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SAMENVATTING 

Het belang van informatie voor de politie is groot. Voor een effectieve uitvoering van haar taak is de politie 
afhankelijk van tijdige, betrouwbare en correcte informatie, zowel nationaal als internationaal. Dit rapport 
presenteert de bevindingen van een onderzoek naar de kanaalkeuze bij de internationale politiële informatie-
uitwisseling. In het onderzoek is geprobeerd tot een mapping te komen van de huidige stand van zaken ten aanzien 
van internationale politiële informatie-uitwisseling vanuit Nederlands perspectief. De politie in Nederland wisselt 
onder meer informatie uit met politieorganisaties in de lidstaten van de Europese Unie. Internationale politiële 
informatie-uitwisseling verloopt via vele kanalen. De Nederlandse wetgeving stelt politiediensten in staat informatie 
uit te wisselen met diensten in het buitenland. In Nederland bestaat de organisatorische structuur voor de 
internationale politiële informatie-uitwisseling met name uit de Internationale Rechtshulpcentra (IRC’s) die de 
verbindende schakels vormen tussen de Eenheden van de Nationale Politie, het Landelijk IRC en de beschikbare 
kanalen. 

Uit het onderzoek blijkt in de eerste plaats dat de ontwikkelingen in de arena van de internationale politiële 
informatie-uitwisseling snel zijn gegaan. Op verdragsrechtelijk, organisatorisch en technologisch vlak werden en 
worden de mogelijkheden alsmaar uitgebreid. Er zijn drie trends te ontwaren. Ten eerste is sprake van een groeiend 
aantal verdragen, rechtsinstrumenten, informatiesystemen en agentschappen, waardoor de complexiteit van het 
speelveld is toegenomen. Ook is het juridische kader voortdurend aan verandering onderhevig, zodat landen, 
organisaties en professionals zich moeten aanpassen aan nieuwe regels en mogelijkheden. Ten tweede wordt  van 
politie-organisaties verwacht dat zij ook internationaal gegevens uitwisselen met andere bevoegde autoriteiten met 
een veiligheidstaak. De multi-disciplinariteit van de informatie-uitwisseling betekent dat de politie moet acteren als 
betrouwbare partner in de informatie-uitwisseling met zowel niet-politiële partners als met private organisaties. Ten 
derde richt internationale informatie-uitwisseling tussen politiediensten zich steeds vaker op de uitwisseling van 
intelligence (inlichtingen), ofwel veredelde informatie die kan zijn verzameld voordat sprake is van een concrete 
verdenking van een strafbaar feit. Tot slot neemt binnen de Europese Unie gegevensuitwisseling geleidelijk een 
steeds meer verplichtend karakter aan. Dit gaat gepaard met een normstelling ten aanzien van het soort en het 
aantal gegevens dat door politiediensten wordt uitgewisseld. 

Op basis van de startnotitie van het WODC werd in dit onderzoek de vraag gesteld op welke wijze en welke 
informatie de Nederlandse politie uitwisselt met politiediensten in een aantal EU-lidstaten. Deze vraag viel uiteen 
in deelvragen, namelijk wanneer en in welke gevallen informatie rechtstreeks wordt uitgewisseld, welke 
communicatiekanalen worden gebruikt door de Nederlandse politie en buitenlandse diensten, en welk soort 
informatie wordt uitgewisseld. Deze vragen werden beantwoord op basis van literatuur- en documentenanalyse, 
een expertmeeting, interviews en een casusanalyse. Het theoretisch vertrekpunt van het onderzoek is gelegen in 
de rationele keuzetheorie alsmede de interpretatieve beleidsanalyse (zie ook Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, 2009). Terwijl de eerste theorie veronderstelt dat strategische, organisatorische en individuele 
actoren een rationele afweging maken bij het kiezen van een communicatie- of informatiekanaal, laat de tweede 
theorie toetsing toe van de werking van zingeving en normatieve kaders. 

De belangrijkste verdragen en rechtsinstrumenten1 voor de politiële informatie-uitwisseling zijn de Schengen 
Uitvoeringsovereenkomst (SUO), het Verdrag van Prüm, het Verdrag van Senningen, het Verdrag van Enschede, 
het Zweeds Kaderbesluit (ZKB), alsmede de EU Overeenkomst inzake Wederzijdse Rechtshulp in Strafzaken 
(OWRS), die maar voor een klein deel betrekking heeft op politiële informatie-uitwisseling. Alle instrumenten bieden 
ruime kaders voor directe grensoverschrijdende uitwisseling van politiële informatie. Informatie kan alleen worden 
uitgewisseld als de regels van het nationale recht in acht worden genomen. De verdragen sluiten in hoge mate op 
elkaar aan, maar het Verdrag van Senningen is alleen van toepassing binnen de Benelux en het Verdrag van 
Enschede is alleen bilateraal van toepassing in Nederland en Duitsland. Het Verdrag van Prüm, dat geldt voor een 
beperkter aantal lidstaten van de EU, is een belangrijke aanvulling op de SUO, omdat het de uitwisseling van 
andere informatie, zoals vingerafdrukken en kentekennummers, mogelijk maakt. Het ZKB is vooral in het leven 
geroepen om de internationale politiële informatie-uitwisseling binnen Europa te versnellen en te vereenvoudigen. 

Voor de internationale uitwisseling van politiële informatie kan een vijftal kanalen worden benut, die overigens naast 
elkaar bestaan. Alle kanalen zijn gepositioneerd binnen het Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC) 

                                                           
1 Voor de formele benaming van de rechtsinstrumenten, zie hoofdstuk 3. 
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van de Landelijke Eenheid (LE) van de Nationale Politie. Deze kanalen zijn Europol, Interpol, SIRENE, de 
Internationale Rechtshulpcentra en de liaison officers. Europol is het EU centrum voor de opslag en verwerking 
van inlichtingen en informatie over grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. Het agentschap biedt 
ondersteuning aan de lidstaten bij de beheersing van ernstige en georganiseerde misdaad en terrorisme, en doet 
dit onder andere door middel van informatie-uitwisseling. Europol kent een systeem van nationale eenheden 
(Europol National Units – ENUs). Deze vormen de verbinding tussen Europol en de bevoegde autoriteiten in de 28 
lidstaten. In Nederland is deze eenheid de dienst Dienst Landelijke Informatie Organisatie (DLIO) (tot voor kort 
IPOL) van de Landelijke Eenheid (tot voor kort KLPD) (zie ook Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, 2006). De 
Europol liaison officers (ELO’s) uit de lidstaten zijn gemachtigd gegevens uit te wisselen tussen hun nationale 
eenheid, Europol en andere lidstaten van de EU. Zij hebben ook toegang tot de diverse computersystemen van 
Europol om hun taak te kunnen uitoefenen. ’ELO’s assisteren vooral bij de uitwisseling van informatie tussen hun 
nationale eenheid en Europol door Europol te voorzien van informatie vanuit de nationale eenheid, de nationale 
eenheid te voorzien van informatie vanuit Europol, en samen te werken met functionarissen van Europol door hen 
van informatie en advies te voorzien over de analyse van de informatie die afkomstig is uit hun lidstaat. Het tweede 
kanaal is Interpol: een wereldwijd netwerk van nationale contactpunten of bureaus voor de uitwisseling van politiële 
informatie. Bij Interpol zijn ook landen aangesloten waarmee Nederland geen rechtshulprelatie onderhoudt. De 
Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS) wordt betrokken bij de informatie-uitwisseling met niet-EU-
lidstaten. De ’Nationale Centrale Bureaus (NCB’s) van Interpol zijn verantwoordelijk voor de  internationale politiële 
informatie-uitwisseling van en naar de politieorganisatie in de lidstaat en vormen daarmee de brug naar het 
secretariaat van Interpol, dat verantwoordelijk is voor het berichtenverkeer, het onderhoud van de Interpol 
databanken en misdaadanalyse. Interpol verspreidt signaleringen over personen en voorwerpen, en verschaft 
informatie over criminaliteitsfenomenen. De samenwerking tussen de nationale politiediensten via Interpol is 
vrijwillig. Interpol kan geen eisen stellen aan de nationale signaleringen en wijze waarop de gegevens verwerkt 
worden. SIRENE is het derde kanaal. Het is verbonden met Artikel 108 van de SUO: Ieder land dat is aangesloten 
op het Schengen Informatie Systeem (SIS) heeft een SIRENE bureau dat 24/7 bemenst is. De lidstaten worden 
geacht het SIRENE-bureau qua personeel en technische middelen zodanig in te richten dat daarmee de continuïteit 
gewaarborgd is. In de praktijk is het vaak zo dat lidstaten SIRENE incorporeren in een landelijke of centrale eenheid 
waarin ook de Nationale Eenheid van Europol (ENE) en het NCB van Interpol zijn aangesloten. Voor Nederland 
geldt dat deze bureaus of desks zijn ondergebracht bij het LIRC, dat alle informatiekanalen beheert. De IRC’s en 
het LIRC zijn het loket voor de collega’s in de operatie voor wat betreft internationale informatie-uitwisseling en 
rechtshulp. Het vijfde kanaal zijn de liaison officers (LO’s), die een belangrijke aanvulling vormen op de eerder 
genoemde kanalen voor politiële informatie-uitwisseling. De specifieke taakopdracht van de LO hangt sterk samen 
met het land waar hij of zij werkt. LO’s worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging en krijgen een 
diplomatieke status toegekend. Waar nodig worden LO’s geaccrediteerd voor omringende landen. De liaison officer 
is geautoriseerd om vertrouwelijke (opsporings)informatie – waar dit verdragsrechtelijk is toegestaan – te 
ontvangen en te verstrekken aan de betreffende politie en justitieautoriteiten. Eén van de taken is een snelle en 
betrouwbare uitwisseling van operationele (gevoelige) informatie met buitenlandse opsporingsdiensten. 

Binnen de EU heeft een enorme toename plaatsgevonden van het aantal informatiesystemen, waarvan de 
bestanden gebruikt kunnen worden door de politie. De belangrijkste bovennationale informatiesystemen zijn het 
Europol Informatie Systeem (EIS), Secure Information Exchange Network Application (SIENA), het Europol 
Analysis System (EAS), het Schengen Informatie Systeem II (SIS II), het European Car and Driving License System 
(EUCARIS). EIS stelt de lidstaten van de EU  in staat om informatie uit te wisselen over de zware georganiseerde 
criminaliteit. Met het systeem kan worden vastgesteld of personen of objecten die worden gerelateerd aan een 
opsporingsonderzoek zich in een lidstaat bevinden. Indien dit het geval is kunnen de desbetreffende lidstaten 
bilateraal aanvullende informatie uitwisselen. Het informatiesysteem werkt als een referotheek en maakt het 
mogelijk voor opsporingsinstanties in de EU-lidstaten om informatie uit te wisselen. Het EIS bevat informatie over 
criminelen en strafbare feiten die onderling met elkaar kunnen worden verbonden. Volgens Europol is het aantal 
gegevens dat wordt opgeslagen in EIS opmerkelijk gestegen. Ook de berichten die via SIENA worden uitgewisseld 
nemen aanmerkelijk toe. Nederland is één van de grootste gebruikers van SIENA, maar het wordt nog niet ten volle 
wordt benut. SIENA wordt in de loop van 2014/2015  uitgerold naar alle IRC’s en verscheidene ketenpartners van 
de Nationale Politie. De decentralisatie van SIENA is een belangrijk thema binnen de EU. SIENA wordt 
interoperabel met EAS, waarbij de gegevens, die door de lidstaten via SIENA naar Europol worden verstuurd, 
rechtstreeks in EAS kunnen worden geïmporteerd. Na de validatie van de gegevens kunnen deze worden 
opgenomen in een van de Analytical Work Files van Europol. Het SIS II is een informatiesysteem dat in het hele 
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Schengengebied wordt gebruikt door de Nationale Politie (rechtshandhaving), de Koninklijke Marechaussee, 
Douane, en instanties die zijn belast met migratie- en visumtaken (zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst). Het 
SIS II is een centrale database (met nationale kopieën), die signaleringen bevat met betrekking tot bepaalde 
categorieën personen en objecten. Deze signaleringen worden aangedragen door de EU-lidstaten die participeren 
in het SIS II.  Indien een match kan worden vastgesteld tussen de gegevens die in het systeem worden ingevoerd 
en de reeds aanwezige signalering, ontvangt de verzoekende lidstaat een notificatie in de vorm van een treffer of 
een hit. Het SIS II wordt dan ook wel een hit-no-hit systeem genoemd. Aanvullende informatie kan worden 
opgevraagd bij het SIRENE netwerk op een 24/7 basis. EUCARIS  is een ICT-systeem waarmee de EU-landen 
fraude met rijbewijzen en voertuigen kunnen voorkomen, omdat het alle aangesloten landen in staat stelt 
registratiegegevens van voertuigen en rijbewijzen uit andere landen op te vragen. Doordat het Verdrag van Prüm 
grotendeels werd omgezet in een Raadsbesluit van de Europese Raad, werden alle EU-landen verplicht uiterlijk in 
2011 gebruik te maken van EUCARIS voor het uitwisselen van voertuiggegevens. Gebruiksvriendelijkheid, 
interoperabiliteit en decentralisatie zijn belangrijke doelen bij de doorontwikkeling van deze informatiesystemen: er 
lijkt geen behoefte aan nieuwe systemen, wel aan een betere en meer praktische benutting. 

Uit de reeds door de EU uitgevoerde evaluaties van de internationale politiële informatie-uitwisseling blijkt dat er 
een aantal zorgen is met betrekking tot de moeizame implementatie van Europese wet- en regelgeving. Daarnaast 
blijkt nog veel informatie bilateraal tussen politiemensen te worden uitgewisseld, zonder opslag in bijvoorbeeld de 
informatiebestanden van Europol. Een andere zorg is dat lidstaten een lage bereidheid tonen om Europol van 
informatie te willen voorzien (vooral op het terrein van terrorisme), en ook wordt deze informatie lang niet altijd tijdig 
verstrekt. De ENU’s zijn menselijke contactpunten en werken daarbij als filters. Politieculturen in Europa lopen zeer 
uiteen, en er heerst vaak nog een houding om geen informatie te delen. Uit onderhavig onderzoek blijkt dat men in 
de regel positief is over SIENA, vooral omdat het systeem standaardisering van gegevens mogelijk maakt. Maar 
er zijn ook zorgpunten, zoals het feit dat het systeem Engelstalig is, dat er files zijn die niet gekopieerd kunnen 
worden, en dat de capaciteit binnen Europol gelijk blijft ten opzichte van een groeiend volume van gegevens die 
internationaal worden uitgewisseld. Van de decentrale uitrol van SIENA heeft men hoge verwachtingen. Het SIS II 
wordt beschouwd als een toegankelijk systeem dat een snelle verspreiding van antwoorden mogelijk maakt. 
Wegens het soort signaleringen in het SIS II lijkt het systeem in de uitwerking minder relevant voor de aanpak van 
strafrechtelijke feiten. Het doel van SIRENE / SIS II is anders dan dat van Interpol. Bij de toepassing van het 
Verdrag van Senningen wordt op basis van een recent actieplan steviger ingezet op transparantie en de 
bescherming van persoonsgegevens. Door het uitwisselen van informatie wordt getracht meer greep te krijgen op 
lokale fenomenen en meer zicht te krijgen op die lokale grensoverschrijdende problemen, waardoor middelen 
waarin het Benelux-verdrag voorziet efficiënter kunnen worden ingezet. Op bilateraal niveau blijkt informele 
informatie-uitwisseling nog vaak de voorkeur te genieten. Op het vlak van gezamenlijke criminaliteitsanalyse valt 
er met de buurlanden nog een wereld te winnen. Het Europees Politie Informatie en Coördinatie Centrum EPICC 
is uitgegroeid tot een s schakel tussen de politiediensten van Nederland, België en Duitsland. Uit het onderzoek is 
gebleken dat het liaison-kanaal met enige regelmaat wordt benut, met name door rechercheurs voor de uitwisseling 
van politie-politie-informatie. Tevens is uit dit onderzoek gebleken dat naast de reeds geobserveerde 
belemmeringen sprake is van overlap in het grensoverschrijdende gegevensverkeer tussen de EU-lidstaten, 
hetgeen kan leiden tot doublures en onderbenutting. Bovendien bestaan er veel verschillende systemen met grote 
groepen uiteenlopende gebruikers.  

Positieve ontwikkelingen in de arena van de internationale politiële informatie-uitwisseling zijn onder meer 
standaardisering van informatie, het bevorderen van de interoperabiliteit tussen systemen, en het decentraal 
opvragen van internationale informatie via het mobiel werken op straat. Een belangrijke ontwikkeling in de sfeer 
van Europol is vooral de nieuwe verordening, maar ook SIENA waarlangs sinds 1 mei 2014 gestructureerde 
persoonsgegevens kunnen worden verstuurd, gebaseerd op het Universal Message Format (UMF). Lidstaten zijn 
niet verplicht gestructureerde data te gaan gebruiken maar indien gestructureerde data naar Europol gestuurd 
worden, zal het agentschap in de toekomst in de vorm van bijvoorbeeld geautomatiseerde cross-checks een 
snellere service kunnen leveren. Lidstaten dienen idealiter meer te evolueren naar het Single Point of Contact 
(SPOC) concept waarbij de operatoren alle in- en uitgaande internationale berichten kunnen behandelen, ongeacht 
het gekozen kanaal. De keuze ligt ook bij de lidstaten. In sommige lidstaten is het SPOC-concept niet eenvoudig 
te hanteren op nationaal vlak, bijvoorbeeld omdat de operatoren van de verschillende kanalen geografisch van 
elkaar gescheiden zijn. In vergelijking met de andere lidstaten lijkt Nederland ver met de inrichting van de 
informatie-architectuur. Een lopende ontwikkeling betreft de realisatie van het EPRIS (European Police Records 
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Index System), hetgeen de politie in staat zal stellen snel te kunnen vaststellen of en waar informatie over een 
bepaalde persoon kan worden gevonden. Een haalbaarheidsstudie is intussen afgerond. 

