de Drank- en Horecawet. Op grond van de formulering “kunnen worden verstrekt” is de
verstrekking een mogelijkheid. Dat brengt mee dat de politie verstrekking kan weigeren indien
deze zich niet verdraagt met de goede uitvoering van de politietaak. Bovendien dient de politie
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zelf af te wegen in hoeverre verstrekking noodzakelijk is voor het college van B&W om te
beoordelen of de vergunning kan worden ingetrokken. De afweging van de noodzaak betreft in
de eerste plaats de vraag of de gegevens relevant (kunnen) zijn voor een door het college van
B&W te nemen beslissing. De noodzaak omvat bovendien de proportionaliteit en subsidiariteit.
Ook aspecten als bijvoorbeeld de aard van de gegevens en de verhouding tussen het doel
waarvoor de gegevens door de politie worden verwerkt en het doel waarvoor het College van
B&W de gegevens wil gebruiken kunnen daarbij een rol spelen. Dat met het intrekken van de
vergunning, indien daartoe gronden zijn, een zwaarwegend algemeen belang gediend is mag de
politie zonder meer aannemen, omdat de wetgever die afweging al heeft gemaakt door deze
verstrekking in paragraaf vier van het BPG op te nemen.
Voor verstrekking komen in aanmerking de politiegegevens die worden verwerkt met het oog
op de uitvoering van de dagelijkse politietaak (artikel 8 WPG), in het kader van onderzoeken
met het oog op de handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval (artikel 9 WPG), met het
oog op het verkrijgen van inzicht in de betrokkenheid van personen bij zware criminaliteit en
ernstige schendingen van de openbare orde (artikel 10, eerste lid, onder a en c, WPG) en met het
oog op de ondersteuning van politietaak (artikel 13 WPG).
Verstrekking van politiegegevens die worden verwerkt in het kader van onderzoeken met het
oog op de handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval (artikel 9 WPG), en van
politiegegevens met het oog op het verkrijgen van inzicht in de betrokkenheid van personen bij
zware criminaliteit en ernstige schendingen van de openbare orde (artikel 10, eerste lid, onder a
en c, WPG) vereist overleg met de bevoegd functionaris.111
8.3. Verstrekken in bijzondere gevallen in combinatie met benadeelde van een strafbaar
feit
Overlast buurtbewoner
De bewoner van een pand heeft al voor heel veel overlast gezorgd voor omwonenden.
Veelvuldig is de politie ter plaatse geweest en heeft geverbaliseerd voor geluidsoverlast. Ook
de woningbouwvereniging heeft de bewoner op zijn plichten gewezen, maar de man is niet voor
rede vatbaar en blijft doorgaan met zijn overlast. De woningbouwvereniging wil de man nu uit
zijn woning laten zetten en is een rechtszaak begonnen. Behalve alle ontvangen klachten die de
woningbouwvereniging heeft verzameld, wil de woningbouwvereniging voor deze rechtszaak
graag beschikken over aanvullende informatie van de politie, omdat deze veelvuldig is
opgetreden. Dit informatieverzoek wordt nu bij de politie gedaan.
Veelvuldig wordt de politie geconfronteerd met dit soort verzoeken van
woningbouwverenigingen. Voor het beoordelen van de mogelijkheid tot verstrekking is het van
belang vast te stellen of de situatie die de woningbouwvereniging aangeeft daadwerkelijk
aangemerkt kan worden als een bijzonder geval. In dit voorbeeld blijkt dat het een slepende
kwestie is, waarbij zowel de woningbouwvereniging als de politie veel aandacht hebben
geschonken, maar niet heeft geleid tot het herstellen van de openbare orde. Gelet op de vele
ontvangen klachten van omwonenden en eventueel al eerder gevoerd overleg met de
burgemeester is in deze situatie sprake van een zwaar algemeen belang dat passende
maatregelen worden getroffen. Aan de betreffende woningbouwvereniging kan op grond van

111

NvT bij artikel 4:5 BPG p. 81.
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artikel 19 de voor de rechtszaak van belang zijnde politiegegevens worden verstrekt. Op
voorhand zal de burgemeester hiervoor wel zijn toestemming moeten geven.
Veelvuldig wordt de politie geconfronteerd met dit soort verzoeken van
woningbouwverenigingen. Woningbouwverenigingen zijn niet in paragraaf 4 van het BPG
aangewezen. Onderzocht kan worden of de overlast een strafbaar feit oplevert. Veelal zullen
gedragingen waaruit de overlast bestaat strafbaar zijn ingevolge de toepasselijke Algemene
Plaatselijke Verordening. In dat geval kan artikel 4:2, eerste lid, onder n, BPG de mogelijkheid
bieden om aan de woningbouwvereniging als benadeelde van een strafbaar feit politiegegevens
te verstrekken voor zover de woningbouwvereniging deze behoeft om in rechte voor haar
belangen op te komen.

Versie 1.0

52

PIWPG
Handreiking Verstrekkingen

Bijlage A: Gebruikte afkortingen
AIVD

Algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

Art.

