VERSTREKKINGENWIJZER

ALGEMEEN

Als u politiegegevens wil verstrekken dient u zich in alle gevallen de volgende vragen
te stellen:
• zijn de gegevens die ik wil verstrekken nog wel nodig voor de uitvoering van de politietaak
• zijn de gegevens die ik wil verstrekken nog wel juist en correct
• ben ik geautoriseerd om de gegevens te verstrekken
• weet de ontvanger dat de geheimhoudingsplicht van toepassing is

Als u bovenstaande afwegingen heeft gemaakt moet u rekening houden met de
volgende uitvoeringseisen:
• u kijkt in de kolom of er speciale voorwaarden op deze verstrekking van toepassing zijn
• u moet zich vergewissen van de identiteit van de ontvangstgerechtigde en legt deze vast
• u moet de datum van verstrekking vastleggen
• u omschrijft welke gegevens zijn verstrekt
• u legt vast voor welk doel de gegevens zijn verstrekt

Alle politiegegevens: *
Als u in de kolom leest dat alle politiegegevens verstrekt mogen worden dan is dat altijd met uitzondering van de
gegevens m.b.t. infiltranten, beschermde getuigen en het beheer en controle van de informant alsmede de beoordeling
en verantwoording van het gebruik van informantgegevens en de zogenaamde gegevens uit een themaverwerking. Zeer
zachte gegevens uit zo’n themaverwerking hebben betrekking op feiten die een ernstig gevaar voor de rechtsorde betekenen tw: a) terroristische misdrijven als bedoeld in art. 83 Sr; b) mensenhandel (art. 273f Sr); c) mensensmokkel (art. 197a Sr).
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Moeten of mogen verstrekken:
1. Verstrekkingen aan de leden van het openbaar ministerie (bepaalde taken), de burgemeesters (bepaalde taken),
de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst kunnen niet worden
geweigerd of aan beperkende voorwaarden worden onderworpen. De verstrekkingen zijn verplicht en herkent u aan het
icoontje.
2. Daarnaast zijn er andere verplichte verstrekkingen die u herkent aan het icoontje.
Deze verstrekkingen kunnen alleen worden geweigerd of aan beperkende voorwaarden worden onderworpen in
onderstaande gevallen.:
• het gegevens betreft aangaande 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 PG’s;
• het gegevens betreft die worden verwerkt op grond van artikel 10, eerste lid, onder b, van de WPG (themaverwerking);
• van een verwerking door een door het College van PG’s als embargo-onderzoek aangemerkt onderzoek met een zeer
groot belang vanwege afbreukrisico’s, levensbedreigende risico’s, politieke gevoeligheid of publiciteitsgevoeligheid van
het onderzoek.
3. Zonder icoontje voor de wettelijke bepaling in de kolom, geeft de wetgever de politie de ruimte om zelf een afweging
(marginaal) te maken of verstrekking noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de taak van de ontvanger en geen
onevenredige inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van betrokkene. U mag ook spontaan verstrekken als aan de
noodzakelijkheid voor de goede uitvoering van de taak van de ontvanger is voldaan en er geen sprake is van een onevenredige inbreuk.
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Personen & Instanties

ontvanger

A

Algemene inlichtingen- en
veiligheidsdienst (AIVD)

WELKE GEGEVENS

Alle politiegegevens.*

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

Nodig voor de taak op grond van de
Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002, (artikel17 en 62).

WPG artikel 17, eerste lid

Algemene Inspectiedienst
(AID)

Politiegegevens voor de uitvoering van

Nodig om haar coördinerende taak op

de dagelijkse politietaak en landelijk

grond van artikel 67 van de Regeling

BPG artikel 4:2, eerste lid, onder r

raadpleegbare gegevens. Voornamelijk

GLB-inkomenssteun 2006 uit te kun-

overtredingen van de WED, voortko-

nen voeren. (Directe inkomenssteun

mende uit o.a. Flora- en faunawet,

t.b.v. landbouwers bij EG-verordening.

Meststoffenwet, etc. (overtredingen

Moeten zich houden aan beheers-

als het houden van en handel in

eisen op gebied van volksgezondheid,

beschermde dieren, illegaal opslaan of

dierengezondheid, gezondheid van

storten van puin of het illegaal in de

planten, milieu en dierenwelzijn.)

bodem brengen van mest).

Arbeidsinspectie

Politiegegevens voor de uitvoering van

Nodig voor de inschatting van de

Aangewezen ambtenaren, door

de dagelijkse politietaak en

veiligheidsrisico’s (agressie & geweld)

de Minister van Sociale Zaken en

landelijk raadpleegbare gegevens

met betrekking tot de uitoefening van

Werkgelegenheid.

(bejegeninggegevens).

het toezicht op de naleving van de

BPG artikel 4:2, derde lid

bepalingen bij of krachtens de:
• Wet arbeid vreemdelingen (WAV),
• Invorderingswet 1990,
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ontvanger

WELKE GEGEVENS

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

• Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR).
Er zijn contactpersonen bij genoemde
diensten aangewezen die de contacten met de politie onderhouden.
Extra voorwaarde voor die diensten: de gegevens moeten o.g.v. art.
10 Wbp worden vernietigd na afloop
van de controle. Bij hernieuwde controle kunnen actuele politiegegevens
opgevraagd worden.