De strategische sturing van de internationale politiesamenwerking is gestoeld op het strategisch landenbeleid, 
samenwerking binnen de Europese Unie, informatie-uitwisseling en rechtshulp, vredesmissies en samenwerking 
binnen het Koninkrijk. De samenwerking berust op drie uitgangspunten, namelijk dat de samenwerking met andere 
landen moet leiden tot een veiligheidseffect, dat het bijdraagt aan de status van Nederland als betrouwbare partner, 
en dat het onderwerp is van een eenduidige sturing. De beleidsintentie op organisatorisch niveau is een eenduidig 
proces te realiseren bij de vaststelling van de eerste keuze voor een kanaal bij uitgaande rechtshulp door de 
(L)IRC’s. Het kanaalkeuzemodel is specifiek bedoeld voor implementatie binnen de (L)IRC structuur. Politiële en 
justitiële rechtshulpverzoeken worden via het Europolkanaal verwerkt als sprake is van georganiseerde 
criminaliteit, terrorisme en andere vormen van ernstige internationale criminaliteit die effect hebben op twee of meer 
EU lidstaten en waarbij een gemeenschappelijke aanpak door de betrokken EU lidstaten wenselijk is. De 
beleidsintentie ten aanzien van het kanaal van LO’s is dat rechtstreekse (telefonische) contacten met Nederlandse 
en buitenlandse liaison ambtenaren zijn toegestaan ter bespreking en ter verduidelijking. Nederlandse liaisons in 
het buitenland worden ingezet wanneer het ernstige en/of georganiseerde criminaliteit betreft die niet via een ander 
kanaal kan worden verwerkt vanwege de complexiteit, het grote afbreukrisico (bijvoorbeeld CIE) of de 
spoedeisendheid van de zaak dit vereist. Kortom: de beleidsintentie is dat gebruik van het Europol-kanaal de regel 
is, en de inzet van de LO de uitzondering. Interpol kan worden benut voor alle zaken buiten de EU die niet door 
LO’s worden behandeld. De beleidsintentie ten aanzien van de sturing van politieprofessionals haakt vooral aan 
op juridische normen ten aanzien van informatie-uitwisseling. Politie mag in beginsel een politieel verzoek uit het 
buitenland zelfstandig afhandelen als het buitenland verzoekt om politiegegevens die zijn opgeslagen in nationale 
politiebestanden. Zodra er echter een verzoek wordt gedaan waarbij gevraagd wordt om het verkrijgen van 
informatie waarbij dwangmiddelen moeten worden toegepast, dient het verzoek te worden doorgeleid naar het 
Openbaar Ministerie. Dit moet ook gebeuren indien bijzondere opsporingsbevoegdheden moeten worden 
toegepast of indien de verkregen informatie als bewijsmiddel wordt gebruikt in het buitenland. Deze beperkingen 
laten onverlet dat de Aanwijzing inzake toepassing van artikel 552i Sv aanzienlijke discretionaire ruimte biedt aan 
politieprofessionals om informatie direct internationaal uit te wisselen. 

Uit het onderzoek blijkt dat voor wat betreft het niveau van strategische sturing men in Nederland zijn best doet om 
te voldoen aan de internationale eisen en ontwikkelingen, maar dat nog een kloof gaapt tussen de beleidsintenties 
en de daadwerkelijke uitvoering. Met betrekking tot organisatorische sturing laat het onderzoek zien dat 
eenduidigheid en uniformering weliswaar herkenbare doelstellingen zijn, maar dat het in de organisatie feitelijk nog 
niet op deze manier werkt. Met betrekking tot de sturing van professionals toont het onderzoek aan dat men 
internationale politiële informatie-uitwisseling vooral beschouwt als specialistisch vakwerk. Tevens laat het 
onderzoek zien dat de professionals het kanaalkeuzemodel niet naleven omdat men in een bepaald patroon zit en 
omdat er in de opleiding weinig aandacht aan wordt besteed. Een belangrijke conclusie in dit onderzoek is dat ten 
aanzien van Europol de strategische, organisatorische en professionele sturing gezamenlijk nog niet hebben geleid 
tot een betere benutting van dit kanaal. Er bestaat nog veel ruimte tussen de beleidsintentie en het gebruik van dit 
preferente kanaal in het dagelijkse politiewerk. 

Tevens blijkt uit het onderzoek dat buitenlandse partners de Nederlandse informatie-uitwisseling beschouwen als 
professioneel en zorgvuldig. Echter, er is ook kritiek op de traagheid, waarbij met name de stuur-en weegploegen2 
en de schijven waarlangs de informatieoverdracht loopt worden gezien als negatieve factoren. Ook wordt het 
gebrek aan opsporingscapaciteit vanuit het buitenland beschouwd als een probleem in de operationalisatie van de 
informatie. Daarmee staat het beginsel van wederkerigheid stevig onder druk. Ook vindt men het bijzonder dat in 
Nederland de internationale informatie-uitwisseling is losgeweekt van de nationale informatie-uitwisseling: het zou 
een regulier werkproces moeten zijn in de organisatie. De inrichting van het LIRC en de IRC’s worden als een stap 
voorwaarts beschouwd. Wel neemt men waar dat in Nederland het model van strakke coördinatie (nog) niet wordt 
nageleefd. 

                                                           
2 In het Nationaal Intelligence Model (NIM) vervullen stuurploegen een kernrol op tactisch niveau doordat zij zowel de aanpak als de inzet 
van de politie sturen op basis van beschikbare intelligence. De weegploegen, die op tactisch en operationeel niveau werken, bereiden het 
werk van de stuurploegen voor (Politieacademie Nederland, Doctrine Intelligence Gestuurd Politiewerk, p. 20; 
https://www.politieacademie.nl/ ; gezien 18 november 2014). 



 

© WODC– A-2241 
 

6 

Het Europol-kanaal wordt niet of onvoldoende gevonden en blijft daarmee onderbenut. Uit het onderzoek naar de 
informatie-uitwisseling in een vijftal casus die betrekking hadden op zware en georganiseerde internationale 
criminaliteit komt duidelijk naar voren dat rechercheurs geen standaard protocol volgen voor de verkrijging van 
politiële gegevens uit het buitenland. Hoe complexer de zaak, hoe inventiever de rechercheur omgaat met de 
beschikbare kanalen. “Simpele” informatiesystemen zoals het Schengen Informatie Systeem II worden in dergelijke 
gevallen niet of nauwelijks gebruikt. Het Europol-kanaal wordt in sommige zaken wel benut en in andere helemaal 
niet. Áls het Interpol-kanaal wordt gebruikt, wordt met name ingezet voor informatie-uitwisseling met landen buiten 
de Europese Unie. Als voordeel van Interpol wordt de 24/7 beschikbaarheid genoemd. Voor rechercheurs die te 
maken hebben met complexe transnationale criminaliteit zijn met name de bilaterale liaisons van belang. Ook wordt 
– indien goedkeuring kan worden verkregen van het Openbaar Ministerie – een Joint Investigation Team ingezet 
als instrument om informatie-uitwisseling te optimaliseren, maar de weg naar dit instrument wordt nog moeilijk 
gevonden en gaat gepaard met besluitvorming buiten de politie om. Een ideaaltypisch stroomdiagram kan niet 
worden ontwikkeld voor internationale informatie-uitwisseling: elke zaak vraagt om een eigen route. 

Informele uitwisseling van politiële informatie op internationaal niveau vindt nog steeds plaats, zo werd opgemerkt 
door verscheidene respondenten.  Tevens wringt het nog als het gaat om professionalisering en opleiding: gezien 
het technische en hoog sensitieve karakter van de informatie-uitwisseling is scholing van groot belang. Ten aanzien 
van de strategie met betrekking tot internationale politiesamenwerking vormt internationale informatie-uitwisseling 
een van de kernpijlers. Ten aanzien van organisatie is het van belang snel een business-case op poten te zetten 
die de aansluiting binnen de keten verbetert en zich met name richt op de standaardisering van informatie-
uitwisseling tussen de IRC’s alsmede een aansluiting garandeert op de internationale informatiestroom van de 
ketenpartners in Nederland, waaronder met name de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Fraude Inlichtingen- 
en Opsporingsdienst (FIOD) en de Douane. Ten aanzien van politieprofessionals moet het niveau van met name 
de IRC-medewerkers op peil worden gebracht en gehouden, zeker gezien de stijging van het volume van 
internationale politiële gegevens en de dwingende termijnen waarbinnen informatieverzoeken moeten worden 
behandeld. Het onderzoeksrapport sluit af met een serie aanbevelingen op strategisch, operationeel en 
professioneel niveau De Nationale Politie wordt geadviseerd een nieuwe gezamenlijke strategie te publiceren over 
internationale politiesamenwerking, waarvan internationale politiële informatie-uitwisseling een wezenlijk onderdeel 
uitmaakt. Managers in de Nationale Politie kunnen zich inspannen om hun medewerkers aan te moedigen om 
vertrouwd te raken met internationale politiële informatie-uitwisseling en het kanaalkeuzemodel. Standaardisering 
van informatieverwerkingsprocedures, alsmede training en opleiding van politieprofessionals worden als 
belangrijke voorwaarden beschouwd voor een effectieve, efficiënte en legitieme flow van internationale politiële 
informatie. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Information bears considerable relevance for the police organisation. In order to deliver effective policing, the 
organisation depends on timely, reliable and correct information, both nationally as well as internationally. This 
report presents the findings of research that was undertaken on the selection of information channels for the 
purpose of international police information exchange. The research project sought to achieve a mapping of the 
current state of affairs with regard to international police information from a Dutch perspective. Inter alia, the 
Netherlands police exchanges information with police organisations in the member states of the European Union. 
International police information exchange is performed along many different channels. The Dutch legislation 
enables the police organisation to exchange information with services abroad. In the Netherlands, the structure for 
international police information exchange is based primarily on the International Legal Assistance Centres which 
are connections between the units of the Dutch National Police, the national International Legal Assistance Centre 
and the available channels. 

The research demonstrates  that the developments in the arena of international police information-exchange have 
happened at very fast rate. The possibilities have been extended considerably at regulatory, organisational and 
technological level. Three trends have been identified. The first is the growing volume of agreements, legal 
instruments, information systems and agencies, necessitating countries, organisations and professionals to adapt 
themselves to the new possibilities and rules. Second, police organisations are expected to exchange data 
internationally with other authorised organisations with a security task. The multi-disciplinary character of the 
information-exchange implies that the police has to act as a reliable partner in the information exchange with non-
police and private organisations. Third, the international information exchange increasingly focuses on the 
exchange of intelligence, or processed data which may have been collected prior to the suspicion of a concrete 
criminal offence. Fourth and finally, within the European Union, information exchange increasingly adopts a 
mandatory character. This is accompanied by agreed norms with regard to the kind and volume of the data to be 
exchange between police services. 

The initiation document of the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry of Security and Justice, 
raised the question how and what kind of information is exchanged by the Netherlands police with police 
organisations in a number of EU member states. This question was divided in a number of sub-questions, namely 
when and in which cases information is exchanged directly, which communication channels are used by the Dutch 
police and foreign police organisations, and what kind of information is exchanged. These questions were answered 
on the basis of literature and documentary analysis, an expert meeting, interviews and a case analysis. The 
theoretical point of departure of the research is based in the rational choice theory as well as the interpretative 
policy analysis. While the first theory presupposes that strategic, organisational and individual actors apply rational 
deliberation prior to choosing a communication or information channel, the second theory allows verification of 
sense-making effects and normative frameworks. 

The most important treaties and legal instruments for international police information exchange are the Schengen 
Implementing Convention (SIC), the Prüm Treaty, the Senningen Treaty, the Enschede Treaty, the Swedish 
Framework Decision and the EU Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters. All legal instruments offer 
ample opportunity for the direct cross-border police information exchange. Information can only be exchanged if 
the rules of the national law are complied with. The treaties are largely complementary, but the Senningen Treaty 
only applies in the Benelux and the bilateral Treaty of Enschede is limited to the Netherlands and Belgium. The 
Prüm Treaty, which applies to a number of EU member states, is an important complementary instrument to the 
Schengen Implementing Convention, because it enables the exchange of other information, such as fingerprints 
and car vehicle data. The objective of the Swedish Framework Decision is primarily to accelerate and simplify 
international police information exchange within the EU. 

For the purpose of international police information exchange, five co-existing channels can be used. All channels 
are situated within the National International Legal Assistance Centre of the National Unit of the National Police. 
These channels are Europol, Interpol, SIRENE, the International Legal Assistance Centres and the liaison officers. 
Europol is the EU centre for the storage and processing of intelligence and information concerning cross-border 
organised crime. The agency offers support to the member states in the control of serious and organised crime and 
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terrorism, for instance by means of information exchange. Europol works with a system of Europol National Units 
(ENU’s). They form the bridge between Europol and the relevant authorities in the 28 EU member states. In the 
Netherlands, the function of ENU is performed by International Police Information Service (formerly IPOL) of the 
National Unit (formerly “KLPD”). The liaison officers from the member states are authorised to exchange information 
between their national unit, Europol and other EU member states. They also have access to a variety of computer 
systems in use by Europol in order to be able to perform their tasks. Europol liaison officers (ELO’s) assist 
predominantly in the information exchange between their national unit and Europol, to provide the national unit with 
information from Europol, and to co-operate with other officers within Europol by supplying them with information 
and advice about the analysis of information which originates from their member state. The second channel is 
Interpol: this is a global network of national contact points or bureaus for the exchange of police information. Some 
of Interpol’s members are countries with whom the Netherlands does not maintain a mutual legal aid relationship. 
The Department of International Legal Aid in Criminal Cases is involved in cases with non-EU members. The 
National Central Bureaus are responsible for international police information exchange from and to the police 
organisation in the member state and are the bridge with the Interpol Secretariat, which is responsible for all the 
message exchanges, the maintenance of the information systems and crime analysis. Interpol disseminates alerts 
about persons and objects, and provides information about crime phenomena. The cooperation between the 
national police organisations via Interpol is voluntary. Interpol cannot impose demands upon the national alerts and 
the way in which data are processed. SIRENE is the third channel. It is related to Article 108 of the Schengen 
Implementing Convention. Every signatory state that is connected with the Schengen Information System (SIS) has 
a SIRENE bureau which runs on a 24/7 basis. The Schengen signatories are supposed to furnish the SIRENE-
bureau with human and technical resources in such a way that continuity can be guaranteed. In practice, the 
signatory states incorporate SIRENE in a national or central unit which also accommodates the Europol National 
Unit and the National Central Bureau of Interpol. In the Netherlands, these desks are accommodated within the 
National Legal Assistance Centre, which manages all information channels. The legal assistance centres are the 
reception desk for operational colleagues in relation to all international information exchange and legal assistance. 
The fifth channel consists of the liaison officers (LO’s), which are an important addition to the previously mentioned 
channels for international police information exchange. The specific task of the LO depends strongly on the country 
where he or she is stationed. LO’s are stationed within an official Dutch presentation and are awarded a diplomatic 
status. To the extent necessary, LO’s are also accredited for neighbouring countries. The LO is authorised to 
receive and provide confidential criminal investigation information to the relevant police and judicial authorities, if 
so permitted by a legal instrument. One of the tasks of the LO’s is a fast and reliable exchange of operational 
(sensitive) information with foreign criminal investigation services. 

Within the EU, there has been a vast expansion of the number of information system, of which the data can be 
used by the police. The most important supra-regional information systems are the Europol Information System 
(EIS), the Secure Information Exchange Network Application (SIENA), the Europol Analysis System (EAS), the 
Schengen Information System II (SIS II), and the European Car and Driving License System (EUCARIS). EIS 
enables member states to exchange information about serious organised crime. The system allows identification 
of persons or objects in a member state related to a criminal investigation. If this is the case, member states can 
exchange information bilaterally. The information system works like a reference sourcing system and enables 
criminal investigation authorities in the member states to exchange information. According to Europol the number 
of data that are stored in EIS has gone up significantly. Also the messages that are exchanged via SIENA have 
noticeably increased. The Netherlands is now one of the largest users of SIENA, but it is still not fully used. In the 
course of 2014/2015, SIENA is rolled out to all IRC’s and a variety of police partners. The decentralisation of SIENA 
is an important theme within the EU. SIENA will become interoperable with EAS, allowing the data, which are sent 
by the member states via SIENA to Europol, to be directly imported into EAS. Subsequent to validation of the data, 
they can be incorporated into a Europol Analytical Work File. The SIS II is an information system which is used in 
the whole Schengen area by the National Police (law enforcement), the Royal Marechaussee, Customs, and 
organisations which have migration and visa tasks (such as the Immigration and Naturalisation Service in The 
Netherlands). SIS II is a central database (with national copies), accommodating alerts with regard to certain 
categories of persons and objects. These alerts can be reported by EU member states which participate in SIS II. 
If a match can be found between the data in the system and the present alert, the requesting state receives a 
notification in the form of a “hit”. Hence, SIS II (and its predecessor SIS) is also called a “hit-no-hit” system. 
Additional information can be requested from the SIRENE network on a 24/7 basis. EUCARIS is an IT-system 
which enables EU member states to prevent fraud with driving licenses and vehicles, because it allows all the 
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connected countries to request registration data of licenses and vehicles. Following the transposition of a large part 
of the Prüm Treaty into an EU Council Decision, all EU member states had to use EUCARIS by the end of 2011 for 
the exchange of vehicle data. User-friendliness, interoperability and decentralisation are important objectives in the 
further development of these information systems: there does not seem to be a demand for new systems, but for a 
more practical use. 

