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De Registratiekamer vraagt hierbij gaarne uw aandacht voor het volgende. 
 
Inleiding 
 
In toenemende mate krijgt de Registratiekamer signalen vanuit de politiepraktijk, dat het 
niet kunnen weigeren van kennisgeving van antecedenten aan diegene, die een verzoek 
om kennisneming indient, tot ongewenste situaties leidt.  
Op grond van artikel 21, tweede lid, Wet politieregisters (Wpolr) is de beheerder van 
een politieregister immers verplicht mededeling te doen van antecedenten aan 
verzoeker, ongeacht in welk politieregister deze zijn opgenomen. 
 
Recht op kennisneming  
 
Op grond van artikel 20, eerste lid, Wpolr deelt de beheerder van een politieregister een 
ieder op zijn verzoek mede of, en zo ja, welke deze persoon betrekking hebbende 
persoonsgegevens in een register zijn opgenomen.  
 
Weigeringsgronden 
 
Een mededeling als bedoeld in artikel 20, eerste lid, Wpolr blijft achterwege voor zover 
dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de politietaak dan wel indien 
gewichtige belangen van derden daartoe noodzaken (artikel 21, eerste lid, Wpolr). 
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Artikel 21, eerste lid, Wpolr is niet van toepassing op antecedenten of op 
persoonsgegevens die op verzoek van de geregistreerde zijn opgenomen.   
 
Antecedenten 
 
Het begrip antecedenten wordt gedefinieerd in artikel 2 van het Besluit politieregisters 
(Bpolr). De volgende persoonsgegevens zijn antecedenten: 
a. het feit dat een proces-verbaal is opgemaakt van het verhoor van een bepaald 

persoon ter zake van een strafbaar feit waarvoor deze als verdachte is gehoord, 
daaronder begrepen de aanduiding van de aard van dat strafbare feit; 

b. het feit of al dan niet een proces-verbaal als bedoeld onder a. is verzonden naar het 
openbaar ministerie, en zo ja, de datum van verzending en het nummer waarmee het 
proces-verbaal aldaar kan worden geïdentificeerd; 

c. de beslissing van het openbaar ministerie of de rechter over de aangelegenheid 
waarop het proces-verbaal betrekking heeft. 

 
Ingevolge artikel 21, tweede lid, Wpolr kan kennisgeving van antecedenten aan 
verzoeker niet worden geweigerd.  
 
De Registratiekamer stelt zich dan ook op het standpunt dat artikel 21, tweede lid, 
Wpolr van toepassing is op antecedenten ongeacht in welk politieregister deze zijn 
opgenomen.  
 
Antecedenten worden in eerste instantie geregistreerd door politiediensten, die belast 
zijn met het opmaken van processen-verbaal (bijvoorbeeld Bedrijfsprocessensysteem en 
Multipol), dan wel met de ontsluiting daarvan (bijvoorbeeld 
Herkenningsdienstsysteem). Het gaat hier om de categorie gebruikelijke politieregisters.  
Mede door uitbreiding van informatie- en communicatietechnologie (ICT), de inzet van 
misdaadanalyse en de noodzaak tot samenbrengen van informatie over een bepaald 
persoon om op basis daarvan een beeld te krijgen over diens activiteiten, worden 
antecedenten ook op andere plaatsen in de politieorganisatie aangetroffen.  
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Vaak zal alleen het feit dat betrokkene in een bepaald register voorkomt op zichzelf al 
schade kunnen berokkenen aan een politieel onderzoek. Het niet kunnen weigeren van 
antecedenten leidt tot de wetenschap bij geregistreerde dat de politie, dan wel een 
bijzondere dienst, zoals bijvoorbeeld de CID in hem of haar geïnteresseerd is 
 
De Registratiekamer constateert, dat er ongewenste situaties kunnen ontstaan, waarbij 
de beheerder verplicht is mededeling te doen van antecedenten aan verzoeker, terwijl 
dat, gelet op de goede uitvoering van de politietaak, dan wel gewichtige belangen van 
derden, eigenlijk vermeden dient te worden. 
  
De Registratiekamer kan zich voorstellen dat de mogelijkheid om kennis te nemen van 
antecedenten uit bijzondere (gevoelige) politieregisters bij wet wordt beperkt.   
 
Tot de categorie bijzondere (gevoelige) politieregisters vallen onder meer: tijdelijke 
registers (artikel 13, eerste lid, Wpolr), de huidige CID- en «grijze veld»-registers 
(artikel 1, onder b. Bpolr), de in de toekomst op te zetten bijzondere politieregisters 
(wetsvoorstel Bijzondere Politieregisters, Kamerstukken II 1996-1997, 25 398, nrs. 1 
t/m 3) en de registers als genoemd in artikel 11, eerste lid, onder c, Bpolr.  
 
Advies 
 
Gelet op het voorgaande adviseert de Registratiekamer u de redactie van artikel 21, 
tweede lid, Wpolr op een zodanige wijze aan te passen c.q. te wijzigen, dat de aard en 
de doelstelling van het register maatstaf is voor de vraag of er al dan niet mededeling 
moet worden gedaan van antecedenten aan verzoeker.  
 
In het geval van een gebruikelijk politieregister zal alsdan kennisgeving van 
antecedenten aan de geregistreerde in de regel niet geweigerd mogen worden, terwijl   
in geval van een bijzonder, gevoelig politieregister - evenals bij een verzoek om 
kennisneming van de in een dergelijk politieregister opgenomen persoonsgegevens - in 
de concrete situatie een afweging zal kunnen worden gemaakt tussen het recht op 
kennisneming van antecedenten en de weigeringsgronden van artikel 21, eerste 
lid,Wpolr.   
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Een voorstel tot wetswijziging kan wellicht worden gedaan in het kader van het 
wetsvoorstel Bijzondere Politieregisters, Kamerstukken II 1996-1997, 25 398). 
 
Een kopie van deze brief zal aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen  
worden verzonden. 
 
 
Hoogachtend, 
   
 
 
Voorzitter Registratiekamer 