Autoriteit Financiële
Markten (AFM)
BPG artikel 4:3, tweede lid, onder c

Alle politiegegevens.*

Nodig ter uitvoering van betrouwbaarheidsonderzoek van een persoon
o.g.v. de Wet financieel toezicht en de
Wet toezicht accountantsorganisaties.
Voorwaarde: verstrekking gaat via
het OM.
Het OM heeft een adviestaak op dit
terrein en kan nadere voorwaarden
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ontvanger

WELKE GEGEVENS

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

stellen (ter beschikking stellen of
doorgeven van die gegevens of inlichtingen daarover aan derden).

B

Belastingdienst

Politiegegevens voor de uitvoering van

Nodig voor de inschatting van de

Aangewezen ambtenaren door de

de dagelijkse politietaak en

veiligheidsrisico’s (agressie & geweld)

Minister van Financiën.

landelijk raadpleegbare gegevens

met betrekking tot de uitoefening van

BPG artikel 4:2, derde lid

(bejegeninggegevens).

het toezicht op de naleving van de
bepalingen bij of krachtens de:
• Wet arbeid vreemdelingen (WAV),
• Invorderingswet (IW1990),
• Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR).
Er zijn contactpersonen bij genoemde
diensten aangewezen die de contacten met de politie onderhouden.
Extra voorwaarde voor die diensten:
de gegevens moeten o.g.v. artikel 10
Wbp worden vernietigd na afloop van
de controle. Bij hernieuwde controle
kunnen actuele politiegegevens opgevraagd worden.
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ontvanger

Beleidsinformatie, Wetenschappelijk onderzoek &
Statistiek

WELKE GEGEVENS

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

Politiegegevens voor de uitvoering

Voorwaarden:

van de dagelijkse politietaak en onder-

• schriftelijke toestemming moet

steunende taken.

worden verleend aan betrokken
onderzoeker door Minister van

BPG artikel 4:7

Justitie of betreffende burgemeester.
• het onderzoek moet het algemeen
belang dienen
• de politieorganisatie mag niet
onnodig worden belast
• zonder dergelijke gegevens kan het
onderzoek niet worden uitgevoerd
• de persoonlijke levenssfeer van de
betrokken personen niet onevenredig wordt geschaad
• de resultaten mogen geen
persoonsgegevens bevatten.

Bestuursorganen
BPG artikel 4:3, zesde lid

Alle politiegegevens.*

Nodig voor de behandeling van het
ingestelde bezwaar of administratief
beroep tegen besluiten op grond van
de beslissingen van de:
• Wet wapens en munitie (WWM);
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ontvanger

WELKE GEGEVENS

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

• Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;
• Flora- en faunawet;
• Drank- en Horecawet;
• Wet op de kansspelen.

Buitengewoon opsporingsambtenaren

Alle politiegegevens.*

Nodig voor de opsporing van strafbare
feiten bij het onderzoek waarbij zij

(met beperkte opsporingsbevoegd-

zijn betrokken.

heden in dienst van zowel
publieke als private organisaties.

7

Bijv. Sociaal rechercheurs, groene
BOA’s.)
WPG artikel 16, eerste lid onder b

Bureau bevordering
integriteitsbeoordelingen
door het openbaar
bestuur (BIBOB)
BPG artikel 4:3, eerste lid onder g

Alle politiegegevens.*

Nodig voor opgedragen taak op grond
van de Wet bevordering integriteitbeoordeling door het openbaar
bestuur (wet BIBOB).

ontvanger

Burgemeester
☼

WPG artikel 16, eerste lid,

onder d, ten eerste
☼

WPG artikel 16, eerste lid,

onder d, ten tweede
BPG artikel 4:3, eerste lid, onder b

WELKE GEGEVENS

Alle politiegegevens.*

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

Nodig voor taakuitvoering i.v.m.:
• hun gezag en zeggenschap over
de politie.
• in het kader van de handhaving
van de openbare orde.
• beoordeling verzoek tot verkrijgen
van het Nederlanderschap.

BPG artikel 4:3, eerste lid, onder i

• adviestaak voor benoeming in
Orde van de Nederlandse Leeuw
en de Orde van Oranje-Nassau.

BPG artikel 4:3, vijfde lid

• beslissing omtrent verlening,
weigering of intrekking van een
vergunning op grond van de Dranken Horecawet.
• beslissing omtrent vergunning op
grond van Wet op de kansspelen.
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ontvanger

WELKE GEGEVENS

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

Bureau Jeugdzorg

Politiegegevens voor de uitvoering van

Nodig voor de uitvoering van taken op

Tevens tot taak om als Advies- en

de dagelijkse politietaak en landelijk

grond van artikel 5, eerste lid en art.

Meldpunt Kindermishandeling

raadpleegbare gegevens.