Evaluations which have been carried out by the EU demonstrate a number of concerns with regard to the laborious 
implementation of the EU legislation and regulation in the area of international police information exchange. 
Moreover, in many instances, police officers still exchange information bilaterally, without storage in for instance 
the information systems of Europol. Another concern is that member states demonstrate limited commitment to 
supply Europol with information (particularly in the area of terrorism), and that this information is not supplied in a 
timely manner. The European National Units are human interfaces and hence act as filters. Police cultures in 
Europe are very diverse, and often there is still an attitude not to share. From this research it appears that one is 
about SIENA, particularly because the system allows standardisation of data. But there are also some specific 
concerns, for instance that the system is in English, that files cannot be copied, and that the Europol capacity 
stagnates against the backdrop of a growing volume of data which are subject to international exchange. 
Respondents in this research have high expectations of the decentralisation of SIENA. SIS II is perceived as an 
accessible system which allows rapid dissemination of responses. Due to the nature of the alerts, the system 
appears to have less relevance for tackling criminal offences. The objective of SIRENE / SIS II is different from that 
of Interpol, where consultation takes place at the national level. Following a recent action plan, there has lately 
been more emphasis on transparency and the protection of personal data in the application of the Senningen 
Treaty. By means of information exchange, one has sought to consolidate the control of local phenomena and to 
understand local cross-border issues, thereby enhancing a more efficient use of the means of the Benelux Treaty. 
Informal information exchange still seems to be preferred at the bilateral level. There is still ample room for 
improvement when it comes to joint criminal analysis with the neighbouring countries. The European Police 
Information and Coordination Centre EPICC has matured into a switchboard between the Netherlands, Belgium 
and Germany. This research has shown that the channel of liaison officers is used regularly, particularly by criminal 
investigators for the exchange of police-to-police information. Moreover, this research has shown that, except for 
the obstacles that have been identified, there is still overlap in the cross-border information exchange between EU 
member states, leading to duplication and under-exploitation. In addition, there are still many different systems with 
large groups of diverse users. 

Positive developments in the area of international police information exchange include the standardisation of 
information, the improvement of the interoperability between the systems, and the de-central access to international 
information by means of mobile police performance. An important development at the level of Europol is particularly 
its draft Regulation, but also SIENA which since 1 May 2014 has facilitated the sending of structured personal data, 
based on the Universal Message Format (UMF). EU member states are not obliged to use structured data, but 
when these data are sent to Europol, the agency will be able to provide a faster service in the form of for instance 
automated cross-checks. EU member states are generally expected to develop towards a Single Point of Contact 
(SPOC) concept, in which operators are able to deal with all incoming and outgoing international messages, 
irrespective of the selected channel. In some member states it is difficult to handle the SPOC-concept at national 
level, for instance when the operators are geographically dispersed. In comparison with other member states, the 
Netherlands seems quite advanced with the development of its information architecture.  A current development is 
the establishment of the European Police Records Index System (EPRIS), which will facilitate the police to quickly 
verify whether and how information about specific persons can be found. Meanwhile, a feasibility study has been 
completed. 

The strategic management of international police cooperation is based on the strategic country policy, cooperation 
within the European Union, information exchange and legal assistance, peace missions and cooperation within the 
Royal Kingdom of the Netherlands. The three objectives of the cooperation are that the cooperation with other 
countries should lead to a (positive) security effect, that it contributes to the acknowledgement of the Netherlands 
as a reliable partner, and that it should be subject to uniform and unambiguous management. The policy intention 
at organisational level is to achieve a concerted process in the first choice for a channel for outgoing legal requests 
by the international legal aid centres. The channel choice model is specifically intended for implementation within 
the structure of the international legal aid centres. Police and judicial requests are processed via the Europol 
channel if and when the request concerns organised crime, terrorism or another form of serious international crime 
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which has an effect on two or more EU member states which require a concerted effort from the EU member states 
which are involved. The policy intention with regard to the liaison officer channel is that direct contact (by telephone) 
with Dutch and foreign liaison officers is allowed to discuss and clarify issues. Dutch liaison officers who are abroad 
are activated when it concerns a case of serious and/or organised crime which cannot be processed by another 
channel due to its complexity, urgency or a substantial risk of harm. In short: the policy intention is that Europol is 
the rule, and the use of a liaison officer is the exception to the rule. Interpol can be used for cases outside the 
European Union which cannot be dealt with by liaison officers. When it concerns the management at the level of 
police professionals, it primarily applies to applicable legal norms. In principle, police officers are allowed to deal 
with a foreign police request on their own when it concerns data which are stored in national police information 
systems. As soon as a foreign request implies the recruitment of information which involves the use of coercive 
means, the relevant request needs to be forwarded to the Public Prosecution Service. These limitations preserve 
the Direction for the application of article 552i of the Dutch Criminal Procedure Code which offers substantial 
discretionary power to individual police officers to exchange information internationally. 

Findings resulting from this research reveal that at the level of strategic management, while the Netherlands seeks 
to comply with international demands and developments, a gap remains between the policy intentions and daily 
performance. Moreover, with regard to organisational management, the research shows that concerted and 
unambiguous management are recognisable policy intentions, but that the organisation does not yet work in full 
accordance with these principles. Concerning the level of the management of professionals, the research has 
demonstrated that international police information exchange is predominantly perceived as a specialised 
professional task. In addition, it has been observed that individual police professionals do not comply with the 
(normative) channel choice model, because they are used to a certain pattern and because there is little police 
educational attention for it. More concretely with regard to Europol, the conclusion resulting from this research is 
that the joint management efforts at strategic, organisational and professional level have not yet resulted in a better 
usage of this channel. A gap remains between the policy intention with regard to the use of this channel and its use 
in daily police practice. 

This research project has also demonstrated that foreign counterparts characterise international police information 
exchange by the Dutch National Police as professional and well-considered. However, there is also criticism, mainly 
concerning the speed of the information exchange. In the eye of several respondents this is caused by the role of 
the management and assessment groups in the Dutch National Police, involving different levels in the information 
chain. The lack of criminal investigation capacity in the Netherlands is also seen as a problem in the 
operationalisation of the information, which means that the principle of mutuality may be undermined. An additional 
observation is that foreign respondents regard the Dutch separation between national and international police 
information exchange as special: it should be an ordinary working process embedded within the organisation. The 
establishment of the legal assistance centres at national and unit level are regarded as a step forward. Additionally, 
foreign respondents are of the opinion that the strict coordination model is not (yet) complied with. 

Dutch police officers do not or cannot find their way to the Europol channel, which effectively means that this 
channel is subject to under-exploitation. The analysis of five cases on serious and organised international crime 
clearly demonstrate that criminal investigators do not follow a standard protocol for the recruitment of information 
from foreign police services. The more complex the case, the more innovative the relevant criminal investigator 
deals with the available channels. In these kind of cases, “simple” information systems such as SIS II are used 
hardly or not at all. The Europol channel is actively used in some cases but in other cases not at all. If the Interpol 
channel is used at all, it is used for the information exchange with non-EU countries. Criminal investigators see 
added value in the 24/7 availability of the Interpol channel. For criminal investigators who deal with complex 
transnational cases, the bilateral liaison officers are primarily seen as beneficial. If authorisation can be obtained 
from the Public Prosecution Service, a Joint Investigation Team can be used to raise international information 
exchange to an optimal level, but the road to this instrument is only found with great difficulty and is paralleled by 
a decision-making process which is not in the hands of the police service. A prototype flowchart for international 
police information exchange cannot be developed: each case commands its own direction. 

Several respondents reported that informal police information exchange at international level still occurs. Moreover, 
there are still issues with regard to professionalization and education. Given the technical and highly sensitive 
character of the information exchange, education is seen is very important. With regard to the strategy on 
international police cooperation, international police information exchange is one of the core pillars. With regard to 
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the organisational level, it is instructive to create a business-case on the short term which seeks to improve the 
connection of information in the chain and which focuses on the standardisation of information exchange between 
the international legal assistance centres to the flow of international information of the police partners of the police, 
such as the Royal Marechaussee, the Fraud Intelligence – and Investigation Service (FIOD) and the Customs 
service. With regard to police professionals, the quality level of employees in the international legal assistance 
centres needs to be developed and preserved, given the growing volume of international police information and the 
binding deadlines which apply to the processing of international police information requests. The research report 
closes with a range of recommendations to a variety of internal and external stakeholders at strategic, operational 
and professional level. The National Police is advised to establish a new corporate strategy on international police 
cooperation, of which international police information exchange is an essential pillar. Police managers are advised 
to encourage their professionals to grow familiar with international police information exchange and with the 
applicable channel choice model. Standardisation of information processing procedures, training and education are 
crucial conditions for an effective, efficient and legitimate international police information flow. 
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VOORWOORD 

Het belang van informatie voor de politie is groot. Men zou kunnen stellen dat de politie voor een effectieve 
uitvoering van haar taak afhankelijk is van tijdige, betrouwbare en correcte informatie. De politie benut gegevens 
uit vele verschillende bronnen, zowel nationaal als internationaal. Tevens is de politie eigenaar van de informatie. 
Als professionele organisatie verzamelt, verwerkt, analyseert en verspreidt de politie grote hoeveelheden aan 
informatie, zowel intern als extern met overheden en private organisaties. Internationale politiesamenwerking is 
voor een aanzienlijk deel gebaseerd op informatie-uitwisseling. 

Vooralsnog bestaat een betrekkelijk klein deel van de internationale samenwerking uit operationele samenwerking, 
omdat de politieorganisaties in andere landen zelf verantwoordelijk zijn voor de uitoefening van 
dwangbevoegdheden. Overigens voorziet een groeiend aantal rechtsinstrumenten en verdragen in de mogelijkheid 
om zowel non-operationeel als operationeel te kunnen samenwerken. Het verdragsrechtelijk kader voor de 
internationale politiële informatie-uitwisseling is nog immer groeiende. Dit stelt een uitdaging aan de dagelijkse 
uitvoering van internationaal geldende afspraken. 

In dit onderzoek is een poging gedaan om tot een mapping te komen van de huidige stand van zaken ten aanzien 
van internationale politiële informatie-uitwisseling. De onderzoeker zou de informatie en inzichten niet kunnen 
verwerven zonder de geweldige medewerking van diverse professionals in binnen- en buitenland. Zonder hun hulp 
en bereidwilligheid om met mij informatie, contacten en suggesties te delen had dit rapport niet tot stand kunnen 
komen. Ik wil hen dan ook zeer danken voor hun openhartigheid waarmee zij inzichten en meningen prijs hebben 
gegeven. In de publicatie van dit onderzoek blijven zij anoniem, maar hun stem is duidelijk hoorbaar.  

Tevens dankt de onderzoeker de voorzitter en leden van de Begeleidingscommissie voor de aanmoediging, 
suggesties en correcties. De onderzoeker is echter geheel verantwoordelijk voor de resultaten van dit onderzoek. 
Tot slot wil de onderzoeker dank zeggen aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum voor het 
vertrouwen en de gunning van de onderzoeksopdracht. De resultaten van het onderzoek zijn bruikbaar voor de 
strategische ontwikkeling van internationale politiesamenwerking en voor de professionalisering van 
politiemedewerkers in dit domein. 
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

Een belangrijke strategische doelstelling van de Nationale Politie is dat de politieorganisatie informatie-gestuurd 
werkt. Deels betekent dit dat de informatie leidend is voor het handelen van de politie, deels betekent het ook dat 
de politie (pro-)actief op zoek gaat naar informatie om bepaalde problematiek gericht aan te kunnen pakken. Hierbij 
komen ook vaak grensoverschrijdende vormen van criminaliteit om de hoek kijken, zoals drugsproductie- en 
handel, mensenhandel en cybercrime. Om deze vormen van criminaliteit effectief aan te kunnen pakken is de politie 
afhankelijk van betrouwbare informatie van buitenlandse partners. Uiteraard is dit ook omgekeerd het geval. Aan 
de Nederlandse politie worden vaak verzoeken gericht om informatie te verkrijgen. 

Terwijl informatie-uitwisseling vanwege nieuwe technologie een steeds meer horizontaal karakter krijgt, vereist het 
Nationaal Intelligence Model (NIM) dat informatie op een gestroomlijnde wijze wordt uitgewisseld tussen 
verschillende niveaus (lokaal, district, eenheid, landelijk, internationaal). Deze gestroomlijnde informatie-
uitwisseling gaat gepaard met protocollen, en met weging en sturing. Onderdeel van dit onderzoek is de 
kanaalkeuze op meer gedetailleerde wijze bloot te leggen, uiteraard met een focus op de internationale informatie-
uitwisseling. 

Tevens is het streven binnen de Nationale Politie om van een zogenaamde need-to-know naar een need to share 
cultuur over te gaan: men moet toe naar een verplichting tot informatie-deling. Dit onderzoek zal ook de directe 
informatie-uitwisseling met diensten in het buitenland in acht nemen, vooral omdat vaak wordt beweerd dat de 
directe, bilaterale en spontane informatie-uitwisseling ten koste gaat van de getrapte, multilaterale en formele 
informatie-uitwisseling. 

In alle gevallen is de individuele politie-ambtenaar onderworpen aan een reeks wettelijke regels, die er voor moeten 
zorgen dat het delen van informatie op een gewaarborgde wijze plaatsvindt. Zorgvuldigheid en autorisatie zijn 
daarbij sleutelbegrippen. Het wettelijk kader berust op de Wet Politiegegevens (WPg) van 21 juli 2007, die in 2008 
in werking trad. De wet vervangt de eerdere Wet Politieregisters (WPr) (Van der Leij, 2014). Artikel 17 van de WPg 
bepaalt dat uitwisseling van politiegegevens met een internationaal orgaan, strafgerecht en bevoegde autoriteiten 
in andere landen mogelijk is. De Minister heeft geconcludeerd dat de wet moet worden gemoderniseerd, teneinde 
de taakuitvoering van politie en justitie en de privacy van de burger te versterken. De aanpassingen zullen tevens 
moeten aansluiten bij de ontwikkelingen in EU-verband ten aanzien van de nieuwe Verordening en Richtlijn 
betreffende de bescherming van persoonsgegevens (id, 2014). 

Tevens bestaat er de Aanwijzing van het Openbaar Ministerie inzake de informatie-uitwisseling in het kader van de 
wederzijdse rechtshulp in strafzaken (552i Sv): deze aanwijzing bepaalt de bevoegdheidsverdeling tussen politie 
en Openbaar Ministerie voor het afhandelen van rechtshulpverzoeken: de politie kan in beginsel het (politiële) 
verzoek uit het buitenland zelfstandig afhandelen, als het buitenland verzoekt om politiegegevens die beschikbaar 
zijn in de nationale politiebestanden. 

Binnen het wettelijk kader is de rol van privacybescherming van groot belang. Deze berust op de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) van 6 juli 2000. Deze wet is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn 
persoonsgegevens, die sinds 1 september 2001 van kracht is. De wet maakt onderscheid tussen het 
beschermingsniveau binnen en buiten de Europese Unie (EU). Artikel 14 van de Wbp regelt dat indien de bewerker 
is gevestigd in een ander land van de EU, deze de verantwoordelijke zorg draagt dat de bewerker van de gegevens 
het recht van het andere land nakomt. Hoofdstuk 11 van de Wbp regelt de bescherming van persoonsgegevens 
met landen buiten de EU. 

In onderhandeling is nog het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde 
autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of 
de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De Tweede Kamer is bij brief 
van 22 april 2014 geïnformeerd over de actuele stand van zaken in de onderhandelingen. Op nationaal niveau 
bespraken de commissies I&A/JBZ en V&J op 6 mei 2014 de voortgangsrapportage van de staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie van en besloten deze voor kennisgeving aan te nemen. Het Europees Parlement stelde een 
groot aantal amendementen op de ontwerprichtlijn vast. Het Europees Parlement stelde op 12 maart 2014 
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standpunt in eerste lezing vast. Het standpunt werd aangenomen met 371 stemmen voor, 276 tegen en 30 
onthoudingen. Tijdens de Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken op 5-6 juni 2014 is de laatste stand van zaken 
betrekking tot het richtlijnvoorstel besproken. De uitkomst daarvan is dat de Raad nog beraadslaagt over het 
ontwerp EU gegevensbescherming. De voorstellen dateren van 25 januari 2012. 

Naast het wettelijk kader en relevante regelgeving is er “op de werkvloer” sprake van normen, opvattingen en 
verwachtingen ten aanzien van internationale politiële informatie-uitwisseling: zo wordt gesteld dat geen informatie 
aan derden mag worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming. Bovendien wordt er van uitgegaan dat een 
expliciete toetsing vooraf plaatsvindt, en dat bronbescherming wordt toegepast waar nodig, en bronvermelding 
waar mogelijk. Onderhavig onderzoek poogt een aantal van deze “werkvloernormen” te reconstrueren. Opvattingen 
over “wederzijds vertrouwen” en “wederzijdse erkenning” – die binnen de EU als voorwaardelijk worden beschouwd 
voor een effectieve internationale politiële informatie-uitwisseling, zijn daarbij cruciaal en worden in het onderzoek 
meer concreet belicht. 

In het algemeen kan worden gesteld dat de laatste tien jaar sprake is van een sterke evolutie van de internationale 
politiële informatie-uitwisseling. Het volume aan internationale gegevens is fors toegenomen, mede vanwege het 
toegenomen aantal rechtsinstrumenten en programma’s dat informatie-uitwisseling stimuleert of zelfs verplicht. 
Een groeiend aantal instrumenten voor internationale wederzijdse rechtshulp gaat uit van internationale informatie-
uitwisseling. Er is zelfs sprake van een “proliferatie” van instrumenten voor internationale politiële informatie-
uitwisseling, hetgeen mogelijk wordt gemaakt door een groeiend aantal internationale informatiesystemen (zoals 
het Schengen Informatie Systeem) en door nieuwe informatietechnologie. Derhalve bestaan voor 
politieorganisaties diverse kanalen voor internationale politiële informatie-uitwisseling, waaronder Europol, 
SIRENE–Schengen en Interpol. In dit onderzoek wordt de arena van de internationale politiële informatie-
uitwisseling. Met behulp van een literatuur- en documentenstudie is in dit onderzoek nagegaan welk empirisch 
materiaal al bestaat over volume en aard van het internationale politiële gegevensverkeer met en door Nederland. 
Het domein van de gegevensuitwisseling is zowel juridisch als technologisch en organisatorisch enorm in 
beweging. Het is daarom schier onmogelijk om alle ontwikkelingen compleet te actualiseren. Zo valt bijvoorbeeld 
op dat de discretionaire ruimte voor de politie3 zowel juridisch als technologisch aanzienlijk is, maar dat deze ruimte 
organisatorisch weerbarstig blijkt te zijn. Internationale informatie-uitwisseling valt onder verantwoordelijkheid van 
het Openbaar Ministerie, maar de politie heeft niet altijd diens toestemming nodig om informatie op te vragen of te 
geven. De wetgeving geeft daarvoor de ruimte, namelijk in Artikel 552a Sv en in de Aanwijzing van het College van 
Procureurs-Generaal. 

