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Onderwerp 
Wpg-machtigingsbesluit Bopz-dossier 

   

Geachte 

 

Per brief van 29 december 2017 zond u de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP)ingevolge artikel 18 lid 

2 van de Wet politiegegevens ter kennisname een kopie van het besluit van 13 december 2017,  met 

kenmerk 2162881, houdende toestemming aan de korpschef van de politie tot verstrekking van 

politiegegevens aan leden van het openbaar ministerie (hierna: OM)ten behoeve van opname van die 

politiegegevens in het Bopz-dossier (hierna: het machtigingsbesluit). Met dit besluit loopt u vooruit op de 

inwerkingtreding van de op 23 januari  jl. door de Eerste Kamer aangenomen Wet verplichte geestelijke 

gezondheidszorg. 

 

De AP adviseert u het bovengenoemde machtigingsbesluit voor de volledigheid op de volgende punten aan 

te vullen. De AP is op de hoogte van het door de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad (hierna: PG) 

uitgevoerde onderzoek “Gedeelde informatie”1 en de daarin door de PG getrokken conclusies ten aanzien 

van het ontbreken van de grondslag voor verstrekking van politiegegevens aan het OM ten behoeve van 

het toevoegen van deze gegevens aan het BOPZ-dossier. Het besluit zou dan ook mede (naast de 

aanbevelingen van de Commissie Hoekstra) in dat kader moeten worden geplaatst.  

 

Daarnaast adviseer ik u in verband met de transparantie de in artikel 2 van het machtigingsbesluit 

aangekondigde maatregelen die waarborgen dat de verstrekte politiegegevens uitsluitend worden 

verwerkt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt in het besluit op te nemen. 

 

                                                                        
1
“ Gedeelde informatie, over de naleving van de wet door het openbaar ministerie bij het toevoegen van strafvorderlijke, justitiële en 

politiële gegevens aan het BOPZ-dossier”, Procureur-Generaal bij de Hoge Raad, 6 november 2017. 
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Ten overvloede wijst de AP erop dat weliswaar het onderhavige machtigingsbesluit de verstrekking van 

politiegegevens aan het OM van een juridische grondslag voorziet, dit niet met zich brengt dat het 

machtigingsbesluit tevens de grondslag biedt voor doorverstrekking van de politiegegevens aan de civiele 

rechter. Daarvoor is een afzonderlijke wettelijke grondslag noodzakelijk. 

 

Ik verzoek u met vorenstaande rekening te houden en vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben 

geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend, 

Autoriteit Persoonsgegevens, 

 

 

 

 

Voorzitter 

 