10, eerste lid, onder b t/m e Wet op

(AMK) te fungeren.

de Jeugdzorg. Kunnen ook gegevens

BPG artikel 4:2, eerste lid, onder i

over gezinsleden zijn, bijv. in geval van
huiselijk geweld.

C

(Stichting) Centraal
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Politiegegevens voor de uitvoering van

Nodig ter toetsing van de noodzakelij-

de dagelijkse politietaak en landelijk

ke rijvaardigheid en geschiktheid voor

raadpleegbare gegevens.

het besturen van motorrijtuigen:
• onderzoek ex artikel 101 en 142

BPG artikel 4:2, eerste lid, onder e

Wegenverkeerswet 1994 (WVW)
v.w.b. overtreding artikel 6 of 8
WVW;
• divisie Vorderingen voor taakvervulling artikel 130 t/m 134 WVW.

Centraal Justitieel Incasso
Bureau (CJIB)

Politiegegevens voor de uitvoering van

Nodig voor de verzending van

de dagelijkse politietaak en landelijk

beschikkingen en transacties en de

BPG artikel 4:2, eerste lid, onder p

raadpleegbare gegevens.

tenuitvoerlegging van opgelegde
ontneming- en schadevergoedingsmaatregelen.
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ontvanger

College van burgemeester
en wethouders (B&W)

WELKE GEGEVENS

Alle politiegegevens.*

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

Nodig voor het nemen van een beslissing voor verlening, weigering of
intrekking vergunning op grond van

BPG artikel 4:3, vijfde lid

Drank- en Horecawet.

Commandant van de
Koninklijke marechaussee

Alle politiegegevens.*

Nodig voor de registratie van
vrachtaanbieders die zijn vrijgesteld
van stelselmatige controle op grond

BPG artikel 4:3, eerste lid, onder d

van artikel 37s Luchtvaartwet.

Commissaris der Koningin
BPG artikel 4:3, eerste lid, onder i

Alle politiegegevens.*

Nodig voor de adviestaak voor een
benoeming in de Orde van de
Nederlandse Leeuw en de Orde van
Oranje-Nassau. Als de te decoreren
persoon een burgemeester is.

BPG artikel 4:3, vijfde lid

Nodig voor het verlenen van een
ontheffing ten aanzien van zwakalcoholische drank op grond van de
Drank- en Horecawet als een horeca
of slijtersbedrijf wordt uitgeoefend
door de gemeente.
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ontvanger

D

De Nederlandse Bank (DNB)

WELKE GEGEVENS

Alle politiegegevens.*

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

Nodig voor de uitvoering van haar
taken o.g.v. de Wet financieel toezicht

BPG artikel 4:3, tweede lid, onder a

en de Wet toezicht trustkantoren en
de Pensioenwet (vaststelling betrouwbaarheid van personen).
Voorwaarde: verstrekking gaat via
het OM. Het OM heeft een adviestaak
op dit terrein.

Dienst Terugkeer en
vertrek
BPG artikel 4:2, eerste lid, onder q

Politiegegevens voor de uitvoering van

Nodig voor begeleiding van de

de dagelijkse politietaak en landelijk

terugkeer of het vertrek uit Nederland

raadpleegbare gegevens die betrek-

van vreemdelingen die niet rechtmatig

king hebben op vreemdelingen en zijn

in Nederland verblijven.

verkregen door toezicht (artikel 46 en
47 Vreemdelingenwet 2000) of door
opsporing van strafbare feiten.

Dienst Wegverkeer (RDW)

Politiegegevens voor de uitvoering van

Nodig voor de uitvoering van taken op

BPG artikel 4:2, eerste lid, onder h

de dagelijkse politietaak en landelijk

grond van art. 2 Regeling taken Dienst

raadpleegbare gegevens.

Wegverkeer en Wegenverkeerswet
1994 (het houden van een kentekenregister en het verstrekken van
gegevens daaruit aan derden).
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ontvanger

Directeur Penitentiaire
inrichtingen

WELKE GEGEVENS

Alle politiegegevens.*

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

Nodig voor:
• beslissingen over aanstelling of
ontslag personeel;

BPG artikel 4:3, eerste lid, onder c

• toelating personen in verband
met de orde of veiligheid in de
inrichting;
• beslissingen voor (proef)verlof;
• beslissingen over penitentiair-,
scholing- of trainingsprogramma;
• treffen van maatregelen ter voorkoming van strafbare feiten door
of m.b.t. gedetineerden, handhaving orde en veiligheid in de
inrichting of ongestoorde tenuitvoerlegging van vrijheidsbeneming.

F

FIU-Nederland.

Alle politiegegevens.*

Nodig ten behoeve van de taak-

Entiteit bij IPOL van het KLPD

uitvoering van de wet ter voorkoming

Voorheen Meldpunt Ongebruike-

van witwassen en financieren

lijke Transacties

terrorisme. (Wwft)

BPG artikel 4:3, eerste lid, onder a
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ontvanger

G

Gedeputeerde Staten (GS)

WELKE GEGEVENS

Alle politiegegevens.*

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

Nodig voor het nemen van een beslissing omtrent verlening, weigering

BPG artikel 4:3, vijfde lid

of intrekking vergunning op grond
van de Drank- en Horecawet als een
horeca of slijtersbedrijf wordt
uitgeoefend door de gemeente.