Welke trends zijn er zoal te ontwaren in de arena van de internationale uitwisseling van politiële informatie? Ten 
eerste is er, zoals boven reeds beschreven, sprake van een aanzienlijk aantal verdragen, rechtsinstrumenten, 
gegevensbestanden en informatie-verwerkende agentschappen, waardoor de complexiteit van het speelveld is 
toegenomen. Deze complexiteit wordt mede beïnvloed door het feit dat het juridische kader steeds aan verandering 
onderhevig is, zodat landen, organisaties en professionals zich moeten aanpassen aan nieuwe regels en 
mogelijkheden. Een tweede trend is dat van politie-organisaties steeds meer wordt verwacht dat zij –ook in de 
internationale arena- gegevens uitwisselen met andere bevoegde autoriteiten met een veiligheidstaak. De 
groeiende multi-disciplinariteit van de informatie-uitwisseling betekent dat van politie-organisaties wordt verwacht 
dat zij acteren als betrouwbare partner in de informatie-uitwisseling met zowel niet-politiële partners als met private 
organisaties. Een derde trend is dat internationale informatie-uitwisseling tussen politiediensten zich steeds vaker 
richt op de uitwisseling van intelligence (inlichtingen), ofwel veredelde informatie die kan zijn verzameld voordat 
sprake is van een concrete verdenking van een strafbaar feit. Tot slot is vooral binnen de Europese Unie sprake 
van een andere belangrijke trend, en dat is dat gegevensuitwisseling niet meer een kwestie is van kunnen of willen, 
maar van moeten: informatie-uitwisseling neemt geleidelijk een steeds meer verplichtend karakter aan. Dit gaat 
gepaard met een normstelling ten aanzien van het soort en het aantal gegevens dat door politiediensten wordt 
uitgewisseld. 

                                                           
3 Discretionaire ruimte staat voor de bevoegdheid van de politie om een rechtshulpverzoek zelfstandig af te handelen, hetgeen mogelijk is 
als wordt verzocht om politiegegevens (in geval er om informatie wordt gevraagd die geheel of gedeeltelijk afkomstig is uit een bestand 
waarin politiegegevens zijn opgenomen, conform artikel 17 van de Wet Politiegegevens). Hierbij worden geen opsporingsmethoden gebruikt 
en de gevraagde informatie wordt niet gebruikt als bewijsmiddel. Ook mag de informatie geen betrekking hebben op criminele inlichtingen 
of op justitiële gegevens, dan wel op weigeringsgronden. Het gaat hier om een bevoegdheid, maar ook om een professionele competentie 
om dergelijke verzoeken zelfstandig af te handelen. 
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HOOFDSTUK 2: VERANTWOORDING 

De startnotitie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie omschrijft de probleemstelling als volgt: “Op welke wijze(n) en welke informatie wisselt de 
Nederlandse politie informatie uit met politieorganisaties van een aantal andere EU Lidstaten?”.  Deze 
probleemstelling vloeit voort uit aanwijzingen bij de beleidsdirectie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie dat 
“(Europol) relevante informatie veelal direct bilateraal wordt uitgewisseld tussen de politieorganisaties in plaats van 
via de daarvoor ontwikkelde EU-instrumenten (Europese communicatiekanalen).” Hieruit is bij het Directoraat-
Generaal Politie van het Ministerie de wens ontstaan om inzichtelijk te krijgen hoe de informatie-uitwisseling in de 
praktijk verloopt tussen de Nederlandse politie en de politie in andere EU-lidstaten. Op basis van verkregen 
inzichten kan mogelijk bijsturing plaatsvinden van de internationale politiële informatie-uitwisseling. 

 

2.1 Onderzoeksvragen 

De startnotitie van het WODC formuleert de volgende concrete vragen voor het onderzoek: 

 

1. Wanneer en in welke gevallen wisselt de Nederlandse politie informatie 
rechtstreeks uit met een buitenlandse rechtshandhavingsinstantie en 
wanneer via Europese communicatiekanalen? Wat zijn daarvan de 
achterliggende redenen? 

2. Van welke Europese communicatiekanalen wordt met name gebruik 
gemaakt door de Nederlandse politie? Wat zijn hiervan de 
achterliggende redenen? Hoe verloopt die informatie-uitwisseling (wat 
verloopt goed, waar liggen knelpunten)? 

3. Van welke Europese communicatiekanalen maken andere (evt. voor dit 
onderzoek geselecteerde) EU-lidstaten met name gebruik in relatie tot 
de Nederlandse politie? Wat zijn hiervan de achterliggende redenen? 
Hoe verloopt die informatie-uitwisseling (wat verloopt goed, waar liggen 
knelpunten)? 

4. Kan inzicht worden gegeven in de verhouding van de buitenlandse vraag 
naar informatie (zo nodig per datasoort) aan de Nederlandse politie ten 
opzichte van de vraag naar informatie van de Nederlandse politie aan 
buitenlandse rechtshandhavingsinstanties? Zo ja, wat komt uit die vraag 
(concreet) naar voren? 

5. In hoeverre wordt bij het uitwisselen van informatie de EU-wetgeving / 
Nederlandse wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens 
steeds nageleefd? En welke “belemmeringen” worden daarbij 
ondervonden?  
 
 

Het onderzoek probeert een zo nauwkeurig mogelijk antwoord te geven op ieder van de vragen. Hieronder volgt  
een toelichting op de wijze waarop tijdens de onderzoeksvragen zijn geoperationaliseerd. 

 

2.2 Onderzoekskader 

In dit onderzoek staat de rationaliteit (of het ontbreken daarvan) in informatiesturingsprocessen centraal. De sturing 
van internationale politiële informatie-uitwisseling vindt op minimaal drie niveaus plaats, namelijk die van de 
overheid, de (politie-)organisatie, en de individuele politie professional. Op elk niveau worden keuzes gemaakt voor 
de wijze waarop informatie-uitwisseling plaatsvindt. Op het niveau van de overheid draagt men er zorg voor dat 
Europese en internationale wetgeving door de politie organisatie wordt geïmplementeerd. 
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Op het macroniveau wordt internationale politiële informatie-uitwisseling gestuurd door de centrale overheid, met 
behulp van een handelingsketen die bestaat uit wetgeving, strategie, beleid, implementatie, uitvoering, evaluatie 
en eventuele bijstelling. 

Het niveau is van groot belang voor de arena van de internationale politiële informatie-uitwisseling. Dit onderzoek 
genereert geen empirische gegevens over politiek-bestuurlijke macro-sturing. Wel biedt de rapportage een 
beschrijving van de wetgevende, strategische en beleidsmatige kaders die van toepassing zijn op deze arena. De 
interviews bevatten een vraag over de wijze waarop de Nederlandse strategie ten aanzien van internationale politie-
informatie-uitwisseling wordt geïnterpreteerd door binnen- en buitenlandse actoren. 

De Nationale Politie (NP) stuurt de uitvoering van vastgesteld beleid en geeft organisatorische sturing aan 
processen voor de uitwisseling van informatie. De NP doet dit ten eerste door internationale uitwisseling van 
informatie strategisch te borgen in een landelijk programma, dat vervolgens wordt uitgevoerd door de eenheden. 
Aanpalend beleid ten aanzien van internationale politiesamenwerking is sterk relevant, zoals het landenprogramma 
waarin (momenteel) 16 landen zijn geprioriteerd waarmee de Nederlandse politie samenwerkt. 

Naast de strategische borging staat het mesoniveau van de organisatorische borging: de NP beschikt over een 
organisatorische infrastructuur voor de internationale informatie-uitwisseling. Daarbij kan men denken aan de 
Landelijke Eenheid waarin bijvoorbeeld de Europol Nationale Eenheid en het SIRENE-bureau zijn opgenomen, en 
aan de Internationale Rechtshulp Centra (IRC’s) die in het land zorg dragen voor de afhandeling van 
rechtshulpverzoeken. Voorts wordt door de Nationale Politie sturing gegeven aan de internationale politiële 
informatie-uitwisseling door managers in de politieorganisatie op te dragen aan gestelde doelen voor internationale 
politiesamenwerking te voldoen: dit is de sturing op politieel leiderschap. Tot slot (en wellicht niet uitputtend) geeft 
de NP sturing aan deze processen door eisen te stellen aan professionalisering en opleiding van politiemensen. 
Hierbij gelden bijvoorbeeld afspraken met de Politieacademie op het terrein van het curriculum en de toepassing 
van opgedane kennis en competentie in reële situaties. Strategische borging effent het pad voor organisatorische 
borging, leiderschapsborging, en vervolgens ook professionele borging. 

De individuele politieprofessional staat aan de basis van alle informatie-uitwisseling. Hij of zij moet in het kader van 
het professioneel handelen dagelijks informatie ontvangen, interpreteren, signaleren, verwerken, uitzetten, 
operationaliseren en evalueren. Van politieprofessionals wordt verwacht dat zij de informatie op rechtmatige wijze 
verwerken, dat wil zeggen in lijn met de van toepassing zijnde wettelijke normen. Juridische kennis moet 
voortdurend paraat en geactualiseerd zijn om deze rechtmatigheid te kunnen waarborgen. Binnen de organisatie 
moet de politieprofessional handelen volgens vastgestelde procedures en protocollen. Bovendien moet hij of zij 
gestelde doelen halen in overeenstemming met richtlijnen voor toegang tot en verwerking van informatie. Veelal is 
sprake van een situatie waarin de individuele politieprofessional toestemming vraagt aan een meerdere om 
informatie op te vragen dan wel te verstrekken. Het handelen van een politie-professional is van een aantal factoren 
afhankelijk, waaronder ook het vermogen om het informatieverzoek te kunnen wegen op prioriteit en urgentie. Dit 
is het microniveau van de politionele informatie-uitwisseling. Door middel van interviews met operationele 
professionals en een vijftal casusanalyses kon worden gereconstrueerd welke overwegingen een 
politieprofessional maakt bij de keuze voor het soort, de hoeveelheid, de kwaliteit en het kanaal van de informatie-
uitwisseling. 

In theorie wordt een politieprofessional in zijn of haar handelen gestuurd door de wettelijke bevoegdheden, 
organisatorische protocollen en afspraken, professionele competentie, en uiteraard ook door het maken van een 
autonome afweging. 

Onderhavig onderzoek brengt de sturingsvariabelen voor het meso- en het microniveau in kaart, ofwel. variabelen 
die enerzijds van toepassing zijn op organisatorisch niveau, en anderzijds op individueel-professioneel niveau van 
handelen. Hiervoor is gebruik gemaakt van gemengde bronnen, namelijk van literatuur- en documentatie-
onderzoek, een Expertmeeting, dossieranalyse, en interviews (zie ook onder methodologie). 

Het theoretisch kader van dit onderzoek ligt grotendeels besloten in een handelingstheorie die in de wereld van de 
economie, maar ook in de sociologie en de criminologie veelvuldig is toegepast, namelijk de rationele keuzetheorie 
(Croes, 2007: 79-96). Deze theorie gaat uit van de handelingen die door individuele politieprofessionals worden 
uitgevoerd. In de context van dit onderzoek wordt ook het collectieve handelen van de overheid, de 
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politieorganisatie en de politieprofessional geanalyseerd. Op al deze niveaus wordt gestuurd op internationale 
politiële informatie-uitwisseling, en worden rationele afwegingen gemaakt voor het maken van keuzes ten aanzien 
van de aard, de kwaliteit, de hoeveelheid van de informatie, alsmede het kanaal en de tijd waarbinnen dit wordt 
afgehandeld. De rationele keuzetheorie gaat uit van rationeel handelende actoren die in een bepaald 
handelingsscenario een keuze (moeten) maken tussen verschillende mogelijkheden. Deze keuze wordt in het 
kader van onze probleemstelling ingeperkt door het dwingende karakter van relevante wet- en regelgeving. Tevens 
worden in een sturingsrelatie afspraken gemaakt over het soort keuzes dat moet worden gemaakt en de effecten 
waartoe deze keuzes moeten leiden. 

De rationele keuzetheorie stelt dat naast een gefixeerd handelingsscenario ook vrije handelings- en 
beslissingsruimte bestaat waarin zelfstandige afwegingen en keuzes worden gemaakt. In dit onderzoek zal ook 
worden gekeken naar de rol van niet-rationele factoren bij het kiezen van kanalen voor de internationale informatie-
uitwisseling (denk hierbij bijvoorbeeld aan vooroordeel over of het gebrek aan vertrouwen in de informatie-partner). 
Met name de casusanalyses bieden de mogelijkheid om deze factoren in kaart te brengen. 

De rationele keuzetheorie heeft ook andere beperkingen. Zo wordt in deze theorie het individu beschouwd als een 
actor die eenzijdig nutsmaximalisatie tracht te realiseren. Deze eenzijdigheid staat dwars op de these dat door 
interactie (lees: informatie-uitwisseling) wederzijdse voordelen kunnen worden behaald. De give and take factor 
(wederzijdsheid, reciprociteit) maakt in het theoretisch kader onderdeel uit van de rationele afweging van 
voorkeuren (preferenties) door strategische, organisatorische en professionele actoren in de arena van de 
internationale politiële informatie-uitwisseling. In een proces van sociale interactie worden deze actoren sterk 
gemotiveerd door wederzijdse bevestiging (Scott, 2000). 

Deze beperking noopte de uitvoerder van dit onderzoek op zoek te gaan naar een theoretisch kader waarin plaats 
is voor niet-rationele keuzes in handelingen, namelijk de interpretatieve beleidsanalyse. Deze 
sociaalwetenschappelijke theorie komt voort uit de hermeneutiek, de etnomethodologie, en de discoursanalyse. In 
dit theoretisch kader staat betekenisverlening centraal, omdat het wordt opgevat als richtinggevend voor politiek-
bestuurlijk handelen door instituties en personen. De interpretatieve beleidsanalyse stelt dat zingeving en 
normatieve programmering onderdeel zijn van de wijze waarop handelingen en processen worden gestuurd. Ofwel: 
er is sprake van een groter, gedeeld narratief waarmee door het gebruik van gedeelde concepten, argumentaties 
en vooroordelen impliciet dan wel expliciet sturing wordt gegeven aan deelhandelingen. 

Politieprofessionals die handelingen verrichten in het kader van internationale informatie-uitwisseling maken deel 
uit van het organisatorische narratief: met hun handelingen streven zij organisatorische doelen na. Een 
politieprofessional is zich al dan niet bewust van de reden, het motief of het doel dat hij of zij nastreeft. In de 
interpretatieve beleidsanalyse heet dit “subjectieve betekenis”. In dit onderzoek gaan wij na hoe politieprofessionals 
reflecteren op hun eigen handelen (in casu: internationale informatie-uitwisseling) en hoe zij betekenis verlenen 
aan de keuzes of motieven die ten grondslag liggen aan hun handelen. Daarnaast is het van belang dat met behulp 
van de interpretatieve beleidsanalyse duidelijk wordt welke objectieve betekenis wordt verleend aan internationale 
politiële informatie-uitwisseling: dit zijn namelijk de zingevende concepten die onder het handelen van het 
professionele individu liggen.4 

Kortom: aan professioneel handelen ligt een patroon ten grondslag dat sturend kan zijn voor het maken van 
individuele keuzes, zonder dat de professional zich daar expliciet bewust van hoeft te zijn. Zo scheppen 
professionals binnen hun organisaties een collectief discours over do’s en don’ts: sommige praktijken worden 
gezien als voor de hand liggend, legitiem, efficiënt, terwijl andere worden afgedaan als onhandig, onbegrijpelijk, 
illegitiem of bizar (Wagenaar 2011: 40). Dit zijn de impliciete kaders op basis waarvan dagelijks keuzes worden 
gemaakt in het proces van internationale politiële informatie-uitwisseling. Het onderzoek destilleert een aantal 
impliciete vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan internationale informatie-uitwisseling dan wel de 
kanaalkeuze. 

                                                           
4 Wagenaar (2011: 18) vertolkt dit als volgt: “These presuppositional concepts 

are implicit: they lie under the surface of our conscious activities. Objective 
meanings do not explain an individual’s actions but rather the meaning that a 
pattern has in and for the larger culture.” 
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In het onderzoek wordt de term sturingsvariabelen gehanteerd. Politieprofessionals die verantwoordelijk zijn voor 
internationale informatie-uitwisseling worden in hun handelen gestuurd door een scala aan factoren. Zoals 
hierboven beschreven zijn deze factoren gestoeld op zingeving en intentie: handelingen worden verricht met een 
bepaald doel tegen de achtergrond van ideeën en opvattingen over wat, wanneer en hoe een informatiehandeling 
wel dan niet zou moeten worden verricht. Hieronder wordt uitgelegd hoe een en ander wordt geoperationaliseerd. 