Artikel

Artt.

Artikelen

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

BOD

Bijzondere opsporingsdienst

BPG

Besluit politiegegevens

BpolG

Besluit politieregisters

BuZa

Buitenlandse Zaken

B.V.

Besloten Vennootschap

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CBP

College Bescherming Persoonsgegevens

CIE

Criminele Inlichtingen Eenheid

College B&W

College van burgemeester en wethouders

College P-G

College van Procureurs-Generaal

EU

Europese Unie

EVRM

Europees verdrag ter bescherming van de rechten van de mens

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

KLPD

Korps landelijke politiediensten

KMar

Koninklijke Marechaussee

MIVD

Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst

MOT

Meldpunt ongebruikelijke transacties

MvT

Memorie van Toelichting

NAW-gegevens

Naam, adres en woonplaats gegevens

N.V.

Naamloze Vennootschap

NvT

Nota van Toelichting

OM

Openbaar Ministerie

OvJ

Officier van Justitie

PIWPG

Project implementatie Wet politiegegevens

PW 1993

Politiewet 1993

RID

Regionale inlichtingendienst

Wbp

Wet bescherming persoonsgegevens

Versie 1.0

53

PIWPG
Handreiking Verstrekkingen

Wet BIBOB

Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Wet WIVD 2002

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

Wjsg

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

WPG

Wet politiegegevens

Wob

Wet openbaarheid van bestuur

WpolR

Wet politieregisters

WvSr

Wetboek van strafrecht

WvSv

Wetboek van strafvordering
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Bijlage B: Stroomschema verstrekking van politiegegevens

Zijn
de
politiegegevens
bestemd voor één van de in
bijlage
C
opgenomen
personen of instanties en
voor het omschreven geval?

Ja

Verstrek
de
overeenkomstig
omschrijving.

Ja

Is de verstrekking nodig voor één
van de volgende doeleinden:

politiegegevens
de aangegeven

Neen
Betreft het een incidentele
verstrekking
van
de
betreffende politiegegevens?

a.
b.
c.
d.

het voorkomen en opsporen
van strafbare feiten;
het handhaven v.d. openbare
orde;
het verlenen van hulp aan
hen die deze behoeven;
het uitoefenen van toezicht
op
het
naleven
van
regelgeving.

Neen

Neen

Ja

Is sprake van
een
zwaarwegend
algemeen
belang?

De verstrekker dient
aan te tekenen wanneer,
aan
wie,
welke
gegevens en met welk
doel zijn verstrekt.

Neen

Politiegegevens kunnen NIET worden verstrekt.

Betreft het een structurele
verstrekking
t.b.v.
een
samenwerkingsverband van
de politie met personen en
instanties?

Ja

Is de verstrekking
nodig voor één van
de
volgende
doeleinden:
a.

b.

c.

d.

Neen

het voorkomen
en opsporen van
strafbare feiten;
het handhaven
v.d.
openbare
orde;
het verlenen van
hulp aan hen die
deze behoeven;
het uitoefenen
van toezicht op
het naleven van
regelgeving?

Neen

Ja

Is sprake van
een
zwaarwegend
algemeen
belang?

Ja

De
korpsbeheerder
of
zijn
gemandateerde kan in overleg met
bevoegd
gezag
beslissen
tot
verstrekking van politiegegevens uit
een art. 8 en 13 WPG verwerking.
Verstrekking uit een art. 9 of 10,
eerste lid, onder a of c WPG
verwerking alleen bij dringende
noodzakelijkheid voor de uitvoering
politietaak en met beslissing van de
verantwoordelijke en in overleg met
de bevoegde functionaris.
In de beslissing tot samenwerking
(convenant)wordt vastgelegd:

Neen

Verstrekking van politiegegevens kan NIET plaatsvinden. Samenwerking op andere
beleidsterreinen blijft uiteraard wel mogelijk.
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Ja

Nadat de identiteit van
de
ontvanger
is
vastgesteld mogen de
noodzakelijke politiegegevens uit een art. 8
of art. 13 WPG
verwerking
worden
verstrekt. Verstrekking
uit een art. 9 of 10,
eerste lid, onder a of c
WPG verwerking alleen
bij
dringende
noodzakelijkheid voor
de uitvoering politietaak
en met beslissing van de
verantwoordelijke en in
overleg
met
de
bevoegde functionaris.
De ontvanger dient
verder
te
worden
gewezen
op
zijn
geheimhoudverplichting
voor de ontvangen
gegevens.

-t.b.v. welk noodzakelijk belang;
- t.b.v. welk samenwerkingsverband;
- het doel van het samenwerkingsverband;
- welke gegevens worden verstrekt;
- onder welke voorwaarden de
gegevens
worden
verstrekt;
- aan welke personen of instanties de
gegevens worden verstrekt.
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Bijlage C: Verstrekkingentabel
Personen en instanties en de politiegegevens waarvoor die in aanmerking komen.