Gedragsdeskundige

Alle politiegegevens.*

Nodig om auditieve of audiovisuele
registratie van het verhoor van een per-

BPG artikel 4:3, eerste lid, onder j

soon te kunnen observeren n.a.v. een
ernstig strafbaar feit om het verhoor te
kunnen beoordelen en een deskundigenrapportage op te kunnen stellen.

Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
(GBA)

Politiegegevens voor de uitvoering van

Nodig voor de signalering van

de dagelijkse politietaak en landelijk

gewijzigde gegevens in de GBA.

raadpleegbare gegevens.

BPG artikel 4:2, vierde lid

H

HALT-bureaus

Politiegegevens voor de uitvoering van

Nodig voor de alternatieve afdoening

BPG artikel 4:2, eerste lid, onder f

de dagelijkse politietaak en landelijk

van strafbare feiten gepleegd door

raadpleegbare gegevens.

minderjarigen.
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ontvanger

I

WELKE GEGEVENS

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Politiegegevens ten behoeve van het

Nodig voor het vaststellen van de

vaststellen van de identiteit, die lande-

identiteit van personen.

BPG artikel 4:1, eerste lid, onder a

lijk raadpleegbaar zijn.

BPG artikel 4:3, eerste lid, onder h

Alle politiegegevens.*

Nodig voor het nemen van beslissingen omtrent toelating, verblijf
of ongewenst verklaring van een
vreemdeling.

Inspectie Openbare Orde en
Veiligheid (IOOV)

Politiegegevens voor de uitvoering van

Nodig voor het toetsen van de taak-

de dagelijkse politietaak en landelijk

uitvoering dan wel het beheer van de

BPG artikel 4:2, eerste lid, onder o

raadpleegbare gegevens.

politie of het verrichten van onderzoek,
artikel 53a, eerste lid, onderdelen b, c
en d Politiewet (Pw1993) (ook het verrichten van onderzoek naar ingrijpende
gebeurtenissen waarbij de politie
betrokkenen is en de kwaliteit van de
politieopleidingen).

K

Korpsbeheerder
(Zie voor de Koninklijke marechaussee onder Minister van Defensie)

Alle politiegegevens.*

Nodig voor de taak i.v.m.:
• het verrichten van een onderzoek
n.a.v. klachten als bedoeld in
artikel 64 PW 1993.
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ontvanger
WPG artikel 16, eerste lid, onder
e, ten eerste
WPG artikel 16, eerste lid, onder
e, ten tweede

Bevoegd gezag: (als werkgever)
BPG artikel 4:3, eerste lid, onder f

WELKE GEGEVENS

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

• disciplinaire bestraffing vanwege
niet nakoming van verplichtingen
of plichtsverzuim als bedoeld in
artikel 50 PW 1993.
• een antecedentenonderzoek
m.b.t. de aan te stellen (vrijwillige)
politieambtenaar;
• betrouwbaarheid- en geschiktheids
onderzoek van andere binnen het
korps/de VTSPN/het LSOP/de Rijksrecherche werkzame medewerkers;
• betrouwbaarheid en geschiktheid
van middels een overeenkomst
werkzaam personeel (schoonmaakbedrijf/catering/automatisering).
Voor deze laatste categorie is hun
schriftelijke instemming voor het
antecedentenonderzoek.
Voorwaarde: de gezagsdragende
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ontvanger

WELKE GEGEVENS

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

instanties vragen justitiële gegevens
op als bedoeld in het Besluit Justitiële
Gegevens.

Korpschef

Alle politiegegevens.*

Nodig voor de adviestaak aan
Gedeputeerde Staten i.v.m. uitgifte

BPG artikel 4:3, eerste lid, onder e

vergunning voor bezigen ontploffingsgevaarlijke stoffen volgens artikel
3.3.2. Vuurwerkbesluit.
Nodig voor het nemen van besluiten

BPG artikel 4:3, vijfde lid

omtrent verlenen of intrekken jachtakten op grond van Flora- en faunawet.

L

Luchtvaartmaatschappijen

Politiegegevens ter ondersteuning

Nodig om overtreding van de Opium-

BPG artikel 4:1, eerste lid, onder b

van de identificatie van personen of

wet te voorkomen en ter bescherming

zaken, het onder de aandacht bren-

van de gezondheid van personen door

gen van personen of zaken met het

weigering van personenvervoer van en

oog op uitvoering van een gevraagde

naar bepaald aangewezen buitenland-

handeling en bejegeninggegevens,

se bestemmingen. Deze personen

voor zover het gaat om personalia en

komen op een zwarte lijst en worden

retourvluchtdatum.

niet vervoerd voor ten hoogste 3 jaren
na aanhouding.
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ontvanger

WELKE GEGEVENS

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

Voorwaarde: schriftelijke afspraken
met de betreffende luchtvaartmaatschappij over waarborgen rond gegevensverstrekking en over verwijdering
vanaf de zwarte lijst.