 

2.3 Methodologisch Kader 

Gezien het tijdsbestek, de potentiële gevoeligheid van de materie en de moeite die het kost een representatief 
aantal respondenten voor bijvoorbeeld een survey te vinden is afgezien van kwantitatieve, grootschalige 
dataverzameling. Dit kwalitatieve onderzoek bestaat uit een combinatie van dataverzamelingsmethoden. De 
subjecten van onderzoek zijn organisatorische eenheden (de Nationale Politie en haar institutionele partners in 
binnen- en buitenland) en individuele eenheden (de professionals die werkzaam zijn binnen de politieorganisatie 
en die verschillende taken en verantwoordelijkheden kunnen dragen ten aanzien van internationale politiële 
informatie-uitwisseling). Deze subjecten reflecteren zelf collectief dan wel individueel op processen van informatie-
uitwisseling. 

Dit onderzoek bestaat uit vier delen, namelijk een beschrijvend, een empirisch, een analyserend en een 
synthetiserend deel. Zowel het empirische als het analyserende deel valt uiteen in twee sub-delen. 

Voor het beschrijvende deel worden diverse bronnen aangeboord, waaronder met name beleidsdocumenten en 
wettelijke kaders: Literatuuronderzoek (nationale en internationale wetenschappelijke literatuur), 
documentatieonderzoek (beleidsdocumenten EU, departementen en Nationale Politie), en onderzoek juridische 
kaders (verdragen en rechtsinstrumenten Europese Unie).  

Het empirische deel is gebaseerd op een Expertmeeting, een serie gestructureerde interviews en casusanalyse. 

De Expertmeeting maakte het mogelijk de sturingsvariabelen nader te definiëren, aan te passen en te 
operationaliseren. In deze fase is op grofmazige wijze empirisch materiaal gegenereerd met als voornaamste doel 
de sturingsvariabelen in de eerste verkenning nader te staven en te valideren. De Expertmeeting heeft ook 
bijgedragen  aan de intersubjectiviteit van de analyse. De genodigden in de Expertmeeting waren betrokken en ter 
zake deskundige professionals met een rijke ervaring met strategische, beleidsmatige en operationele aspecten 
van de internationale politiesamenwerking en informatie-uitwisseling. De Expertmeeting, waaraan 20 personen 
(uitgezonderd de onderzoeker) deelnamen, nam een volle dag in beslag en vond plaats op 14 maart 2014 bij 
Europol. Enkele Experts zijn gedurende het onderzoek individueel benaderd voor een gestructureerd interview 
en/of een casusanalyse. 

Het tweede empirische deel bestond uit het afnemen van gestructureerde interviews van met name binnen- en 
buitenlandse respondenten (N = 15). Deze respondenten zijn gekozen vanwege hun informatiepositie en kennis 
van informatie-uitwisseling met en door de Nationale Politie. Aan de respondenten werd een Engelstalige 
gestructureerde vragenlijst voorgelegd (zie Bijlage 4). Deze vragenlijst met de begeleidingscommissie besproken 
en aangepast. De vragenlijst werd voorafgaand aan het interview aan de respondent gemaild. De gemiddelde duur 
van het interview bedroeg 1,5 uur. De verslaglegging vond door de onderzoeker zelf plaats. Het verslag werd per 
mail ter correctie en aanvulling aangeboden aan de respondent. Procedurele afspraken ten aanzien van 
anonimiteit, autorisatie en verslaglegging werden gemaakt in de vorm van hetzelfde interviewformulier. D 

De landen die werden geselecteerd voor verdiepingsinterviews (N=6) zijn alle lid van de Europese Unie. In de 
eerste plaats is gekozen voor de buurlanden van Nederland, namelijk België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 
Met deze landen wordt het overgrote deel van de informatie uitgewisseld, maar de kanaalkeuze is daarin niet altijd 
duidelijk. Daarnaast is gekozen voor landen van de EU die in verschillende delen van de EU gelegen zijn en een 
andere organisatorisch-culturele context hebben: Denemarken (Scandinavië, nauwe banden met Nederland, 
verbonden met de andere Nordic landen); Hongarije (sinds 2004 lid van de EU; qua criminaliteitsbeeld een 
essentiële partner), en Italië (een van de founding fathers van de Europese Gemeenschap en sinds geruime tijd 
volwaardig lid van Schengen; de problematiek met Italië is met name de maffia-gerelateerde criminaliteit). Vanwege 
de beperkte tijd werd afgezien van veldonderzoek in deze landen. Voor het verrichten van interviews bij Europol 
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werd per mail autorisatie en ondersteuning verkregen van de algemeen directeur van Europol, Mr Rob Wainwright. 
Behalve de Italiaanse desk gaven alle andere desks gevolg aan het verzoek tot het afnemen van een interview. In 
het geval van België werden twee liaison officers van de desk geïnterviewd. Aan het interview met de Hongaarse 
desk namen drie liaison officers deel. Uitgezonderd Nederland hebben uiteindelijk in totaal vijf lidstaten (N=5) 
deelgenomen. Tevens is een serie interviews afgenomen met medewerkers van Europol en met professionele 
medewerkers in Nederland, waaronder een aantal rechercheurs en leidinggevenden van de (L)IRC’s. Citaten en 
uitspraken worden in de tekst anoniem opgevoerd onder verwijzing naar het respondentennummer. Een belangrijke 
disclaimer is dat het aantal respondenten weliswaar geen algemeen representatief beeld genereert over de 
internationale politiële gegevensuitwisseling, maar wel een betrouwbare indicatie geeft van de factoren die een rol 
spelen bij de kanaalkeuze, en bovendien een diepte-inzicht biedt in de dynamiek binnen deze arena. 

Op basis van de Expertmeeting werden enkele concrete, afgeronde casus geselecteerd waarin politiële 
internationale informatie-uitwisseling tussen Nederland en de geselecteerde landen plaats heeft gevonden (Bijlage 
6: vertrouwelijk). Doel van deze casusanalyse was de overwegingen voor de kanaalkeuze te reconstrueren. De 
gekozen casus voldeden minimaal aan de volgende criteria: ze hadden betrekking op grensoverschrijdende 
vormen van zware criminaliteit; ze pasten als vorm van zware, georganiseerde criminaliteit allemaal binnen het 
informatie-inwinningsmandaat van Europol; ze betroffen veel voorkomende transnationale criminaliteit met de 
gekozen EU-lidstaten; alle casus waren afgerond en/of doen geen afbreuk aan de lopende rechtsgang. Uiteindelijk 
is de keuze van de casus gevallen op vuurwerkhandel, mensenhandel, gewapende overvallen, drugshandel en 
gestolen paspoorten. De gegevens met betrekking tot daders, plaats delict en rechercheurs werden maximaal 
geanonimiseerd. De analyse is erop gericht om de casus, de landen en de kanaalkeuzen op elkaar te projecteren. 
Overigens reikte de informatie-uitwisseling in de gekozen casus voorbij de geselecteerde EU-lidstaten. 

In de synthese werden de rationele afwegingen en de kanaalkeuze gerelateerd aan het land en de casus. Op grond 
van de dataverzameling werd voor iedere casus gereconstrueerd hoe de informatie-uitwisseling tussen 
Nederlandse en buitenlandse actoren verliep, en welke verdragen, kanalen en Europese informatiesystemen 
daarbij werden gehanteerd.  

 

2.4 Planning en fasering 

Het onderzoek ving na een korte voorbereiding aan in december 2013. Er werd gestart met het maken van een 
mapping, ofwel een kaart van de internationale arena van de politiële informatie-uitwisseling. Deze werkzaamheden 
liepen door in januari en februari 2014, toen ook voorbereidingen werden getroffen voor  de Expertmeeting. De 
interviews vonden plaats van april tot en met september 2014. Gedurende deze maanden werden ook de 
interviewverslagen gemaakt en gecorrigeerd na reactie door de respondenten. Voor de casusanalyse werd binnen 
Nederland een vijftal field trips gemaakt, onder andere om betrokken rechercheurs te spreken. De eerste helft van 
de maand juni 2014 stond in het teken van de concept-rapportage, die op 16 juni werd opgeleverd. Om het aantal 
interviews nog te kunnen verhogen werd besloten nog wat tijd toe te voegen aan het onderzoek. Het eindconcept 
van het onderzoeksrapport werd op 30 september 2014 ingediend. Het eindrapport was op 1 december 2014 
gereed na een laatste beoordeling door de begeleidingscommissie. Bijlage 1 toont de fasering van het onderzoek. 

 

2.5 Begeleidingscommissie 

De begeleidingscommissie werd ingesteld door het WODC. De voorzitter van de begeleidingscommissie was Prof. 
Dr. A.C. Spapens. Leden van de begeleidingscommissie waren Drs. G.L.M. van Rienen van het Directoraat-
Generaal Politie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Mr. Dr. J.B.J. van der Leij van het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, en Dr.W. Steinel van de Faculteit 
Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Gedurende de loop van het onderzoek kwam de 
begeleidingscommissie vier keer bijeen om het onderzoek te bespreken, namelijk op 17 januari, op 10 april , op 19 
juni en op 3 oktober 2014. De onderzoeker maakte en verstuurde de agenda’s de verslagen van de bijeenkomsten. 
Het WODC organiseerde de eerste bijeenkomst en zorgde voor de toezending van de stukken alsmede een 
mondelinge toelichting op het project. De leden van de begeleidingscommissie ontvingen de onderzoeksofferte, 
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het instellingsbesluit en een digitale handleiding van het WODC. Het onderzoeksmateriaal werd overhandigd aan 
het WOC na sluiting van het onderzoek en de indiening van de eindrapportage. 

 

2.6 Definitie 

Dit onderzoek gaat uitsluitend in op politie-informatie in de context van politiële informatie-uitwisseling tussen 
Nederland en het buitenland. Politie-informatie verschilt van juridische informatie. In dit onderzoeksrapport wordt 
de Nederlandse definitie gebruikt die is ontleend aan de Wet Politiegegevens (WPG) van 21 juli 20075, houdende 
regels inzake de verwerking van politiegegevens. Artikel 1 definieert een politiegegeven als “elk persoonsgegeven 
dat in het kader van de uitoefening van de politietaak wordt verwerkt”. De verwerking van politiegegevens verwijst 
naar de handeling die wordt verricht ten aanzien van het politiegegeven, zoals het verzamelen, vastleggen, 
ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, vergelijken, verstrekken, verspreiden, 
samenbrengen en het met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van 
persoonsgegevens. De internationale uitwisseling van politiegegevens omvat het geheel aan mogelijke 
handelingen, zoals ter beschikking stelling. 

Artikel 17 van de Wpg is voor dit onderzoek het meest relevant. De tekst van dit artikel heeft betrekking op de 
verstrekking van politiegegevens aan onder andere buitenlandse opsporingsinstanties: 

 Politiegegevens kunnen worden verstrekt aan een internationaal orgaan of aan een internationaal 
strafgerecht voor zover dit voortvloeit uit een verdrag. 

 Politiegegevens kunnen worden verstrekt aan autoriteiten in een land binnen het Koninkrijk of in een ander 
land die zijn belast met de uitvoering van de politietaak, of van onderdelen daarvan, voor zover dit 
noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de politietaak in het Europese deel van Nederland of de 
politietaak in het desbetreffende land. 

 Politiegegevens kunnen worden verstrekt of doorgegeven aan de bevoegde autoriteit van een andere 
lidstaat van de Europese Unie of aan een orgaan van de Europese Unie dat is belast met de ondersteuning 
en versterking van de wetshandhavingsdiensten van de lidstaten bij de voorkoming, bestrijding, onderzoek 
en vervolging van zware criminaliteit en dat bij algemene maatregel van bestuur is aangewezen. 

 Politiegegevens worden alleen ingevolge het tweede of derde lid verstrekt of doorgegeven indien het 
ontvangende land of internationaal orgaan een toereikend beschermingsniveau voor de voorgenomen 
gegevensverwerking garandeert. Of het beschermingsniveau toereikend is wordt beoordeeld met 
inachtneming van alle omstandigheden die op de doorgifte van gegevens of op een groep van 
gegevensverstrekkingen van invloed zijn. In het bijzonder wordt rekening gehouden met de aard van de 
gegevens, met het doel en de duur van de voorgenomen verwerking en verwerkingen, het land van 
herkomst en het land of internationale orgaan van eindbestemming van de gegevens, de algemene en 
sectorale rechtsregels die in het derde land of het internationale orgaan gelden, alsmede de beroepscodes 
en de veiligheidsmaatregelen die in het land of het orgaan van toepassing zijn. 

 

Politiegegevens mogen bij uitzondering worden verstrekt of doorgegeven indien: 

 Dit noodzakelijk is ten behoeve van specifieke belangen van de betrokkene of een dringend zwaarwegend 
algemeen belang; of 

 Het betreffende land of het ontvangende internationale orgaan passende garanties biedt voor een 
zorgvuldige gegevensverwerking in het concrete geval. 

 

Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de verstrekking of doorgifte van 
politiegegevens, bedoeld in het tweede, derde en vierde lid, alsmede over de verdere verwerking en de daarbij te 
stellen voorwaarden aan het gebruik daarvan door ontvangstgerechtigde autoriteiten of internationale organen en 
over de ontvangst van politiegegevens vanuit het buitenland. 

                                                           
5 http://wetten.overheid.nl/BWBR0022463/geldigheidsdatum_19-09-2014; gezien op 19 september 2014. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022463/geldigheidsdatum_19-09-2014
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2.7 Beginselen 

Aan de internationale politiële informatie-uitwisseling ligt een aantal beginselen ten grondslag. Tussen de 
beginselen kan onderling sprake zijn van een spanning. De beginselen die het vaakst genoemd worden zijn: 

Soevereiniteitsbeginsel: de staat is eigenaar van de informatie of inlichtingen. Iedere staat is op zijn 
eigen grondgebied bij uitsluiting bevoegd te handelen overeenkomstig zijn eigen rechtsorde. 
 
Vertrouwensbeginsel: vertrouwen in elkaars rechtssysteem. In het kader van internationale rechtshulp 
hebben verdragslanden een zeker vertrouwen in hun wederzijdse rechtssystemen. Dit is een belangrijke 
pijler onder de politiesamenwerking in de Europese Unie, dat alleen staten als lid aanvaart die de status 
van democratische rechtsstaat hebben verworven. Vertrouwelijke informatie wordt niet zomaar gedeeld 
met buitenlandse collegae, vooral als men elkaar nog niet goed kent of men nog nooit met iemand heeft 
samengewerkt (zie Block 2004; Nelen et al. 2013: 128, 132; Strijards, 2008). Om deze reden wordt door 
partijen die in een nationaal samenwerkingsverband zitten informatie nog al eens afgeschermd. Gegevens 
worden in de praktijk gedeeld op een “nee, tenzij” basis. De norm is echter dat wordt gehandeld op een 
“ja, mits” basis. 
 
Specialiteit(s)beginsel: ook wel het doelbindingsprincipe genoemd. Informatie mag alleen worden 
gebruikt voor de voor het verstrekkende land bepaalde welomschreven en gerechtvaardigde doeleinden, 
of wel het doel waarvoor het wordt verworven of ingewonnen (Van der Leij, 2014). Men wil niet dat 
informatie “op straat komt te liggen”.6 

 
Wederkerigheidsbeginsel: voor wat hoort wat, ook wel het reciprociteitsbeginsel genoemd. Het beginsel 
is een hoeksteen van de politiële en justitiële samenwerking binnen de Europese Unie. Staten presteren 
slechts jegens elkaar als de wederpartij zich tot een overeenkomstige prestatie bereid verklaart. In de 
politiepraktijk vindt men dit nogal eens lastig, omdat veel onderzoeken zich ook buiten de grenzen van de 
Europese Unie afspelen. 
 
Evenredigheidsbeginsel: ook wel het proportionaliteitsbeginsel genoemd: politiegegevens mogen 
slechts verwerkt worden voor zover de verwerking evenredig is aan het betreffende doel (Van der Leij, 
2014). Zo stelt het Europese Hof van Justitie ten aanzien van de EU-datarichtlijn dat geen sprake is van 
proportionele inmenging, aangezien de inmenging onvoldoende is ingeperkt. 
 

                                                           
6 Opmerking tijdens de Expertmeeting op 14 maart 2014. 
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HOOFDSTUK 3: RECHTSINSTRUMENTEN7  

 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de voornaamste rechtsinstrumenten in de arena van de Europese politiële 
informatie-uitwisseling. De “arena” is een complex samenspel van juridische instrumenten, actoren, factoren en 
kanalen. Bovendien zijn de ontwikkelingen in de arena tamelijk dynamisch en is het bijna niet mogelijk om een 
compleet geactualiseerd beeld te beschrijven: “We hebben een circus opgetuigd”8. Desalniettemin voorziet deze 
tekst in een inventarisatie van materiaal uit open bronnen betreffende het doel van de instrumenten, hun juridische 
basis, de omvang van de informatie die met gebruik van het desbetreffende instrument wordt gerealiseerd, en 
eventuele observaties over hun werking. 

Deze inventarisatie gaat uitsluitend in op instrumenten die binnen de Europese Unie ten aanzien van politiediensten 
worden gehanteerd. De tekst vooronderstelt bij de lezer reeds aanwezige kennis over aanpalende wet- en 
regelgeving, zoals de Wet en het Besluit Politiegegevens, die per 1/1/2008 de Wet en het Besluit Politieregisters 
hebben vervangen.9 De relevante rechtsinstrumenten worden in chronologische volgorde gepresenteerd. 

 

3.2 Schengen Uitvoerings Overeenkomst (SUO) 

Het Schengengebied is een Europese “ruimte” waarin de controles aan de gemeenschappelijke binnengrenzen 
zijn opgeheven. De deelnemende landen zijn alle lidstaten van de Europese Unie (met uitzondering van Groot-
Brittannië en Ierland) en Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. 