Algemene inlichtngen- en veiligheidsdienst (AIVD) Elk verwerkt politiegegeven kan worden verstrekt
wanneer dit voortvloeit uit de WIVD 2002. art.
17, eerste lid, WPG.
Algemene Inspectiedienst (AID)

Politiegegevens uit een art. 8 WPG verwerking en
uit een art. 13, eerste lid, WPG verwerking
kunnen worden verstrekt ten behoeve van de taak
bedoeld in artikel 67 van de Regeling GLBinkomenssteun 2006.
Art. 4:2, eerste lid, onder r, BPG

Ambtenaren belast met het toezicht op de naleving Politiegegevens uit een art. 8 WPG verwerking en
uit een art. 13, lid 1 WPG verwerking kunnen
van de:
worden verstrekt ten behoeve van het houden van
− Wet milieubeheer,
toezicht.
− Europese Verordening Afvalstoffen,
Voorwaarde: schriftelijk vastgelegde afspraken
−

Wet milieugevaarlijk stoffen,

−

Bestrijdingsmiddelenwet 1962,

−

Wet vervoer gevaarlijke stoffen,

−

Wet verontreiniging oppervlaktewateren,

−

Wet inzake luchtverontreiniging,

−

Wet bodemsanering,

−

Meststoffenwet,

−

Wet vaartijden
binnenvaart,

−

Wet voorkoming
schepen,

−

Arbeidstijdenwet,

−

Binnenschepenwet,

−

Arbeidsomstandighedenwet,

−

Wet goederenvervoer over de weg

en

tussen KB en betreffende ambtenaren over:
-

welke gegevens worden verstrekt;
in welke gevallen;
onder welke voorwaarden.

Art. 4:2, tweede lid, BPG.

bemanningssterkte

verontreiniging

door

112

Aanwijzing wetgeving, genoemd in artikel 4:2, tweede lid, van het Besluit politiegegevens, Stcrt.
2008, 38, bij deze handreiking opgenomen als bijlage D.
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−

Havenbeveiligingswet,

−

Wet
gewasbeschermingsmiddelen
biociden,

−

Wet luchtvaart,

−

Luchtvaartwet,

−

Gemeenteverordeningen
escortbedrijf.112

betreffende

en

het

Ambtenaren, aangewezen door de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid respectievelijk
de Minister van Financiën,113 belast met het toezicht
op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:
−

Wet arbeid vreemdelingen,

−

Invorderingswet 1990,

−

Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Autoriteit financiële markten

Politiegegevens uit een art. 8 WPG verwerking en
uit een art. 13, lid 1 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt t.b.v. de inschatting van de
veiligheidsrisico’s met betrekking tot de
uitoefening van het toezicht.
Art. 4:2, derde lid, BPG.

Politiegegevens
die
worden
verwerkt
overeenkomstig art. 8, 9, 10, eerste lid, onder a en
c, en art. 13 WPG kunnen worden verstrekt ten
behoeve van betrouwbaarheidsonderzoek o.g.v. de
Wet financieel toezicht en de Wet toezicht
accountantsorganisaties.
Voorwaarde: verstrekking verloopt via het OM.
Het OM heeft een adviestaak op dit terrein.

113

Deze ambtenaren dienen specifiek voor het ontvangen van de hier bedoelde politiegegevens te worden
aangewezen. Aanwijzing heeft voor zover het PIWPG heeft kunnen nagaan op het moment van het
sluiten van de redactie van deze handreiking nog niet plaatsgevonden. Uit de Nota van Toelichting bij het
Besluit politiegegevens blijkt dat het zal gaan om ambtenaren van de arbeidsinspectie en de
belastingdienst.
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Art. 4:3, tweede lid, onder c, BPG.
Beleidsinformatie

Verstrekking mogelijk uit art. 8 WPG of art. 13,
eerste lid, WPG verwerking.
Voorwaarden: schriftelijke toestemming aan
onderzoeker door Minister van Justitie of
betreffende burgemeester op basis van Art. 4:7
BPG.Resultaat mag geen persoonsgegevens
bevatten.
Art. 22, eerste lid, WPG.114

Benadeelden van strafbare feiten

Politiegegevens uit een art. 8 WPG verwerking en
uit een art. 13, lid 1, WPG verwerking kunnen
worden verstrekt om in rechte voor hun belangen
op te komen.
Verstrekking mag ook aan personen die in hun
rechten zijn getreden of ingevolge een wettelijke
bepaling ter zake die rechten een recht van verhaal
hebben gekregen.
Art. 4:2, eerste lid, onder n, BPG.

Bestuursorganen die beslissen op bezwaar of Politiegegevens uit een art. 8, 9, 10, eerste lid,
administratief beroep tegen beslissingen op grond onder a en c, en art. 13, eerste lid, WPG
van de:
verwerking kunnen worden verstrekt voor zover
noodzakelijk voor de behandeling van het
- Wet wapens en munitie;
bezwaar of administratief beroep.:
- Wet particuliere beveiligingsorganisaties en
recherchebureaus;
Art. 4:3, zesde lid, BPG.
- Flora- en Faunawet;
- Drank- en Horecawet;
- Wet op de kansspelen.

