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In de brief van 22 februari 2000 heeft u de Registratiekamer verzocht of Nederland en 
België politiële informatie kunnen uitwisselen op grond van artikel 13, eerste lid, onder 
c, Besluit politieregisters (Bpolr) ten behoeve van bestuurlijke dan wel administratieve 
beslissingen, zoals het verlenen van een wapen- of horecavergunning. Naar aanleiding 
hiervan heeft de Registratiekamer de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer te België aangeschreven. Onlangs heeft de Registratiekamer 
een schriftelijk antwoord gekregen van de voorzitter van deze Commissie. 
 
De eerste vraag betreft de toelaatbaarheid van bovengenoemde gegevensverstrekkingen.  
 
Artikel 39 Schengen Uitvoeringsovereenkomst (SUO) bepaalt dat de 
overeenkomstsluitende partijen zich ertoe verbinden dat hun politiediensten elkaar, met 
in achtneming van het nationale recht, wederzijds bijstand verlenen ten behoeve van de 
voorkoming en opsporing van strafbare feiten. De Registratiekamer stelt zich evenals u 
en de Belgische Commissie op het standpunt dat dit artikel geen grondslag is voor 
bovengenoemde informatieverstrekking. De voorgelegde verstrekkingen zouden immers 
plaatsvinden ten behoeve van bestuurlijke/administratieve beslissingen.    
 
Artikel 13, eerste lid, onder c, Bpolr bepaalt dat uit een politieregister gegevens kunnen 
worden verstrekt aan politie-autoriteiten in een ander land indien dit noodzakelijk is 
voor de goede uitvoering van de politietaak in dat land, op grond van een verzoek met 
betrekking tot een bepaalde persoon of een bepaald geval. 
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De tweede vraag die zich dan voordoet is wie bepaalt of de verstrekking noodzakelijk is 
voor de goede uitvoering van de politietaak van België en wie bepaalt hoe het begrip 
‘politietaak’ (van België) moet worden gedefinieerd.  
 
In artikel 8 Wet politieregisters (Wpolr) jo. artikel 9 en 10 van de Wet 
persoonsregistraties (Wpr) wordt de aansprakelijkheid van de houder van een 
persoonsregistratie geregeld. Uit deze bepalingen kan worden afgeleid dat degene die 
gegevens verstrekt aansprakelijk is voor de verstrekking. Deze aansprakelijkheid betreft 
zowel de (marginale)toets van de noodzakelijkheid van de verstrekking als de reikwijdte 
van de politietaak. Met name op dit laatste punt vragen de betrokken politiediensten 
duidelijkheid. In dat licht heeft de Registratiekamer België verzocht te adviseren over 
de vraag of de door de politiediensten gewenste uitwisseling van informatie 
noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de politietaak in België. 
 
De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te België 
beantwoordt deze vraag vanuit een functionele benadering. Zij onderscheidt de taken 
die aan de politie worden opgedragen naar taken van werkelijk politiële aard en overige 
aan de politie opgedragen taken. Een voorbeeld van deze laatste categorie is volgens de 
commissie de uitreiking van diverse vergunningen. Dit valt in België niet onder de 
uitvoering van taken van politiële aard.  
 
Het bovenstaande leidt er naar het oordeel van de Registratiekamer toe dat de 
voorgestelde verstrekking niet noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de 
politietaak van België en dat artikel 13 Bpolr niet als grondslag kan dienen voor 
dergelijke verstrekkingen. Ook de Commissie wijst in haar brief op de omstandigheid 
dat het Belgische recht dergelijke verstrekkingen vooralsnog niet toestaat.  
 
Tot slot merkt de Registratiekamer op dat zij inziet dat samenwerking tussen politiële 
autoriteiten van verschillende landen in hierboven genoemde gevallen noodzakelijk kan 
zijn. Gelet op het structurele karakter van de voorgestelde verstrekkingen en de 
omstandigheid dat de voorgestelde verstrekkingen niet vallen onder de Belgische 
politietaak, is artikel 13, eerste lid, onder c, Bpolr hiervoor echter niet de juiste 
grondslag.   
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Een afschrift van deze brief is verzonden aan de voorzitter van de Commissie voor 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Voorzitter Registratiekamer  