De SUO werd in aanvulling op het Verdrag van Schengen op 19 juni 1990 ondertekend door de Benelux landen, 
Frankrijk en Duitsland. De overeenkomst regelt de praktische implementatie van het vervagen van de grenzen 
zoals in het Verdrag van Schengen werd afgesproken. Onderwerpen in deze overeenkomst zijn onder andere 
grensbewaking, visum, immigratie, asiel, politiële samenwerking (w.o. informatiedeling aan de grens) en 
rechtshulp. Tot 9 april 2013  vormde de overeenkomst de basis voor het Schengen Informatie Systeem (SIS). De 
werking van dit informatiesysteem wordt besproken in hoofdstuk 5. 

De SUO wordt wel beschouwd als “de moeder van de verdragen”, omdat veel instrumenten ten aanzien van 
politiesamenwerking en informatie-uitwisseling eraan ontsproten zijn. Het Zweeds Kaderbesluit is er ook een 
uitwerking van. Met name de SUO-artikelen 39 en 46 zijn voor dit onderzoek van belang. 

Artikel 39 SUO heeft uitsluitend betrekking op het wederzijds verlenen van bijstand door politiediensten (politiële 
samenwerking). Deze bepaling betreft de bevoegdheid van de politiediensten om bijstand ten behoeve van 
voorkoming en opsporing  van strafbare feiten zelfstandig, dat wil zeggen zonder tussenkomst van justitiële 
autoriteiten als de Officier van Justitie, uit te voeren. Wanneer de aangezochte politieautoriteiten niet bevoegd zijn 
tot de afdoening van een verzoek, zenden zij dit aan de bevoegde autoriteiten door. In lid 2 van artikel 39 SUO is 
het uitgangspunt opgenomen dat schriftelijke informatie slechts door het verzoekende land als bewijsmiddel mag 
worden gebruikt met toestemming van de bevoegde justitiële autoriteiten van de aangezochte staat. 

Artikel 46 SUO bevat de regeling met betrekking tot spontane informatie-uitwisseling, oftewel zonder een daartoe 
strekkend buitenlands verzoek. Dit is mogelijk als de informatie voor het ontvangende land van belang is ter 
bestrijding van toekomstige strafbare feiten, ter voorkoming van strafbare feiten en ter afwending van gevaar voor 
de openbare orde en veiligheid. Gekoppeld aan artikel 46 SUO is artikel 129 SUO, dat betrekking heeft op het 
beginsel van doelbinding en het verbod op doorverstrekking van gegevens aan andere diensten zonder 
voorafgaande toestemming van het verstrekkende land. 

                                                           
7 Niet meegenomen in het onderzoek zijn de Richtlijn Dataretentie en de PNR-instrumenten. 
8 Opmerking tijdens de Expertmeeting op 14 maart 2014. 
9 Zie ook par. 2.6 Definitie. 
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Politiële verzoeken worden gezonden naar het aangezochte land door tussenkomst van de met de internationale 
politiesamenwerking belaste centrale autoriteiten, ofwel het LIRC in Zoetermeer. Echter, in spoedeisende gevallen 
en in de grensregio’s kan de informatie-uitwisseling rechtstreeks plaatsvinden. 

 

3.3 EU Overeenkomst Inzake Wederzijdse Rechtshulp in Strafzaken (OWRS) 

De EU OWRS werd in 2000 gesloten door de Raad om de wederzijdse  rechtshulp te vergemakkelijken tussen de 
bevoegde instanties in de lidstaten (politie, douane of gerechten) om te komen tot een doeltreffendere en snellere 
samenwerking op strafrechtelijk gebied.10 De overeenkomst vervolledigt het Verdrag van de Raad van Europa uit 
1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, en het protocol van 1978. De overeenkomst is op 
23 augustus 2005 in werking getreden. Het heeft maar voor een klein deel betrekking op informatie-uitwisseling 
tussen politieautoriteiten. De reden dat de overeenkomst hier toch wordt besproken is omdat deze het kader 
weergeeft van de wederzijdse rechtshulp, dat aan de basis ligt van de politiesamenwerking in de opsporing en 
strafzaken. 

Verzoeken om wederzijdse hulp worden over het algemeen schriftelijk gedaan en rechtstreeks overgemaakt aan 
en uitgevoerd door de voor het territorium bevoegde gerechtelijke instanties. Bepaalde verzoeken echter, moeten 
eerst langs de centrale instanties van de lidstaten (verzoeken om tijdelijke overbrenging of doorreis van personen 
in hechtenis, overdracht van advies tot veroordeling). Bij dringende zaken kan het verzoek gedaan worden door de 
vertegenwoordiger van Interpol of een andere volgens het EU-verdrag bevoegde organisatie. De lidstaat aan wie 
het verzoek wordt gericht (de aangezochte staat) dient alle formaliteiten en procedures aangegeven door de lidstaat 
die het verzoek doet (de verzoekende lidstaat), te respecteren, en zo snel mogelijk uit te voeren, zo goed mogelijk 
rekening houdend met de aangegeven termijnen. Lidstaten kunnen onderling op eigen initiatief (d.w.z. zonder 
voorafgaand verzoek) informatie uitwisselen met betrekking tot strafbare feiten, evenals vergrijpen tegen 
voorschriften waarvan de bestraffing of de behandeling onder de bevoegdheid valt van de ontvangende autoriteit. 

Artikel 6 lid 5 (Toezenden van verzoeken om rechtshulp) bepaalt dat verzoeken om rechtshulp rechtstreeks worden 
gedaan tussen de justitiële autoriteiten in de Lidstaten. Deze verzoeken mogen ook rechtstreeks worden gedaan 
tussen justitiële en politieautoriteiten of rechtstreeks tussen politieautoriteiten, mits zij daartoe bevoegd zijn, en mits 
deze rechtstreekse verzoeken betrekking hebben op artikelen 12, 13 of 14 van de overeenkomst. Deze artikelen 
hebben respectievelijk betrekking op gecontroleerde aflevering, gemeenschappelijke onderzoeksteams en 
infiltratie. Een gemeenschappelijk onderzoeksteam – vaak ook Joint Investigation Team (JIT) genoemd - kan 
worden opgericht tussen twee of meer lidstaten, voor een bepaald doel en voor een beperkte periode. Lid 9 van 
Artikel 13 met betrekking tot onderzoeksteams bepaalt dat een lid van een gemeenschappelijk onderzoeksteam in 
overeenstemming met zijn nationale recht en binnen zijn bevoegdheid, het team gegevens kan verstrekken die 
beschikbaar zijn in de lidstaat die hem heeft gedetacheerd ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek dat door het 
team wordt uitgevoerd. Ook bepaalt lid 10 van hetzelfde Artikel dat als een gedetacheerd lid rechtmatig gegevens 
verkrijgt terwijl hij deel uitmaakt van een gemeenschappelijk onderzoeksteam, en die niet op een andere wijze door 
de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaten beschikbaar zijn, deze gegevens mogen worden gebruikt voor 
het doel waarvoor het gemeenschappelijk onderzoeksteam is samengesteld; voor het opsporen, onderzoeken en 
vervolgen van andere strafbare feiten (onder voorwaarden), en voor het voorkomen van een onmiddellijke en 
ernstige bedreiging van de openbare veiligheid; en andere doelen voor zover overeengekomen door de betrokken 
lidstaten. 

                                                           
10 Akte van de Raad van 29 mei 2000 tot vaststelling, overeenkomstig Artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, van de 
Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (2000/C 197/1, 
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 12.7.2000; http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:197:0001:0023:NL:PDF; gezien 23 december 2013). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:197:0001:0023:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:197:0001:0023:NL:PDF
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In een aanvullend protocol bij de overeenkomst is ook de uitwisseling van gegevens betreffende bankrekeningen 
geregeld.11 Iedere lidstaat moet kunnen vaststellen bij een verzoek van een andere lidstaat of een natuurlijke of 
rechtspersoon tegen wie een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld één of meer rekeningen bestaan bij een bank, 
en als dat kan worden vastgesteld alle nadere gegevens over de betrokken rekeningen te kunnen verstrekken. Een  
verplichting om in deze informatie te voorzien geldt alleen als sprake is van een strafbaar feit dat strafbaar is gesteld 
met een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel met een maximum van ten minste vier 
jaar in de verzoekende staat en ten minste twee jaar in de aangezochte staat, of een strafbaar feit dat valt binnen 
het onderzoekmandaat van Europol, of een strafbaar feit betreft als bedoeld in de overeenkomst van 1995 
aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, het bijbehorende 
protocol van 1996 of het bijbehorende tweede protocol van 1997. 

 

3.4 Verdrag van Prüm 

Het Verdrag van Prüm12 gaat op het gebied van politiële gegevensuitwisseling weer verder dan de SUO , hoewel 
het ook de uitgangspunten van territorialiteit en legaliteit hanteert. Het maakt veel verdergaand spontaan 
gegevensverkeer tussen politiediensten mogelijk dan mogelijk is als gevolg van de Artikel  46 van de SUO en 
Artikel 7 van de OWRS, die beide een expliciete juridische basis bieden voor spontane informatieverstrekking aan 
andere lidstaten binnen de Europese Unie Het Verdrag (met Annex) dateert uit 2005, en werd in 2007 in de vorm 
van twee Raadsbesluiten grotendeels geïncorporeerd in het acquis van de EU.13  

Aanvankelijk tekenden zeven lidstaten van de EU (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk 
en Spanje) het Verdrag van Prüm in de gelijknamige Duitse stad. Aangezien het verdrag buiten het kader van de 
Europese Unie viel geldt het uitsluitend voor de deelnemende landen. Nog eens acht EU-lidstaten (Bulgarije, 
Finland, Griekenland, Italië, Portugal, Roemenië, Slovenië en Zweden) wilden toetreden tot het Verdrag van 
Prüm.14 Om het Prüm-verdrag op te kunnen nemen in het verdragsrechtelijke kader van de Europese Unie was 
een uniforme afstemming middels protocollen van alle EU-lidstaten op een aantal terreinen noodzakelijk. 
Afstemming was onder meer nodig op de volgende terreinen: digitalisering van de databanken voor DNA-gegevens 
en vingerafdrukken, registratie van voertuigen en grensoverschrijdende regionale politie- en justitiesamenwerking 
op lokaal bestuurlijk niveau. 

                                                           

11 Protocol  bij de overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, door de 
Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie [Publicatieblad C 326 van 21.11.2001]; http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42001A1121(01):nl:NOT; gezien 23 december 2013. 

12 De volledige titel van het Verdrag luidt: “Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de 
Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering 
van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de 
illegale migratie”, 27 mei 2005. Voor de volledige tekst, zie: http://wetten.overheid.nl/BWBV0002898/geldigheidsdatum_03-06-2010; gezien 
27 december 2013. 

13 Raadsbesluit Prüm 2008/615/JBZ van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder 
ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, Publicatieblad van de Europese Unie, L 210, 6.8.2008; http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:210:0001:0011:NL:PDF; gezien 27 december 2013. Implementatiebesluit 
2008/616/JBZ van 23 juni 2008 betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende 
samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, Publicatieblad van de Europese Unie L 
210/12, 6.8.2008 ; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:210:0012:0072:NL:PDF; gezien 27 december 2013. 

14 De  PCSC Overeenkomst tussen Nederland en de Verenigde Staten inzake verbetering van samenwerking bij het voorkomen en bestrijden 
van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321) is sterk gemodelleerd op het Verdrag van Prüm. De overeenkomst bevat diverse maatregelen met 
betrekking tot gegevensuitwisseling, waaronder ook DNA-materiaal. Zie: www.rijksoverheid.nl. De overeenkomst valt buiten het kader van 
de WODC-opdracht. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42001A1121(01):nl:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42001A1121(01):nl:NOT
http://wetten.overheid.nl/BWBV0002898/geldigheidsdatum_03-06-2010
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:210:0001:0011:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:210:0001:0011:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:210:0012:0072:NL:PDF
http://www.rijksoverheid.nl/
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De doelstelling van het verdrag is de intensivering van de samenwerking op het gebied van de bestrijding 
van grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme en illegale migratie. Binnen deze doelstellingen ligt het 
zwaartepunt bij het vergemakkelijken informatie-uitwisseling. 

Een eerste grondbeginsel van het Verdrag van Prüm is dat de Partijen met dit verdrag de Europese 
grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder de onderlinge gegevensuitwisseling, willen intensiveren. 
Derhalve regelt het Verdrag van Prüm de uitwisseling van diverse soorten gegevens. Ten eerste de uitwisseling 
van DNA-data, waarbij gecentraliseerde rechtstreekse bevraging van elkaars DNA-databanken mogelijk is op basis 
van “hit/no-hit”. Ten tweede de uitwisseling van dactyloscopische gegevens. Ten derde de rechtstreekse 
geautomatiseerde bevraging van elkaars nationale registers met voertuiggegevens. Ten vierde de verstrekking van 
persoonsgegevens ter handhaving van de openbare orde en veiligheid of ter voorkoming van strafbare feiten bij 
grootschalige evenementen met een grensoverschrijdende uitwerking. Ten vijfde de spontane aanlevering van 
persoonsgegevens en andere informatie ter voorkoming van ernstige terroristische strafbare feiten in de andere 
staat. En ten zesde de uitwisseling van informatie ter bestrijding van illegale migratie en ter inleiding van 
repatriëringsmaatrgelen, waarbij de Prüm-staten elkaar moeten bijstaan. 

De Prüm-partijen moeten nationale contactpunten aanwijzen voor dit DNA-uitwisselingsverkeer, en onderling 
moeten de staten uitvoeringsafspraken maken voor dit verkeer. In Nederland is dit het Nederlands Forensisch 
Instituut (NFI). Die afspraken zijn beslissend voor de rechtmatigheid van de verkrijging van deze informatie en niet 
het Verdrag. Bij de uitwisseling geldt het doelbindingsbeginsel: de bevrager moet specifiek het doel – conform het 
verdrag - opgeven waarvoor hij de DNA-informatie nodig heeft. Hij mag de informatie niet aanwenden buiten dat 
doel (het doelbindingsbeginsel is opgenomen in artikel 35 van het Verdrag van Prüm). Doet hij dat toch, dan is het 
bewijsmateriaal onrechtmatig. Maar hij mag altijd aan de bevraagde partij verzoeken om dat doel te verbreden, ook 
achteraf. Artikel 36 van het Verdrag van Prüm bevat het verbod op doorverstrekking. 

Artikel 27 van het Verdrag van Prüm bouwt voort op artikel 39 SUO, vult dit aan en voorziet in een dwingende 
regeling met betrekking tot het verlenen van de gevraagde bijstand. In lid 2 wordt een aantal vormen van bijstand 
benoemd, en in lid 3 is de doorzendplicht aan de bevoegde autoriteit (het Openbaar Ministerie) opgenomen, 
wanneer de aangezochte autoriteit (de politie) niet bevoegd is. 

Belangrijk aandachtspunt is nog dat het Besluit inzake de intensivering van de grensoverschrijdende 
samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit.15 Hierdoor 
werden de bepalingen van het Verdrag van Prüm van toepassing voor alle lidstaten, waarmee tevens uitvoering 
werd gegeven aan het beschikbaarheidsbeginsel dat ten grondslag ligt aan het Zweeds Kaderbesluit (3.7). 
  

3.5 Verdrag van Senningen 

Het Verdrag van Senningen16 betreft het politieverdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden 
en het Groothertogdom Luxemburg, afgesloten op 8 juni 2004 en in 2006 goedgekeurd door de parlementen van 
de Benelux-landen. Het verdrag vormt de basis voor de operationele politiesamenwerking en de uitwisseling van 
informatie tussen België, Luxemburg en Nederland. Het verdrag geeft uitvoering aan de op 5 februari 2002 tot 
stand gekomen Gemeenschappelijke Verklaring om de samenwerking tussen de wederzijdse korpsen in de 
grensstreek te verbeteren. Volgens Naeyé (2009: 438) waren al goede ervaringen opgedaan met het Verdrag van 
Bergen op Zoom inzake grensoverschrijdend politieoptreden tijdens het Europees Kampioenschap Voetbal in 2000. 
Doelstelling van het verdrag is de samenwerking te intensiveren op het gebied van de bestrijding van 
grensoverschrijdende misdaad, zoals drugscriminaliteit. Het Verdrag valt buiten de EU en geldt als een multilateraal 
verdrag. 

Een zwaartepunt van het verdrag ligt bij het vergemakkelijken van het uitwisselen van informatie, maar het geeft 
de politie bijvoorbeeld ook de bevoegdheid om, indien nodig, over de grens haar werk te verrichten. Op grond van 

                                                           
15 Eerder genoemd Prüm Besluit tot integratie van het Prüm Besluit in het kader van de EU. Hierdoor werden de bepalingen van het Verdrag 
van Prüm van toepassing voor alle lidstaten, waarmee tevens uitvoering werd gegeven aan het beschikbaarheidsbeginsel. Besluit 
2008/615/JBZ: op 23 juni 2008 aangenomen door de Raad en gepubliceerd in Pb EU L210 d.d. 6 augustus 2008. 
16 Trb. 2005, 35; goedkeuringswet Stb 2005, 5 (kamerstuk 29 996). 
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het verdrag kan rechtstreeks informatie worden uitgewisseld tussen de politiediensten van de aangesloten landen 
(art. 10-2; zie onder). Het verdrag voorziet ook in de rechtstreekse (geautomatiseerde) raadpleging van de 
kentekenregisters (art. 15). In de toekomst kan dit worden uitgebreid naar andere registers die persoonsgegevens 
bevatten (art. 15, lid 3), zoals bevolkingsregisters. Ter vergemakkelijking van de politie informatie-uitwisseling 
kunnen gemeenschappelijke politiecentra worden opgericht (art. 24). 