Buitenlandse politieautoriteiten buiten de EU

Elk verwerkt politiegegeven kan worden verstrekt
t.b.v. een goede uitvoering van de politietaak in
Nederland of het betreffende land. Art. 17, derde
lid, WPG.
Voorwaarden:
1. Bij ontvangende instantie voldoende
waarborgen juist gegevensgebruik en bescherming
persoonlijke levenssfeer. Art. 17, vijfde lid, WPG.
2. Moet betrekking hebben op bepaald persoon of

114

Andere politiegegevens kunnen voor wetenschappelijk onderzoek, statistiek en beleidsinformatie
worden verstrekt op grond van een machtiging of opdracht van de Minister van Justitie of van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op grond van artikel 18, tweede lid, WPG.

Versie 1.0

58

PIWPG
Handreiking Verstrekkingen

bepaald geval. Art. 5:1, eerste lid, BPG. Voor
verstrekking van CIE/RID-gegevens gelden
aanvullende voorwaarden. Art 5:1, zesde lid BPG.
3. Verdere verwerking alleen voor het verstrekte
doel, tenzij voorkoming onmiddellijke of ernstige
bedreiging openbare veiligheid of voor ander
noodzakelijk doel van politietaak. Art. 5:1, tweede
lid, BPG.
4. Verstrekking d.t.v. KLPD, tenzij:
a. Met goedgekeurde afspraken van Minister van
Justitie (verwerking onder gezag OvJ) of Minister
van
BZK
(verwerking
onder
gezag
Burgemeester). Art. 5:1, derde lid, BPG.
b. In grensgebied met vastgesteld verdrag met
Duitsland of België of Verdrag van Europese
Unie. Art 5:1, vierde lid, BPG.
Buitenlandse opsporingsinstanties binnen de EU.

Alle politiegegevens kunnen worden verstrekt
onder de gelijke voorwaarden als die gelden voor
de Nederlandse politieambenaren geldt. Art. 5:2,
eerste lid, BPG.
Weigering of beperkende voorwaarden zijn als:
(art.5:2, tweede lid, BPG.)
-

-

-

-

-

-
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het informantengegevens betreft;
gevaar voor leven of gezondheid van
betrokkenen of derden valt te duchten;
sprake
is
van
een
intern
integriteitsonderzoek;
sprake is van een verwerking door de
rijksrecherche onder verantwoordelijkheid
van het College P-G;
het gegevens betreft die vooral betrekking
hebben op zwaarwegende strafrechtelijke
thema’s, zoals terrorisme. Art. 10, eerste
lid, onder b, WPG;
essentiële nationale veiligheidsbelangen
kunnen worden geschaad;
het een lopend onderzoek of een
verwerking door de CIE of de veiligheid
van personen in gevaar kan brengen;
het duidelijk disproportioneel of irrelevant
is met het oog waarop de verstrekking is
verzocht;
het betrekking heeft op strafbaar feit
waarop in Nederland één jaar of minder
gevangenisstraf op staat;
verstrekking alleen kan plaatsvinden na
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-

instemming van de OvJ en deze geen
toestemming geeft;
de gegevens van een andere lidstaat of
derde land benodigd zijn en deze geen
toestemming geeft voor de verstrekking.

Dactyloscopische
gegevens
kunnen
in
afzonderlijke gevallen rechtstreeks plaatsvinden
d.m.v. geautomatiseerde vergelijking.
Art. 17 BPG.
Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door Politiegegevens uit een art. 8, 9, 10, eerste lid,
het openbaar bestuur (BIBOB)
onder a en c en art. 13 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt t.b.v. opgedragen taak van
BIBOB.
Art. 4:3, eerste lid, onder g, BPG.
Bureau Jeugdzorg

Politiegegevens uit een art. 8 WPG verwerking en
uit een art. 13 lid 1 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt t.b.v. uitvoering taken ex. art 5,
eerste lid en art. 10, eerste lid, onder b t/m e Wet
op de Jeugdzorg.
Art. 4:2, eerste lid, onder i, BPG.

Burgemeester

Elk verwerkt politiegegeven wordt verstrekt
i.v.m.:
-

zijn gezag en zeggenschap over de politie.
Art. 16, eerste lid, sub d, onder 1, WPG;
in het kader van de handhaving van de
openbare orde. Art. 16, eerste lid, sub d,
onder 2, WPG.