M

Militaire inlichtingen- en
veiligheidsdienst (MIVD)
☼

Alle politiegegevens.*

de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002.

WPG artikel 17, eerste lid

Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
BPG artikel 4:4

Nodig voor de taak op grond van

Alle politiegegevens.*

• Nodig voor het uitvoeren van
dreiging- en risico-evaluaties en
vaststellen bewakings- en beveiligingsopdrachten en adviezen door
evaluatiedriehoek i.v.m. het bewaken
en beveiligen van personen, objecten
en diensten;
• En nodig voor het beslissen over
een maatregel tot beperking van de
vrijheid van beweging vanwege de
nationale veiligheid.
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ontvanger

WELKE GEGEVENS

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

Minister van Buitenlandse
Zaken (BuZa)

Politiegegevens ter ondersteuning

Nodig voor uitvoering van de signale-

van de identificatie van personen of

ring van personen in het buitenland

BPG artikel 4:1, eerste lid, onder c

zaken, het onder de aandacht bren-

en het nemen van beslissingen over

gen van personen of zaken, met het

de afgifte van een paspoort of de

oog op uitvoering van een gevraagde

verlening of verlenging van een visum.

handeling en bejegeninggegevens.

Minister van Defensie

Alle politiegegevens.*

Nodig voor het verrichten van een
onderzoek n.a.v. klachten als

WPG artikel 16, eerste lid, onder

bedoeld in artikel 64 PW 1993.

e, ten eerste
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Nodig voor de schorsing of ontslag

WPG artikel 16, eerste lid, onder

van de ambtenaar van de Kmar

e, ten derde

vanwege niet nakoming van verplichtingen of plichtsverzuim betreffende
werkzaamheden voor de uitvoering
van de politietaak.

Minister van Financiën
BPG artikel 4:3, tweede lid, onder b

Alle politiegegevens.*

Nodig voor het uitvoeren van een
betrouwbaarheidsonderzoek van
personen o.g.v. de Wet inzake de
geldtransactiekantoren.

ontvanger

WELKE GEGEVENS

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

Voorwaarde: verstrekking gaat via
het OM. Het OM heeft een adviestaak
op dit terrein.

Minister van Justitie

Politiegegevens voor de uitvoering van

Nodig voor uitvoering:

BPG artikel 4:2, eerste lid, onder k

de dagelijkse politietaak en landelijk

• ter voorkoming en bestrijding

raadpleegbare gegevens.

jeugdcriminaliteit in Cliënt Volgsysteem jeugdcriminaliteit;
• van identiteitgegevens in Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV)
en verdere verstrekking aan
instanties betrokken bij de uitvoering Vreemdelingenwet 2000 ten
behoeve vaststelling identiteit van
vreemdelingen en andere instanties met een publieke taak voor
registratie, identificatie en verificatie
van vreemdelingen, hun documenten of verblijfstatus.

BPG artikel 4:3, eerste lid, onder a

Alle politiegegevens.*

Nodig voor de uitvoering van:
• het afgeven “verklaring van geen
bezwaar” i.v.m. oprichting N.V. of
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ontvanger

WELKE GEGEVENS

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

B.V. of wijziging van die statuten;
• uitvoering artikel 5, eerste lid,
Gratiewet (gratieverzoek);
• beoordeling (her)benoeming of ontslag leden van commissie van toezicht bij penitentiaire inrichtingen;
• afgeven verklaring omtrent gedrag;
• taakuitvoering van het FIU
Financial Intelligence Unit.
BPG artikel 4:3, vijfde lid

Alle politiegegevens.*

Nodig voor het nemen van Besluiten:
• op grond van de Wet wapens en
munitie (WWM);
• op grond van de Wet particuliere
beveiligingsorganisaties en
recherchebureaus (WPBR).

BPG artikel 4:4

Alle politiegegevens.*

Nodig voor de uitvoering van:
• dreiging- en risico-evaluaties en
vaststellen bewakings- en beveiligingsopdrachten en adviezen door
evaluatiedriehoek i.v.m. het
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ontvanger

WELKE GEGEVENS

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

bewaken en beveiligen van personen, objecten en diensten;
• beslissing voor een maatregel tot
beperking van de vrijheid van
beweging vanwege de nationale
veiligheid.

Minister VAN Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
(Dienst Regelingen)

Politiegegevens voor de uitvoering van

Nodig voor zover het gaat om het

de dagelijkse politietaak en landelijk

proces-verbaal en de kennisgeving

raadpleegbare gegevens.

van inbeslagneming t.b.v. de toepassing van het Besluit inbeslaggenomen

BPG artikel 4:2, eerste lid, onder m

voorwerpen. Deze dienst is bewaarder
van bijv. dieren, planten en voedingsmiddelen.