De drempel voor rechtstreekse uitwisseling ligt hoog: Artikel 10 regelt dat indien dit noodzakelijk is voor de goede 
uitvoering van politietaken op het grondgebied van een van de partnerlanden, de bevoegde autoriteiten 
persoonsgegevens kunnen uitwisselen uit de registers. Hier is echter de voorwaarde aan verbonden dat 
uitwisseling “slechts mogelijk is ter voorkoming van een ernstig of dreigend gevaar of ter opsporing van een misdrijf 
of ter opsporing van een misdrijf waardoor de rechtsorde van de ontvangende Verdragsluitende Partij ernstig is 
geschokt, tenzij sprake is van een verzoek met betrekking tot een bepaalde persoon of een bepaald geval.” Er is 
dus sprake van de mogelijkheid tot spontane informatie-uitwisseling indien de rechtsorde van de ontvangende staat 
ernstig geschokt is. Indien een verzoek plaatsvindt met betrekking tot een bepaalde persoon of een bepaalde geval 
kan dit betrekking hebben op relatief licht vergrijpen. 

 In artikel 10 wordt ook een verbinding gelegd met de SUO, namelijk dat artikel 126 tot en met artikel 129 
van toepassing zijn op deze uitwisseling van persoonsgegevens. In Artikel 10 lid 3 bepaalt het Verdrag 
van Senningen dat verkregen persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is 
voor de verwezenlijkingen van de doeleinden waarvoor deze werden verzameld en verwerkt 
(doelbindings- of finaliteitsbeginsel). Dit artikel is vatbaar voor meerdere interpretaties. 

 Volgens Artikel 11 van het Verdrag van Senningen kan bepaalde verkregen informatie pas worden 
gebruikt als bewijs als het land waar de informatie vandaan komt toestemming heeft gegeven. Dit artikel 
herhaalt datgene dat in Artikel 39 van de SUO wordt bepaald, namelijk dat een verzoek om bepaalde 
gegevens als bewijs te gebruiken via de gebruikelijke rechtshulpkanalen moet worden ingediend. Het 
verdrag stelt geen nadere eisen aan de vormgeving van deze verzoeken. Toestemming kan worden 
verzocht en verleend via fax-, brief- of email-verkeer (Naeyé, 2009: 439). 

 In Artikel 12 wordt de vertrouwelijkheid geregeld: de veiligheidsgraden zijn van hetzelfde niveau als die 
gehanteerd door Europol. In dit artikel volgt geen nadere explicitering, hetgeen betekent dat de 
opsporingsambtenaar die wil kunnen bepalen hoe het staat met dit vertrouwelijkheidsniveau een goede 
kennis moet hebben van de bescherming van persoonsgegevens zoals bepaald in het Europol Besluit. 

 Artikel 13 regelt de rechtstreekse politiële informatie-uitwisseling. Dit kan eventueel via een 
gemeenschappelijk politiecentrum. In de grensstreek mogen gegevens betreffende een bepaalde persoon 
of een bepaald geval rechtstreeks worden uitgewisseld zonder een voorafgaand verzoek. Indien deze 
informatieverstrekking rechtstreeks heeft plaatsgevonden, moet de centrale autoriteit onmiddellijk worden 
geïnformeerd door de bevoegde autoriteit die deze gegevens heeft verstrekt (Artikel 14). Aan het begrip 
“onmiddellijk” zijn geen concrete termijnen verbonden, hetgeen onduidelijkheid kan scheppen in concrete 
situaties. 

 Artikel 15 van het Verdrag regelt de rechtstreekse raadpleging van kentekenregisters: de bevoegde 
partijen van de BENELUX landen bieden elkaar de mogelijkheid tot rechtstreekse gecentraliseerde en 
geautomatiseerde raadpleging van het kentekenregister. De voorwaarden voor deze raadpleging worden 
geregeld in uitvoeringsafspraken die in overeenstemming zijn met het nationale recht. 

 Artikel 16 van het Verdrag bepaalt dat de uitwisseling van informatie ook kan plaatsvinden door middel 
van een permanent contact tussen via verbindingsofficieren. Het artikel legt niet nader uit welk soort 
verbindingsofficieren dit zijn, ofwel of zij bilateraal gestationeerd zijn bij de Verdragsluitende Partijen, bij 
Europol of bij Interpol. 

 Artikel 17 draagt “Verbindingsofficieren” als officiële titel. Het artikel voorziet in een uitbreiding van taken 
van verbindingsofficieren (liaison officers), namelijk in het kader van de handhaving van de openbare orde 
en de veiligheid, dan wel de bescherming van personen en goederen. Dit betekent dat het soort informatie 
dat via verbindingsofficieren wordt uitgewisseld wordt uitgebreid naar (alleen) de opsporing. Ook beoogt 
het Verdrag van Senningen verbindingsofficieren gemeenschappelijk te gebruiken. 

In het Verdrag van Senningen zijn aanvullende regels neergelegd voor grensoverschrijdende achtervolging, 
observatie, bescherming van personen, gebruik van geweld, de oprichting van gemeenschappelijke politiecentra, 
gemengde patrouilles en controles, en gemeenschappelijke opleidingen. 
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3.6 Verdrag van Enschede 

Het Verdrag van Enschede betreft een bilateraal verdrag tussen Nederland en Duitsland. 17  Het verdrag dateert 
van 2 maart 2005 en trad op 1 juni 2006 in werking. De preambule acht het wenselijk is dat de uitwisseling van 
informatie tussen Nederland en Duitsland wordt geïntensiveerd. Daarnaast wordt versterking van de samenwerking 
beoogd, onder meer ten aanzien van de handhaving van de openbare orde en de veiligheid alsmede om strafbare 
feiten te voorkomen en op te sporen. 

Het Verdrag van Enschede bedoelt een aanvulling te zijn op andere kaders, waaronder de SUO en de EU OWRS. 
De Nederlandse autoriteiten die met de uitvoering van het verdrag gemoeid zijn, zijn de autoriteiten die politietaken 
uitoefenen, het Openbaar Ministerie en de relevante ministeries. Het verdrag beoogt samenwerking in de 
grensstreek en intensivering van de samenwerking door gezamenlijke opleidingen en bijscholing. Naast deze 
vormen van grensoverschrijdende samenwerking regelt het Verdrag onder andere bijstandsverlening bij 
grootschalige evenementen, rampen en zware ongevallen; grensoverschrijdende observatie, achtervolging, 
aflevering en infiltratie, en bijzondere vormen van grensoverschrijdende samenwerking zoals observatie ter 
voorkoming van een strafbaar feit dat aanleiding kan geven tot uitlevering of achtervolging bij bijzondere 
politiecontroles. Gezien de focus van dit onderzoek – grensoverschrijdende politiële informatie-uitwisseling – gaan 
we niet verder in op deze vormen van samenwerking. 

Het verdrag voorziet in rechtstreekse informatie-uitwisseling tussen Duitse en Nederlandse politiediensten, zonder 
tussenkomst van het Openbaar Ministerie. Om de informatie-uitwisseling te kunnen vergemakkelijken kunnen 
gemeenschappelijke politiecentra worden ingericht. Met betrekking tot gegevensuitwisseling wordt een 
intensivering van de uitwisseling van informatie en een verbetering van de communicatiestructuren beoogd door 
elkaar onder andere te informeren over feiten, dader-gerelateerde verbanden en typisch dadergedrag te informeren 
zonder verstrekking van persoonsgegevens; maar ook van ophanden zijnde gebeurtenissen en acties, met dien 
verstande dat de informatie geen persoonsgegevens bevat en zo spoedig mogelijk wordt verstrekt opdat tijdig de 
vereiste maatregelen kunnen worden getroffen. 

In het kader van de verlening van wederzijdse bijstand kunnen gegevens worden uitgewisseld met betrekking tot 
een reeks categorieën, zoals verstrekking van informatie over rijbewijzen en identiteitsdocumenten. Deze 
informatieverstrekking is in lijn met artikel 39 van de SUO bijstand. Politiegegevens kunnen worden verstrekt  uit 
gegevensbestanden en politiedossiers alsmede verstrekking van informatie uit publiek toegankelijke registers van 
de overheid. 

Indien de aangezochte autoriteit niet bevoegd is het verzoek af te handelen, stuurt deze het verzoek door aan de 
bevoegde autoriteit. Een en ander geldt tevens indien de bevoegde autoriteit een justitiële autoriteit is. De 
aangezochte autoriteit informeert de verzoekende autoriteit over de doorzending en over de voor de afhandeling 
van het verzoek bevoegde autoriteit. De bevoegde autoriteit handelt het verzoek af en stuurt de uitkomst terug naar 
de verzoekende autoriteit. 

De verzoeken van de politieautoriteiten worden via de nationale centrale politie-instanties verzonden en 
afgehandeld. Echter, politieautoriteiten kunnen verzoeken direct verzenden en afhandelen wanneer het 
grensoverschrijdende dienstverkeer op strafbare feiten betrekking heeft waarbij het zwaartepunt van het feit en van 
de opsporing ervan in de grensstreken ligt; wanneer er sprake is van directe samenwerking op basis van daad- of 
dadergerelateerde verbanden in het kader van een duidelijk afgebakende zaak doelmatig is en de toestemming 
hiervoor door de onderscheidenlijke nationale centrale politie-instantie is verleend. Artikel 39, derde lid, derde 
volzin, van de SUO is niet van toepassing: “In deze gevallen stelt de verzoekende politie-autoriteit zo spoedig 
mogelijk de in de aangezochte Overeenkomstsluitende Partij met de internationale politiesamenwerking belaste 

                                                           
17 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de grensoverschrijdende politiële samenwerking 
en de samenwerking in strafrechtelijke aangelegenheden; Enschede, 2 maart 2005. Trb. 2005, Nr. 86. De tekst van het Verdrag van 
Enschede is online vindbaar op http://wetten.overheid.nl/BWBV0001813/geldigheidsdatum_25-12-2012; gezien 23 december 2013. 

http://wetten.overheid.nl/BWBV0001813/geldigheidsdatum_25-12-2012
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autoriteit van haar rechtstreekse verzoek in kennis.” De nationale centrale politie-instantie dient geïnformeerd te 
worden voor zover het nationale recht dit vereist. 

Voor uitwisseling en vergelijking van DNA-profielen is altijd een rechtshulpverzoek nodig aan een justitiële autoriteit. 
Duitsland moet een dergelijk verzoek dus altijd richten aan een Nederlandse Officier van Justitie. De 
toelaatbaarheid stelt deze vast volgens het Nederlandse recht. De verzoeken kunnen via politiële kanalen worden 
verzonden. Het Verdrag schrijft standaarden voor de manier waarop de partijen elkaar in kennis stellen van 
verzoek, de toelaatbaarheid en de reactie daarop. Vraagt een partij om een DNA-profiel voor strafvorderlijke 
doeleinden, en is zo’n profiel nog niet voorhanden bij de aangezochte partij, dan moet de laatste zo’n profiel 
aanmaken, mits dat naar het nationale recht van die partij mogelijk is. Dit  moet ook het geval zijn naar het recht 
van de verzoekende partij. Dit laatste moet verondersteld worden op basis van het  vertrouwensbeginsel (Strijards, 
2008). 

Van belang is artikel 15 van het Verdrag dat betrekking heeft op informatieverstrekking bij strafrechtelijke opsporing 
zonder verzoek: in uitzonderlijke gevallen kunnen Duitsland en Nederland, met inachtneming van het nationale 
recht, zonder verzoek – dus spontaan -  informatie met inbegrip van persoonsgegevens doen toekomen indien er 
aanwijzingen zijn dat de ontvanger deze informatie voor de opsporing van strafbare feiten nodig heeft. De ontvanger 
is verplicht het belang van de medegedeelde gegevens te toetsen en niet-noodzakelijke gegevens te verwijderen, 
te vernietigen of terug te zenden naar de instantie die deze gegevens heeft verstrekt en, indien gebleken is dat de 
informatie onjuist is, dit te melden aan de instantie die de informatie heeft verstrekt. Deze spontane informatie-
uitwisseling kan digitaal plaatsvinden. 

Artikel 20 heeft betrekking op gegevensuitwisseling voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid of ter 
voorkoming van strafbare feiten. Met inachtneming van het nationale recht kunnen de bevoegde autoriteiten van 
de Verdragsluitende Staten elkaar in afzonderlijke gevallen ook zonder verzoek informatie inclusief 
persoonsgegevens verstrekken, voor zover er aanwijzingen zijn dat het voor de ontvanger nodig is deze informatie 
te kennen voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid of ter voorkoming van strafbare feiten. Net als 
in Artikel 15 geldt dat de ontvanger verplicht is het belang van de medegedeelde gegevens te toetsen en niet-
noodzakelijke gegevens te verwijderen, te vernietigen of terug te zenden naar de instantie die deze gegevens heeft 
verstrekt en, indien gebleken is dat de informatie onjuist is, dit te melden aan de instantie die de informatie heeft 
verstrekt. 

Het Verdrag van Enschede laat onverlet de binnenlandse informatieverplichtingen jegens de desbetreffende 
nationale centrale politie-instantie alsmede de procedure betreffende de internationale samenwerking op het 
gebied van de criminaliteitsbestrijding door nationale centrale politie-instanties, in het bijzonder in het kader van de 
Internationale Criminele Politieorganisatie (ICPO/Interpol). Belangrijk is dat –zoals hier boven beschreven - het 
Verdrag van Enschede voorziet in de mogelijkheid in de grensstreken rechtstreeks informatie uit te wisselen, dat 
wil zeggen zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie of de Landelijke Eenheid. 
 

3.7 “Zweeds” Kaderbesluit (ZKB) 

Het Europees Kaderbesluit 2006/960/JHA voorziet in de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en 
inlichtingen tussen rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie.18 Het besluit beoogt 
snellere informatie-uitwisseling tot stand te brengen tussen autoriteiten die bevoegd zijn op het gebied van 
voorkomen, onderzoeken of opsporen van strafbare feiten. De uitwisseling van informatie voor strafrechtelijke 
onderzoeken en onderzoeken die deze status nog niet hebben bereikt, moet plaatsvinden binnen een in het 
kaderbesluit neergelegde tijdslimiet. De verkregen informatie mag niet worden gebruikt als bewijs in een strafzaak. 

Het ZKB voorziet zelf niet in een database of indexsysteem. De uitwisseling van informatie wordt gekanaliseerd 
doordat het besluit een tijdslimiet oplegt en de voorwaarden bepaalt waaronder informatie-uitwisseling kan 
plaatsvinden, namelijk dat deze voorwaarden niet strikter zouden moeten zijn dan het niveau waarop de informatie 

                                                           
18 Zie: http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e090314_kaderbesluit_betreffende; gezien op 21 december 2013. 

http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e090314_kaderbesluit_betreffende
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binnen een  Lidstaat zelf wordt uitgewisseld (acht uren  voor urgente verzoeken). In feite kan het ZKB worden 
gelezen als een regulering van need to share. Het ZKB kan worden gebruikt in combinatie met bestaande kanalen, 
zoals Europol. 

Spoedeisende verzoeken moeten binnen  acht uren  na aanvraag worden afgehandeld. Indien deze dusdanig 
ingewikkeld zijn dat spoedige behandeling onmogelijk is moeten zij binnen drie dagen worden afgehandeld. Niet 
spoedeisende verzoeken moeten binnen 7 of 14 dagen zijn afgehandeld. Artikel 8 van het Zweeds Kaderbesluit 
bevat het beginsel van doelbinding. 

In artikel 12 van het ZKB is geregeld dat het bepaalde in artikel 39 leden 1, 2 en 3 van de SUO, voor zover het 
betrekking heeft op de uitwisseling van informatie en inlichtingen ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek of 
een criminele inlichtingenoperatie, wordt vervangen door het bepaalde in het Kaderbesluit. In tegenstelling tot de 
SUO heeft het ZKB betrekking op alle lidstaten van de EU. De omzetting van het Kaderbesluit in de Nederlandse 
wetgeving geschiedde in het Besluit Politiegegevens-2007 (art. 5).  

 

3.8 Tot slot 

Het is van belang dat in de relevante artikelen van de SUO, het ZKB en het Verdrag van Prüm steeds wordt 
verwezen naar het nationale recht. Informatie kan alleen worden uitgewisseld als de regels van het nationale recht 
in acht worden genomen. Dit geldt ook voor de verdragen van Enschede en Senningen. Voor de internationale 
informatie-uitwisseling blijft het Nederlandse recht dus het uitgangspunt. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan 
op de kanalen die kunnen worden gebruikt voor de internationale uitwisseling van politiële informatie. 
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HOOFDSTUK 4: KANALEN 

 

4.1 Inleiding 

Kanalen voor internationale politie informatie-uitwisseling bestaan grotendeels naast elkaar. Tussen de 
verschillende kanalen bestaat geen automatische interactie. Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de 
voornaamste kanalen die de politie ter beschikking heeft, namelijk Europol, Interpol, SIRENE en de nationale 
kanalen, waaronder het Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum en de Internationale Rechtshulpcentra die zijn 
ondergebracht bij de eenheden van de Nationale Politie, alsmede het kanaal van de liaison officers. 

 

4.2 Europol 

Europol is het Europese centrum voor de opslag en verwerking van inlichtingen en informatie over 
grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. Europol biedt ondersteuning aan de lidstaten bij de beheersing 
van ernstige en georganiseerde misdaad en terrorisme, en doet dit onder andere door middel van informatie-
uitwisseling. De samenwerking met en het werk van Europol is geregeld in het op 1 januari 2010 in werking getreden 
Europol-besluit, gesloten door de lidstaten van de EU, en in de bijbehorende uitvoeringsovereenkomsten.19 Europol 
is geen operationele dienst en beschikt niet over opsporingsbevoegdheden. Wel kan het ondersteuning bieden bij 
de coördinatie van opsporingsonderzoeken en aan gemeenschappelijke onderzoeksteams (Joint Investigation 
Teams of JIT’s). 