Politiegegevens uit een art. 8, 9, 10, eerste lid,
onder a en c en art. 13 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt t.b.v.:
-

-

beoordeling verzoek tot verkrijgen van het
Nederlanderschap. Art. 4:3, eerste lid,
onder b, BPG;
adviestaak voor benoeming in Orde van
de Nederlandsche Leeuw en Orde van
Oranje-Nassau. Art. 4:3, eerste lid, onder
i, BPG;

Politiegegevens uit een art. 8, 9, 10, eerste lid,
onder a en c en art. 13, eerste lid, WPG
verwerking kunnen worden verstrekt t.b.v.:
-
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beslissing omtrent verlening, weigering of
intrekking op grond van de Drank- en
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Horecawet. Art. 4:3, vijfde lid, BPG;
- Beslissing omtrent vergunning op grond
van Wet op de kansspelen. Art. 4:3, vijfde lid,
BPG.
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Politiegegevens uit een art. 8 WPG verwerking en
uit een art. 13 lid 1 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt t.b.v.:
-

-

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

onderzoek ex art. 101 en 142
Wegenverkeerswet
(WVW)
v.w.b.
overtreding art 6 of 8 WVW;
divisie Vorderingen voor taakvervulling
artt. 130 t/m 134 WVW.
Art. 4:2, eerste lid, ondere, BPG

Politiegegevens uit een art. 8 WPG verwerking en
uit een art. 13 lid 1 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt t.b.v.:
-

de verzending opgelegde beschikkingen
en transacties;
De voorbereiding van de uitvoering van
opgelegde ontnemingmaatregelen;
De inning van schadevergoedingsbeslissingen.

Art. 4:2, eerste lid, onder p, BPG.
College van burgemeester en wethouders (B&W)

Politiegegevens uit een art. 8, 9, 10, eerste lid,
onder a en c en art. 13, eerste lid, WPG
verwerking kunnen worden verstrekt t.b.v.
beslissing voor verlening, weigering of intrekking
vergunning op grond van Drank- en Horecawet.
Art. 4:3, vijfde lid, BPG

Commandant van de Koninklijke marechaussee

Politiegegevens uit een art. 8, 9, 10, eerste lid,
onder a en c en art. 13 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt t.b.v. de registratie van
vrachtaanbieders die zijn vrijgesteld van
stelselmatige controle( art. 37s Luchtvaartwet).
Art. 4:3, eerste lid, onder d, BPG.

Commissaris der Koningin

Politiegegevens uit een art. 8, 9, 10, eerste lid,
onder a en c en art. 13 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt t.b.v. de adviestaak voor
benoeming in Orde van de Nederlandsche Leeuw
en Orde van Oranje-Nassau.
Art. 4:3, eerste lid, onder i, BPG;Politiegegevens
uit een art. 8, 9, 10, eerste lid, onder a en c en art.
13, eerste lid, WPG verwerking kunnen worden
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verstrekt t.b.v beslissing omtrent verlening,
weigering of intrekking vergunning op grond van
de Drank- en Horecawet.
Art. 4:3, vijfde lid, BPG.
Dienst Terugkeer en vertrek

Politiegegevens uit een art. 8 WPG verwerking en
uit een art. 13 lid 1 WPG verwerking, die
betrekking hebben op vreemdelingen en zijn
verkregen door toezicht (artt. 46 en 47
Vreemdelingenwet) of door opsporing van
strafbare feiten kunnen worden verstrekt t.b.v.
begeleiding van terugkeer of vertrek uit Nederland
van vreemdelingen die niet rechtmatig in
Nederland verblijven.
Art. 4:2, eerste lid, onder q, BPG.

Dienst Wegverkeer

Politiegegevens uit een art. 8 WPG verwerking en
uit een art. 13 lid 1 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt t.b.v. uitvoering taken op grond
van art. 2 Regeling taken Dienst Wegverkeer. Art.
4:2, eerste lid, onder h BPG.

Directeur Penitentiaire inrichtingen

Politiegegevens uit een art. 8, 9, 10, eerste lid,
onder a en c en art. 13 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt t.b.v.:
-

beslissingen over aanstelling of ontslag
personeel;
toelating personen in vrband met de orde
of veiligheid in de inrichting;
beslissingen voor (proef)verlof;
beslissingen over penitentiair-, scholing of
trainingsprogramma;
treffen van maatregelen ter voorkoming
strafbare feiten gedetineerden, handhaving
orde en veiligheid in de inrichting of
ongestoorde
tenuitvoerlegging
van
vrijheidsbeneming.

Art. 4:3, eerste lid, onder c, BPG.
Europol

Als dit voortvloeit uit internationale verdagen of
wettelijke bepalingen. Art. 17, vierde lid, WPG.
Voorwaarde: bij ontvangende instantie voldoende
waarborgen juist gegevensgebruik en bescherming
persoonlijke levenssfeer. Art. 17, vijfde lid, WPG.

Gedeputeerde Staten (GS)
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onder a en c en art. 13, eerste lid, WPG
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beslissing omtrent verlening, weigering of
intrekking vergunning op grond van de Drank- en
Horecawet.
Art. 4:3, vijfde lid BPG
Gedragsdeskundige

Politiegegevens uit een art. 8, 9, 10, eerste lid,
onder a en c en art. 13 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt als het gaat om auditieve of
audiovisuele registratie van het verhoor van een
persoon n.a.v. een ernstig strafbaar feit t.b.v. het
beoordelen van het verhoor en het opstellen van
een deskundigenrapportage voor:
-

het strafrechtelijk onderzoek;
het gerechtelijk vooronderzoek;
het onderzoek ter terechtzitting.