O

Onderzoeksraad voor
veiligheid

Politiegegevens voor de uitvoering van

Nodig voor de uitvoering van opge-

de dagelijkse politietaak en landelijk

dragen wettelijke taken in artikel 2

BPG artikel 4:2, eerste lid, onder l

raadpleegbare gegevens.

van de Rijkswet Onderzoeksraad voor
veiligheid. Onderzoeken van incidenten en ongevallen.
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ontvanger

Openbaar Ministerie
☼

WELKE GEGEVENS

Alle politiegegevens.*

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

Nodig voor het uitoefenen van het
gezag of zeggenschap over de politie

WPG artikel 16, eerste lid, onder

of andere personen of instanties die

c, ten eerste

met opsporing van strafbare feiten
zijn belast.
☼

Nodig voor de uitvoering van andere

WPG artikel 16, eerste lid, onder

aan hen bij wet opgedragen taken.

c, ten tweede
BPG artikel 4:3, tweede lid

Alle politiegegevens.*

Ten behoeve van adviestaak en doorverstrekking aan:
• Minister van Financiën;
• de Nederlandse Bank;
• de Autoriteit Financiële Markten
(AFM); in verband met de beoordeling van de betrouwbaarheid van de
bestuurders van financiële instellingen.
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ontvanger

Opsporingsambtenaren van
een bijzondere
opsporingsdienst (BOD).
FIOD-ECD, SIOD, AID, VROM.

WELKE GEGEVENS

Alle politiegegevens.*

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

Zolang het besluit politiegegevens
opsporingsdiensten nog niet geldt.
Vooralsnog WPG, artikel 16, eerste lid
onder a: Voor zover zij deze behoeven
voor de strafrechtelijke handhaving

WPG artikel 16, eerste lid,

van de rechtsorde op het beleidsterrein

onder a

van desbetreffende minister.

R

Raad voor de Kinderbescherming

Politiegegevens voor de uitvoering van

Nodig voor de uitvoering bij wet

de dagelijkse politietaak en landelijk

opgedragen (straf- en civielrechtelijke)

BPG artikel 4:2, eerste lid, onder j

raadpleegbare gegevens.

taken.

Reclasseringswerkers

Politiegegevens voor de uitvoering van

Nodig voor de uitvoering van werk-

BPG artikel 4:2, eerste lid, onder g

de dagelijkse politietaak en landelijk

zaamheden bedoeld in hoofdstuk 3

raadpleegbare gegevens.

Reclasseringsregeling 1995 (verlenen
van hulp aan personen die worden verdacht
van of zijn veroordeeld voor een strafbaar
feit, het doen van onderzoeken naar die
personen t.b.v. beslissingen over vervolging,
berechting of tenuitvoerlegging en het
voorbereiden en begeleiden van rechterlijke
beslissingen. Ook uitbrengen van voorlichtingsrapporten).
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ontvanger

T

Toezichthouders op grond
van de volgende wetten:
• Wet milieubeheer,
• Europese Verordening Overbrengen Afvalstoffen,
• Wet milieugevaarlijk stoffen,
• Bestrijdingsmiddelenwet 1962,
• Wet vervoer gevaarlijke stoffen,
• Wet verontreiniging oppervlaktewateren,
• Wet inzake luchtverontreiniging,
• Wet bodemsanering,
• Meststoffenwet,
• Wet vaartijden en bemanningssterkte
binnenvaart,
• Wet voorkoming verontreiniging door schepen,
• Arbeidstijdenwet,
• Binnenschepenwet,
• Telecommunicatiewet,
• Scheepvaartverkeerswet,
• Wet vervoer binnenvaart,
• Arbeidsomstandighedenwet,
• Wet goederenvervoer over de weg,
• Havenbeveiligingswet,
• Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
• Wet luchtvaart,
• Luchtvaartwet,
• Gemeentelijke verordeningen betreffende het
escortbedrijf.

BPG artikel 4:2, tweede lid en de
Regeling van 01-02-2008 nr. 5528485/ 08
(Stcrt. 22-2-‘08, nr. 38/pag. 9).

WELKE GEGEVENS

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

Politiegegevens voor de uitvoering van

Nodig voor het houden van toezicht

de dagelijkse politietaak en landelijk

ter naleving van die wetten en het

raadpleegbare gegevens.

gegevens over de naleving van die
wetgeving betreft.
Voorwaarde: schriftelijk vastgelegde
afspraken tussen politie en betreffende diensten over:
• welke gegevens worden verstrekt;
• in welke gevallen;
• onder welke voorwaarden.
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SLACHTOFFERS & BENADEELDEN

ontvanger

B

Benadeelden van strafbare
feiten of schendingen van
de openbare orde of de
verzekeraar die optreedt
namens benadeelde.
BPG artikel 4:2, eerste lid, onder n

WELKE GEGEVENS

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

Politiegegevens voor de uitvoering van

Nodig om in rechte voor hun belan-

de dagelijkse politietaak en landelijk

gen op te kunnen komen of om een

raadpleegbare gegevens.

civiele procedure te starten. I.v.m. de

Informatie mag uit mutaties of proces-

uitvoering Wet Terwee is overleg met

sen-verbaal worden geselecteerd en

schadeloket OM aangewezen.

geanonimiseerd.

Schade hoeft niet rechtstreeks het
gevolg te zijn van het plegen van het
strafbare feit.

S

Schadefonds geweldsmisdrijven.