Art. 4:3, eerste lid, onder j, BPG.
Gemeenschappelijke teams binnen de EU

Politieambtenaar uit andere lidstaat van EU, die is
toegevoegd aan gemeenschappelijk Nederlands
onderzoeksteam krijgt dezelfde politiegegevens
verstrekt als de Nederlandse politieambtenaar.
Art. 5:4, eerste lid, BPG.
Aan een Nederlandse politieambtenaar die is
toegevoegd
aan
een
gemeenschappelijk
buitenlands
onderzoeksteam
kunnen
politiegegevens worden verstrekt t.b.v. dat
onderzoeksteam. Art. 5:4, tweede lid BPG.

Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Politiegegevens uit een art. 8 WPG verwerking en
(GBA)
uit een art. 13 lid 1 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt t.b.v. signalering van veranderde
gegevens in het GBA. Art. 4:2, vierde lid, BPG.
HALT-bureaus

Politiegegevens uit een art. 8 WPG verwerking en
uit een art. 13 lid 1 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt t.b.v. alternatieve afdoening
stafbare feiten door minderjarigen. Art. 4:2, eerste
lid, onder f, BPG.

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Politiegegevens die conform art. 13, eerste lid,
onder a en d, WPG zijn verwerkt kunnen worden
verstrekt t.b.v. het vaststellen van de identiteit van
personen.
Art 4:1, eerste lid, onder a, BPG.
Politiegegevens uit een art. 8, 9, 10, eerste lid,
onder a en c, en art. 13 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt t.b.v. beslissingen omtrent
toelating, verblijf of ongewenstverklaring van een
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vreemdeling. Art. 4:3, eerste lid, onder h, BPG.
Inlichtingendiensten

Zie AIVD of MIVD.

Inspectie openbare orde en Veiligheid (IOOV)

Politiegegevens uit een art. 8 WPG verwerking en
uit een art. 13 lid 1 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt t.b.v. toetsen taakuitvoering en
beheer politiekorpsen of verrichten onderzoek, art.
53a, eerste lid, onderdelen b, c en d PW 1993.
Art. 4:2, eerste lid, onder o, BPG.

Internationaal strafgerecht

T.b.v. samenwerking met en bijstand aan een
internationaal strafgerecht. Art. 17, derde lid,
WPG. Voorwaarde: bij ontvangende instantie
voldoende waarborgen juist gegevensgebruik en
bescherming persoonlijke levenssfeer. Art. 17,
vijfde lid, WPG.

Interpol

Als dit voortvloeit uit internationale verdragen of
wettelijke bepalingen. Art. 17, vierde lid, WPG.

Korpsbeheerder

Zie voor de Kmar onder Minister van Defensie
Elk verwerkt politiegegeven wordt verstrekt t.b.v.:
- het verrichten van een onderzoek n.a.v. klachten
als bedoeld in artikel 64 PW 1993. Art. 16, eerste
lid, onder e, onder 1, WPG. Weigeringsgrond in
geval van art. 15, tweede lid, WPG;
- disciplinaire bestraffing vanwege niet nakoming
van verplichtingen of plichtsverzuim. Art. 16,
eerste lid, onder e, onder 2, WPG.
Weigeringsgrond in geval van art. 15, tweede lid,
WPG;
Politiegegevens uit een art. 8, 9, 10, eerste lid,
onder a en c en art. 13 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt t.b.v.:
-

-
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een antecedentenonderzoek m.b.t. de aan
te stellen (vrijwillige) politieambtenaar;
betrouwbaarheidsen
geschiktheidsonderzoek
van
andere
binnen het korps/een voorziening tot
samenwerking/de
LSOP/het
NPI/de
Rijksrecherche werkzame medewerkers;
betrouwbaarheid en geschiktheid van
middels een overeenkomst werkzaam
personeel (schoonmaakbedrijf/catering).
Voorwaarde voor deze laatste categorie is
hun schriftelijke instemming voor het
antecedentenonderzoek.
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Voorwaarde:
de
gezagsdragende
instanties vragen justitiële gegevens als
bedoeld in het Bjsg.
Art. 4:3, eerste lid, onder f, BPG.
Korpschef

Politiegegevens uit een art. 8, 9, 10, eerste lid,
onder a en c en art. 13 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt t.b.v.: de adviestaak aan GS van
de provincie i.v.m. uitgifte vergunning voor
bezigen ontploffingsgevaarlijke stoffen. Art. 4:3,
eerste lid, onder e, BPG;
Politiegegevens uit een art. 8, 9, 10, eerste lid,
onder a en c en art. 13, eerste lid, WPG
verwerking kunnen worden verstrekt t.b.v. het
nemen van besluiten omtrent verlenen of
intrekken jachtakten op grond van Flora- en
faunawet. Art. 4:3, vijfde lid, BPG.