Politiegegevens voor de uitvoering van

Nodig voor de beslissing van het ver-

de dagelijkse politietaak en landelijk

zoek om een uitkering.

Commissie die met het beheer van

raadpleegbare gegevens.

het fonds is belast
BPG artikel 4:2, eerste lid, onder a

Stichting Slachtofferhulp
Nederland

Politiegegevens voor de uitvoering van

Nodig voor de behartiging van be-

de dagelijkse politietaak en landelijk

langen van slachtoffers van strafbare

BPG artikel 4:2, eerste lid, onder b

raadpleegbare gegevens.

feiten of verkeersongevallen

Stichting Processen Verbaal

Politiegegevens voor de uitvoering van

Nodig voor een goede taakuitvoering:

(namens verbond van verzekeraars)

de dagelijkse politietaak en landelijk

Registratieformulieren en processen-

BPG artikel 4:2, eerste lid, onder c

raadpleegbare gegevens.

verbaal van aanrijdingen of aanvaringen voor alle belanghebbenden.
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ontvanger

W

Waarborgfonds Motorverkeer
BPG artikel 4:2, eerste lid, onder d

WELKE GEGEVENS

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

Personalia en verblijfplaats van

Wanneer door een motorvoertuig

benadeelden.

schade is veroorzaakt en geen
verzekeraar kan worden aangesproken.
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BUITENLAND & INTERNATIONAAL
Neem contact op met het IRC

ontvanger

Buitenlandse politieautoriteiten buiten de
Europese Unie

WELKE GEGEVENS

Alle politiegegevens.*

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

Nodig voor een goede uitvoering van
de politietaak in Nederland of in het
betreffende land. Voorwaarden:
• Bij ontvangende instantie moeten

WPG artikel 17, derde, vijfde lid

voldoende waarborgen aanwezig
BPG artikel 5:1, eerste lid
BPG artikel 5:1, zesde lid

Voor verstrekking van CIE/RID-

zijn voor een juist gegevens-

gegevens gelden aanvullende

gebruik en bescherming van de

voorwaarden.

persoonlijke levenssfeer.
• Opsporing van een ernstig misdrijf

BPG artikel 5:1, tweede lid

of de voorkoming van een ernstig
gevaar voor de openbare orde.

BPG artikel 5:1, derde lid

• Moet betrekking hebben op
bepaald persoon of bepaald geval.

BPG artikel 5:1, vierde lid

• Uitvoering van taken die overeenkomen met de taken ten dienste van
justitie, als bedoeld in artikel 1
onder g Pw 1993, o.g.v. een verzoek
m.b.t. een bepaald persoon of een
bepaald geval (uitvoering Vw 2000,
WWM en WPBR)
• Verdere verwerking aldaar alleen
voor het verstrekte doel, tenzij
voorkoming onmiddellijke en ern-
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ontvanger

WELKE GEGEVENS

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

stige bedreiging openbare veiligheid
of voor een ander noodzakelijk doel
voor de goede uitvoering van de
politietaak in dat land.
• Verstrekking met tussenkomst
KLPD, tenzij:
• Met goedgekeurde afspraken van
de Minister van Justitie (taken onder
gezag OvJ) of Minister van BZK
(taken onder gezag Burgemeester).
• In grensgebied met vastgesteld
verdrag met Duitsland of België of
Verdrag van Europese Unie.

Buitenlandse opsporingsinstanties binnen de
Europese Unie.

Alle politiegegevens* voor zover

Nodig voor zover zij deze behoeven

betrekking hebbende op de strafrech-

voor een goede uitvoering van die taak

telijke handhaving van de rechtsorde.

(voorkomen en opsporen van strafbare

BPG artikel 5:2, eerste lid

feiten). Weigering of beperkende voor-

BPG artikel 5:2, tweede lid

waarden zijn:
• essentiële nationale veiligheidsbelangen kunnen worden geschaad;
• het een lopend onderzoek of een verwerking door de CIE of de veiligheid
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ontvanger

WELKE GEGEVENS

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

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 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.

Europol

Alle politiegegevens* voor zover betrek-

Ter uitvoering van de doelstellingen

WPG artikel 17, vierde lid

king hebbende op de strafrechtelijke

en taken van Europol. Voorwaarde:

BPG artikel 5:5

handhaving van de rechtsorde.

weigeringsgronden artikel 4, vijde lid
Europol overeenkomst.
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ontvanger

G

WELKE GEGEVENS

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

Gemeenschappelijke teams
binnen de EU

Alle politiegegevens* voor zover

Politieambtenaar uit een andere lid-

betrekking hebbende op de

staat van de EU, die is toegevoegd aan

BPG artikel 5:4, eerste lid

strafrechtelijke handhaving van de

een gemeenschappelijk Nederlands

BPG artikel 5:4, tweede lid

rechtsorde.

onderzoeksteam kunnen dezelfde
politiegegevens verstrekt krijgen als de

Alle politiegegevens* voor zover

Nederlandse politieambtenaar.

betrekking hebbende op de

Aan een Nederlandse politieambtenaar

strafrechtelijke handhaving van de

die is toegevoegd aan een gemeen-

rechtsorde.

schappelijk buitenlands onderzoeksteam kunnen politiegegevens worden
verstrekt t.b.v. dat onderzoeksteam.

I

Internationaal strafgerecht

Alle politiegegevens* voor zover

T.b.v. samenwerking met en bijstand

betrekking hebbende op de

aan een internationaal strafgerecht.

WPG artikel 17, tweede lid

strafrechtelijke handhaving van de
rechtsorde.

Interpol

Alle politiegegevens* voor zover

Als dit voortvloeit uit internationale

WPG artikel 17, vierde lid

betrekking hebbende op de

verdragen of wettelijke bepalingen.

BPG artikel 5:1 en 5:2

strafrechtelijke handhaving van de
rechtsorde.
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INCIDENTELE BIJZONDERE GEVALLEN
Neem contact op met uw privacyfunctionaris

ontvanger

Kan iedereen zijn voor
zover aan de voorwaarden
wordt voldaan

WELKE GEGEVENS

In beginsel alle politiegegevens.*

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

In opdracht of met toestemming van
onze ministers van BZK of Justitie en
noodzakelijk voor een zwaarwegend
algemeen belang.

WPG artikel 18, tweede lid

Van de beschikking wordt mededeling
gedaan aan het CBP.

Verzekeringsmaatschappij

Politiegegevens voor de uitvoering

Besluit van de Minister van Justitie.

WPG artikel 18, tweede lid

van de dagelijkse politietaak en

Kenmerk 5551153/U8 d.d. 01 juli

ondersteunende taken.

2008.
Noodzakelijk om gegevens te verstrekken aan de verzekeringmij. bij wie het
korps een verzekering tegen wettelijke
aansprakelijkheid heeft afgesloten.

Personen of Instanties

Politiegegevens voor de uitvoering

Indien noodzakelijk met het oog op

WPG artikel 19 en BPG artikel 4:5,

van de dagelijkse politietaak en

een zwaarwegend algemeen belang

lid 1

ondersteunende taken.

met als doel:
• het voorkomen en opsporen van
strafbare feiten
• de handhaving van de openbare
orde
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ontvanger

WELKE GEGEVENS

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

• het verlenen van hulp aan hen die
deze behoeven en
• het toezicht op de naleving van
regelgeving.
Verstrekking mag alleen in overeenstemming met het bevoegd gezag.
BPG artikel 4:5, tweede lid

In uitzonderingsgevallen mogen alle

In geval van dringende noodzakelijk-

politiegegevens* verstrekt worden.

heid voor de uitvoering van de politietaak en na overleg met de bevoegd
functionaris.
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SAMENWERKINGSVERBANDEN
Neem contact op met uw privacyfunctionaris

ontvanger

Personen of Instanties
waar de politie op lokaal
niveau mee samenwerkt.
WPG artikel 20 en
BPG artikel 4:5, eerste lid

WELKE GEGEVENS

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

Politiegegevens voor de uitvoering van

Indien noodzakelijk met het oog op

de dagelijkse politietaak en ondersteu-

een zwaarwegend algemeen belang

nende taken.

met als doel:
• 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.
Verstrekking mag alleen in overeenstemming met het bevoegd gezag
en onder de volgende vastleggingvereisten:
• ten behoeve van welk zwaarwegend algemeen belang de
verstrekking noodzakelijk is;
• ten behoeve van welk samenwerkingsverband de politiegegevens
worden verstrekt;
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ontvanger

WELKE GEGEVENS

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

• het doel waartoe het samenwerkingsverband is opgericht;
• welke gegevens worden verstrekt;
• de voorwaarden waaronder de
gegevens worden verstrekt;
• aan welke personen of instanties
de gegevens worden verstrekt;
• de politie moet de partners
schriftelijk wijzen op de geheimhoudingsplicht.
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BPG artikel 4:5, tweede lid

In uitzonderingsgevallen mogen alle

In geval van dringende noodzakelijk-

politiegegevens* verstrekt worden.

heid voor de uitvoering van de politietaak en na overleg met de bevoegd
functionaris.

RECHTEN GEREGISTREERDEN
Neem zo nodig contact op met uw
privacyfunctionaris

ontvanger

Iedere geregistreerde
(BETROKKENE) heeft recht op;
• kennisneming
• verbetering
• aanvulling
• verwijdering
• afscherming
WPG artikel 25 t/m 31 en
BPG artikel 6:3

WELKE GEGEVENS

Alle op hem of haar betrekking
hebbende politiegegevens.

SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

• De ontvankelijkheid moeten worden
getoetst en aan formaliteiten moet
worden voldaan;
• Weigeringsgronden zijn van
toepassing;
• De afhandeling is aan termijnen
gebonden;
• Tegen een besluit tot weigering
staat beroep open bij de Bestuursrechter (Awb; er is geen bezwaarfase!);
• Er is een belangrijke relatie met
de Wet openbaarheid van bestuur
(WOB).
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Nabestellingen zijn voor eigen rekening.
Hiervoor kunt u contact opnemen met:
wpg@rds.nl

Project Implementatie Wet politiegegevens, april 2009