Luchtvaartmaatschappijen

Politiegegevens die conform art. 13, onder a en d,
WPG zijn verwerkt kunnen worden verstrekt voor
zover
het
gaat
om
personalia
en
retourvluchtdatum t.b.v. het voorkomen van
overtreding Opiumwet en de bescherming van de
gezondheid van personen door weigering van
personenvervoer van en naar bepaald aangewezen
bestemmingen.
Voorwaarde: schriftelijke afspraken met de
betreffende
luchtvaartmaatschappij
over
waarborgen rond gegevensverstrekking.
Art. 4:1, eerste lid, onder b, BPG.

Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst (MIVD)

Minister
van
Binnenlandse
Koninkrijksrelaties (BZK)

Zaken

Elk verwerkt politiegegeven kan worden verstrekt
wanneer dit voortvloeit uit de WIVD 2002. Art.
17, eerste lid, WPG.

en Politiegegevens uit een art. 8, 9, 10 en 13 WPG
verwerking kunnen worden verstrekt t.b.v.:
-

-

dreigingen
risico-evaluaties
en
vaststellen
bewakingsopdrachten
en
adviezen door evaluatiedriehoek i.v.m. het
bewaken en beveiligen van personen,
objecten en diensten;
beslissing voor een maatregel tot
beperking van de vrijheid van beweging
vanwege de nationale veiligheid.

Art. 4:4 BPG.
Minister van Buitenlandse Zaken (BuZa)
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WPG zijn verwerkt
t.b.v.:
-

kunnen worden verstrekt

de signalering van personen in het
buitenland;
beslissingen over de afgifte van een
paspoort of de verlening of verlenging van
een visum.

Art. 4:1, eerste lid, onder c, BPG.
Minister van Defensie

Elk verwerkt politiegegeven wordt verstrekt t.b.v.:
- het verrichten van een onderzoek n.a.v. klachten
als bedoeld in artikel 64 PW 1993. Art. 16, eerste
lid, onder e, onder 1, WPG. Weigeringsgrond in
geval van art. 15, tweede lid, WPG;
- schorsing of ontslag van de ambtenaar van de
KMar vanwege niet nakoming van verplichtingen
of plichtsverzuim betreffende werkzaamheden
voor de uitvoering van de politietaak. Art. 16,
eerste lid, onder e, onder 3, WPG.
Weigeringsgrond in geval van art. 15, tweede lid,
WPG.

Minister van Financiën

Politiegegevens
die
worden
verwerkt
overeenkomstig art. 8, 9, 10, eerste lid, onder a en
c, en art. 13 WPG kunnen worden verstrekt ten
behoeve van betrouwbaarheidsonderzoek o.g.v. de
Wet inzake de geldwisselkantoren.
Voorwaarde: verstrekking verloopt via het OM.
Het OM heeft een adviestaak op dit terrein.
Art. 4:3, tweede lid, onder b, BPG.

Minister van Justitie

Politiegegevens uit een art. 8 WPG verwerking en
uit een art. 13 lid 1 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt t.b.v. :
-

verwerking
jeugdigen
in
Cliënt
Volgsysteem jeugdcriminaliteit;
verwerking
identiteitgegevens
in
Basisvoorziening Vreemdelingen
en
verdere verstrekking aan instanties
betrokken
bij
uitvoering
Vreemdelingenwet.

Art. 4:2, eerste lid, onder k, BPG.
Politiegegevens uit een art. 8, 9, 10, eerste lid,
onder a en c en art. 13 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt t.b.v.:

Versie 1.0

66

PIWPG
Handreiking Verstrekkingen

-

-

-

het afgeven "verklaring van geen
bezwaar" i.v.m. oprichting N.V. of B.V.
of wijziging van die statuten;
uitvoering art. 5, eerste lid, Gratiewet;
beoordeling (her)benoeming of ontslag
leden van commissie van toezicht bij
penitentiaire inrichtingen;
afgeven verklaring omtrent gedrag;
Taakuitvoering MOT (zie ook onder
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties).

Art. 4:3, eerste lid, onder a, BPG.
Politiegegevens uit een art. 8, 9, 10, eerste lid,
onder a en c, en art. 13, eerste lid, WPG
verwerking kunnen worden verstrekt t.b.v.:
-

beslissing op grond Wet wapens en
munitie;
beslissing op grond Wet particuliere
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Art. 4:3, vijfde lid, BPG.
Politiegegevens uit een art. 8, 9, 10 en 13 WPG
verwerking kunnen worden verstrekt t.b.v.:
-

-

dreigingen
risico-evaluaties
en
vaststellen
bewakingsopdrachten
en
adviezen door evaluatiedriehoek i.v.m. het
bewaken en beveiligen van personen,
objecten en diensten;
beslissing voor een maatregel tot
beperking van de vrijheid van beweging
vanwege de nationale veiligheid.

Art. 4:4 BPG.
Minister Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Politiegegevens uit een art. 8 WPG verwerking en
uit een art. 13 lid 1 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt voor zover het gaat om het
proces-verbaal en de kennisgeving van
inbeslagneming t.b.v. de toepassing van het
Besluit inbeslaggenomen voorwerpen. Art. 4:2,
eerste lid, onder m, BPG.

Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)

Politiegegevens
die
worden
verwerkt
overeenkomstig art. 8, 9, 10, eerste lid, onder a en
c, en art. 13 WPG kunnen worden verstrekt ten
behoeve van de taakuitvoering door het MOT.
Art. 4:3, eerste lid, onder a, BPG.
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De Nederlandse Bank (DNB)

Politiegegevens
die
worden
verwerkt
overeenkomstig art. 8, 9, 10, eerste lid, onder a en
c, en art. 13 WPG kunnen worden verstrekt ten
behoeve van betrouwbaarheidsonderzoek o.g.v. de
Wet financieel toezicht en de Wet toezicht
trustkantoren en de Pensioenwet.
Voorwaarde: verstrekking verloopt via het OM.
Het OM heeft een adviestaak op dit terrein.
Art. 4:3, tweede lid, onder a, BPG.

Onderzoeksraad voor veiligheid

Politiegegevens uit een art. 8 WPG verwerking en
uit een art. 13 lid 1 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt t.b.v. uitvoering opgedragen
wettelijke taken.
Art. 4:2, eerste lid, onder 1, BPG.

Openbaar ministerie (OM)

Elk verwerkt politiegegeven kan worden verstrekt:
-

-

i.v.m. gezag of zeggenschap over de
politie of andere personen of instanties die
met opsporing van strafbare feiten zijn
belast. Art. 16, eerste lid, onder c, onder 1,
WPG.
voor de uitvoering van andere aan hen bij
wet opgedragen taken. Art.16, eerste lid,
onder c, onder 2, WPG.

Politiegegevens uit een art. 8, 9, 10, eerste lid,
onder a en c en art. 13 WPG verwerking kunnen
worden
verstrekt
t.b.v.
adviestaak
en
doorverstrekking aan:
-

Minister van Financiën;
de Nederlandsche Bank;
de Autoriteit Financiële Markten;
in verband metr de beoordeling van de
betrouwbaarheid van de bestuurders van
financiële instellingen.

Art. 4:3, tweede lid, BPG.
Opsporingsambtenaren bij een bijzondere
opsporingsdienst

Elk verwerkt politiegegeven kan worden verstrekt
t.b.v. strafrechtelijke handhaving rechtsorde op
het betreffende Ministeriële beleidsterrein. Art 16,
eerste lid, onder a, WPG. Weigeringsgrond in
geval van art. 15, tweede lid, WPG.

Opsporingsambtenaren (buitengewone)

Elk verwerkt politiegegeven kan worden verstrekt
t.b.v. opsporing strafbare feiten bij het onderzoek
waarbij deze is betrokken. Art 16, eerste lid, onder
b, WPG. Weigeringsgrond in geval van art. 15,
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tweede lid, WPG.
Raad voor de Kinderbescherming

Politiegegevens uit een art. 8 WPG verwerking en
uit een art. 13 lid 1 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt t.b.v. uitvoering bij wet
opgedragen taken. Art. 4:2, eerste lid, onder j,
BPG.

Reclasseringswerkers

Politiegegevens uit een art. 8 WPG verwerking en
uit een art. 13 lid 1 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt t.b.v. uitvoering werkzaamheden
bedoeld in hoofdstuk 3 Reclasseringsregeling
1995. Art. 4:2, eerste lid, onder g, BPG.

Schadefonds geweldsmisdrijven

Politiegegevens uit een art. 8 WPG verwerking en
uit een art. 13 lid 1 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt t.b.v. een beslissing op een
verzoek tot uitkering door het Schadefonds.
Art. 4:2, eerste lid, onder a, BPG.

Statistiek
Stichting Processen-verbaal

-

Zie onder Beleidsinformatie

Politiegegevens uit een art. 8 WPG verwerking en
uit een art. 13 lid 1 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt voor zover het betreft gegevens
inzake aanrijdingen of aanvaringen ten behoeve
van een goede uitvoering van haar taak.
Art. 4:2, eerste lid, onder c, BPG.

Stichting Slachtofferhulp Nederland

Politiegegevens uit een art. 8 WPG verwerking en
uit een art. 13 lid 1 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt t.b.v. het behartigen van
belangen van slachtoffers van strafbare feiten of
verkeersongevallen.
Art. 4:2, eertse lid, onder b, BPG.

Waarborgfonds motorverkeer

Politiegegevens uit een art. 8 WPG verwerking en
uit een art. 13 lid 1 WPG verwerking kunnen
worden verstrekt voor zover het gaat om de
personalia en verblijfplaats van benadeelden t.b.v.
het geldend maken van een recht op
schadevergoeding
van
de
Wet
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.
Art. 4:2, eerste lid, onder d BPG.

Wetenschappelijk onderzoekers
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Bijlage D: Aanwijzing wetgeving, genoemd in artikel 4:2, tweede
lid BPG
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