De gebruikers van de gegevens die door Europol worden vergaard en verwerkt zijn divers. De user community 
bestaat uit functionarissen die bij Europol werken, liaison officers van de lidstaten, nationale deskundigen die door 
de lidstaten bij Europol zijn gedetacheerd, alsmede medewerkers van de Europol National Units (ENE – zie 
hieronder) en bevoegde autoriteiten in de lidstaten. De samenwerkingspartners van Europol kunnen indirecte 
toegang hebben tot de opslag en raadpleging van de gegevens via het operationeel centrum van Europol (Europol 
Operational Centre). Dit centrum functioneert op 24/7 basis en wordt beschouwd als knooppunt (hub) voor de 
gegevensuitwisseling tussen Europol, de lidstaten van de Europese Unie en derde landen en organisaties.20  Het 
operationeel centrum kan voor een beperkte duur gegevens opslaan om te kunnen bepalen of de gegevens 
relevant zijn voor de taakuitvoering van Europol en of deze informatie zou moeten worden ingevoerd in het Europol 
Informatie Systeem EIS (zie onder) of in de Analytical Work Files (AWF’s21). Ook kan het operationeel centrum 
voorzien in thematische zaken: onderzoeksgegevens die relevant zijn voor verscheidene analyseprojecten. Ook 
biedt het operationeel centrum ondersteuning bij politiële activiteiten rondom grote evenementen, zoals grote 
sportevenementen of de Nuclear Security Summit (NSS) die in maart 2014 plaatsvond in Den Haag. Het totaal 

                                                           
19 De juridische grondslag van Europol was de op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst) (Trb. 1995, 282) en et op 24 
juli 1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, 
betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting 
van een Europese Politiedienst (Trb. 1996, 265). Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 vallen de 
rechtsbepalingen met betrekking tot Europol onder het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (titel V – De ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht). Bovendien werd de Europol-overeenkomst op 1 januari 2010 vervangen door een besluit van de Raad (Besluit 
2009/371/JBZ van de Raad tot oprichting van de Europese Politiedienst, Pb EU L121, 15 mei 2009). De stand van zaken begin november 
2014 is dat de nieuwe Europol-verordening in een triloog tussen Raad, Parlement en Commissie is behandeld (Note from Presidency to 
Council, Brussel, 28 mei 2014; 10033/14). 

20 Europol Review 2012, p. 7. https://www.europol.europa.eu/content/europol-review-2012; gezien 29 december 2013. Deze tekst gaat 
uitsluitend in op informatie naar, van en door Europol. 

21 Analytical Work Files worden beschouwd al operationele analyse en zijn gericht op speciale onderwerpen. In de AWF’s wordt informatie 
geanalyseerd en gebundeld aangeboden aan Lidstaten die het kunnen gebruiken in hun lopende operaties. Recentelijk is de systematiek 
gewijzigd. In plaats van specifieke thematische AWF’s zijn er nu twee AWF’s, namelijk “Organised Crime” en “Terrorism”. 

https://www.europol.europa.eu/content/europol-review-2012
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aantal inkomende en uitgaande berichten dat passeert tussen Europol en DLIO ligt net boven de 20.000 per jaar22, 
hetgeen fors lager ligt dan het aantal berichten via NCB Interpol (zie par. 4.3). 

Europol kent een systeem van nationale eenheden (Europol National Units – ENUs).23 Deze vormen de verbinding 
tussen Europol en de bevoegde autoriteiten in de 28 Lidstaten.  In Nederland is deze eenheid de dienst DLIO (tot 
voor kort IPOL) van de Landelijke Eenheid (tot voor kort KLPD). De hoofden van de ENU’s (HENU’s) vergaderen 
op regelmatige basis om Europol en het Europol Management Board te adviseren over operationele en andere 
zaken. Het netwerk tussen de nationale eenheden wordt ondersteund door secure channels of communication. Het 
Europol Secure Network verbindt agentschappen in alle Lidstaten met elkaar, alsmede een groeiend aantal 
partners uit landen en organisaties waarmee Europol een samenwerkingsovereenkomst heeft. De ENU’s in de 
lidstaten hebben meestal een gemengde staf met functionarissen die afkomstig zijn uit politie, douane, en 
opsporingsorganisaties, maar ook civiel personeel. Dit weerspiegelt de multidisciplinaire samenstelling van het 
personeel dat bij Europol zelf werkt. De ENU’s hebben de volgende taken: 

 Europol op eigen initiatief voorzien van informatie uit de desbetreffende lidstaat die nodig wordt geacht 
voor het vervullen van haar taak 

 Reageren op de verzoeken vanuit Europol om informatie en advies 

 Informatie actueel houden 

 Informatie beoordelen op basis van de uitgangspunten van het nationaal recht dat geldt voor de 
bevoegde autoriteiten en de doorzending van dit materiaal naar deze bevoegde autoriteiten 

 Verzoeken om advies, informatie en analyse door te sturen naar Europol 

 Gegevens invoeren in de computersystemen 

 Garanderen dat de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en Europol voldoet aan de juridische 
eisen. 

Bij Europol werken momenteel zo’n 850 functionarissen, waaronder ongeveer 150 verbindingsambtenaren of 
liaison officers (LO’s), die worden uitgezonden door de lidstaten, in het bijzonder door de Europol Nationale 
Eenheden. Iedere lidstaat vaardigt ten minste een verbindingsambtenaar af. De Liaison Bureaux (ook wel “desks” 
genoemd) bij Europol zijn deel van de nationale eenheid van de lidstaten. Als vooruitgeschoven post 
vertegenwoordigen zij de belangen van hun lidstaat op basis van hun eigen nationale recht. Bij Europol werken 
ook LO’s uit tien landen die geen lid zijn van de EU, en die met Europol een samenwerkingsovereenkomst hebben 
gesloten. Er werken twee liaison officers van Europol in Washington D.C., en één bij Interpol in Lyon. 

De liaison officers uit de lidstaten zijn gemachtigd gegevens uit te wisselen tussen hun nationale eenheid, Europol 
en andere Lidstaten van de EU. Zij hebben ook toegang tot de diverse computersystemen van Europol om hun 
taak te kunnen uitoefenen. LO’s assisteren vooral bij de uitwisseling van informatie tussen hun nationale eenheid 
en Europol door Europol te voorzien van informatie vanuit de nationale eenheid, de nationale eenheid te voorzien 
van informatie vanuit Europol, en samen te werken met functionarissen van Europol door hen van informatie en 
advies te voorzien over de analyse van de informatie die afkomstig is uit hun lidstaat. LO’s uit derde landen of 
organisaties waarmee Europol een samenwerkingsovereenkomst heeft hebben in principe dezelfde taak en 
faciliteiten als de LO’s uit de lidstaten, met dien verstande dat zij geen toegang hebben tot de computersystemen 
van Europol. 

Europol heeft sinds 1 januari 2013 het European Cybercrime Centre EC3, dat op 1 januari 2014 operationeel werd. 
Volgens de Europese Commissie moet het ook als natuurlijk contactpunt gaan fungeren voor de activiteiten van 
Interpol op het gebied van cybercriminaliteit. 

De operationele analyse is grotendeels gestoeld op het Analytical Work File (AWF), waarvan er nu twee zijn: 
Organised Crime en Terrorism. Nationale onderzoeken genereren informatie die via beveiligde 
communicatiekanalen aan de analisten van Europol wordt verstrekt. Deze informatie wordt gecentraliseerd 
verwerkt in het analysesysteem van Europol. De analisten zoeken in eerste instantie naar eenvoudige treffers 

                                                           
22 Bevestigd door respondent XIII. 
23 Voor een overzicht van ENU’s en hun organisatorische positionering in de lidstaten, zie Europol 2012: 54. 
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binnen de gegevens. Daarna verrichten ze een meer uitvoerige analyse. Het analysebestand is zo een centraal 
punt voor informatie die is verkregen in andere lidstaten en nuttig is voor nationale onderzoeken. 

Bij Europol vindt standaard een kwaliteitscontrole op de gegevens plaats, waarin de authenticiteit en de 
nauwkeurigheid van de informatie wordt gecheckt. In de inlichtingenwereld is dit het bekende “4x4”-systeem van 
evaluatiecodes (Den Boer, 2014).24 Het gebruik van het 4x4-evaluatiesysteem is opgenomen in de regels voor 
analyses en in de operationele overeenkomsten die Europol met derde partijen heeft afgesloten. Voor de 
beoordeling van de informatie worden codes gehanteerd, zoals broncodes en informatiecodes: 
 

“Verwerkingscodes zijn een middel om een informatiebron te beschermen. De codes waarborgen de 
beveiliging van de informatie en de veilige en adequate verwerking ervan, overeenkomstig de wensen van 
de eigenaar van de informatie en volledig in overeenstemming met de nationale wetgeving van de 
lidstaten. De verwerkingscodes geven aan wat er mag worden gedaan met verstrekte informatie en wie 
hier toegang toe heeft.”25 

Afhandelingscodes zijn een aanvulling op de evaluatiecodes bij informatie die via Europol wordt uitgewisseld: zij 
beschermen de informatiebron, verzekeren de beveiliging van de informatie in de toekomst en zorgen ervoor dat 
de informatie wordt verwerkt volgens de wensen van de eigenaar van de informatie. 

De gecentraliseerde kruiscontrole vindt plaats in het operationeel centrum van Europol26: inkomende gegevens 
worden vergeleken met alle bestaande gegevens. Operationele informatie wordt binnen het Europol-systeem 
verwerkt met behulp van analysebestanden, die geconcentreerd zijn   een specifiek misdaadterrein. Als er treffers 
zijn vanuit verscheidene analysebestanden, worden deze samengevoegd in één analytisch verslag en wordt  
feedback gegeven aan de leverende partij, waarin de verbanden duidelijk worden aangegeven, zodat nieuwe 
trends en ontwikkelingen binnen de criminele scene in de Europese Unie kunnen worden geïdentificeerd. 

Op de gegevensverwerking door Europol wordt toezicht verricht door het Gemeenschappelijk Controle Orgaan 
(CGO), dat is samengesteld uit leden van de autoriteiten die in de 28 Lidstaten toezicht houden op 
gegevensbescherming (in Nederland is dit het College Bescherming Persoonsgegevens)27. Dit orgaan heeft tot 
taak te waarborgen dat de rechten van personen niet geschaad worden door de opslag, de verwerking en het 
gebruik van gegevens waarover Europol beschikt. Het doet dit onder andere door inspecties bij Europol uit te 
voeren. Het GCO Europol moet met name:  

 Bekijken of de aanmaak van bepaalde analysebestanden noodzakelijk is en hier kanttekeningen bij 
plaatsen 
 Monitoren of de van Europol afkomstige gegevens mogen worden doorgegeven 
 Kwesties onderzoeken in verband met de toepassing en interpretatie van het Europol-besluit 
 De regels analyseren voor de verstrekking van persoonsgegevens door Europol aan derde instanties en 
niet-Lidstaten 
 Geharmoniseerde voorstellen uitwerken voor gemeenschappelijke oplossingen voor bestaande 
problemen. 

Volgens het Europol-besluit moet het GCO Europol tevens beoordelen of Europol op een aantal specifieke 
gebieden de beginselen van gegevensbescherming in acht neemt. Momenteel is een nieuwe Europol-verordening 
in voorbereiding, waarin uitgebreide bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot de informatie- en 
intelligencetaken, de mogelijkheid tot uitwisseling van gegevens, alsmede het van toepassing zijnde 
toezichtsmechanisme. 

                                                           
24 Een heldere uitleg wordt gegeven in een handwijzer van de Verenigde Naties: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 
Criminal Intelligence. Manual for Analysts. New York, 2011; http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-
Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf; gezien 30 december 2013. 
25 Europol Review 2011, p. 12. 
26 Europol Review 2011, Nederlandse versie, p. 9. 
27 http://www.cbpweb.nl/Pages/ind_cbpint_poljust_europol.aspx; gezien 22 december 2013. 

http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf
http://www.cbpweb.nl/Pages/ind_cbpint_poljust_europol.aspx
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4.3 Interpol 

Interpol is een wereldwijd netwerk van nationale contactpunten of bureaus voor de uitwisseling van politiële 
informatie. Bij Interpol zijn ook landen aangesloten waarmee Nederland geen rechtshulprelatie onderhoudt. De 
Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS) wordt betrokken bij de informatie-uitwisseling met niet-EU-
lidstaten. Het Nationaal Centraal Bureau in ieder van de 190 lidstaten van Interpol is de verbinding met het centrale 
bureau (secretariaat) van Interpol in het Franse Lyon. Ieder land dat lid is van Interpol heeft een eigen Nationaal 
Centraal Bureau. Deze bureaus vormen de spil in de informatie van en naar het Algemeen Secretariaat van Interpol 
in Lyon. Dit is bepaald in artikelen 31 en 32 van het Statuut van ICPO-Interpol Statuut dat dateert uit 1956.28De 
NCB’s staan binnen de lidstaten in verbinding met diverse afdelingen. Zij zijn verantwoordelijk voor de  
internationale politiële informatie-uitwisseling van en naar de politieorganisatie in de lidstaat en vormen daarmee 
de brug naar het secretariaat van Interpol, dat verantwoordelijk is voor het berichtenverkeer, het onderhoud van de 
Interpol databanken en misdaadanalyse. De samenwerking tussen de nationale politiediensten via Interpol is 
vrijwillig. Interpol kan geen eisen stellen aan de nationale inseining en wijze waarop de gegevens verwerkt worden. 

Interpol verspreidt signaleringen over personen en voorwerpen, en verschaft informatie over 
criminaliteitsfenomenen. Dit signaleringssysteem werd al ontworpen in 1946/1947. In 2012 werden ongeveer 
12.000 signaleringen uitgevaardigd, die ongeveer 20.000 keer werden verspreid (diffusions). De internationale 
signaleringen (notices) worden gecodeerd. Het betreft hier acht types van internationale coderingen, te weten rode, 
blauwe, zwarte, groene, gele, oranje, paarse en “special”.29 

De informatie-uitwisseling via Interpol30  werd vaak wel als omslachtig aangeduid omdat de procedure van de 
inseining veel tijd absorbeert en omdat het lang kon duren voordat men een respons krijgt op het verzonden bericht. 
Echter, sinds 2003 bestaat het Interpol Global Communication System (IGCS) voor de uitwisseling van informatie 
en communicatie tussen de aangesloten NCB’s. Het systeem is 24/7 operationeel: politiemensen hebben 24 uur 
per dag, 7 dagen per week toegang tot dit systeem om gegevens te kunnen checken en matchen. Het I-24/7-
communicatiesysteem is een virtueel netwerk, waarop alle NCB’s zijn aangesloten. Informatie kan snel en veilig 
worden gedeeld. Het betreft hier onder andere databases met gezochte personen, gestolen identiteitsdocumenten, 
alerteringen, gestolen motorvoertuigen, eerder verzonden berichten, etc. Behalve tekst kan door middel van I-24/7 

                                                           
28 Relevant zijn de volgende artikelen: Het Statuut meldt het volgende ten aanzien van Interpol NCB’s: Article 31 In order to further its aims, 

the Organization needs the constant and active co-operation of its Members, who should do all within their power which is compatible with 
the legislations of their countries to participate diligently in its activities; Article 32 In order to ensure the above co-operation, each country 
shall appoint a body which will serve as the National Central Bureau. It shall ensure liaison with: a. The various departments in the country; 
b. Those bodies in other countries serving as National Central Bureaus; c. The Organization’s General Secretariat; Article 33: In the case 
of those countries where the provisions of Article 32 are inapplicable or do not permit of effective centralized co-operation, the General 
Secretariat shall decide, with these countries, the most suitable alternative means of co-operation. De controle op de gegevens is als volgt 
vastgelegd: Article 36: The Commission for the Control of Files is an independent body which shall ensure that the processing of personal 
information by the Organization is in compliance with the regulations the Organization establishes in this matter. The Commission for the 
Control of Files shall provide the Organization with advice about any project, operation, set of rules or other matter involving the processing 
of personal information. The Commission for the Control of Files shall process requests concerning the information contained in the 
Organization’s files. Article 37 The members of the Commission for the Control of Files shall possess the expertise required for it to 
accomplish its functions. Its composition and its functioning shall be subject to specific rules to be laid down by the General Assembly. 

29 Een rode hoek betekent dat een gesignaleerd persoon moet worden opgespoord voor een bepaald soort strafbaar feit en voor wie 
aanhouding wordt gevraagd (wanted persons). De rode signaleringen vormen het leeuwendeel van de signaleringen: meer dan 8.000 van 
de in totaal zo’n 12.000 die in 2012 werden uitgevaardigd. Een blauwe hoek betekent dat er een signalering is in familiebelang of wanneer 
het een persoon betreft van wie de handelingen moeten worden bewaakt en opgegeven, of een verzoek om inlichtingen over een persoon. 
In 2012 betrof het 1.085 signaleringen. Een zwarte hoek staat voor een niet geïdentificeerd lijk van wie alle gegevens kunnen worden 
verstrekt die helpen om het identificeren te vergemakkelijken. In 2012 ging het om 141 signaleringen. Een groene hoek is de signalering van 
een persoon die als internationaal misdadiger wordt beschouwd en van wie de verplaatsingen moeten worden gevolgd; dit leidt in de praktijk 
niet tot aanhouding, maar tot observatie. In 2012 betrof dit 1.477 signaleringen. Een gele hoek staat voor vermiste personen. In 2012 ging 
het om 1.691 signaleringen. Een oranje signalering staat voor gevaarlijke materialen en goederen. In 2012 betrof het 31 signaleringen. Een 
paarse signalering heeft betrekking op methoden en objecten die door criminelen worden gebruikt om hun handelwijze te verhullen. In 2012 
werden er 16 signaleringen uitgezet. Een special notice heeft bettrekking op Interpol VN Veiligheidsraad gerelateerde verdachten, onder 
andere van Al Qaida en de Taliban. In 2012 werden er 78 van deze signaleringen uitgevaardigd. 

30 Gegevens over de informatiesystemen, databanken en signaleringen zijn ontleend aan het Interpol Annual Report 2012; 
http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Structure-and-governance; gezien 29 december 2013. 

http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Structure-and-governance
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ook beeld (video, dactyloscopie, foto's) en geluid worden gedeeld. Landen bepalen zelf voor wie I-24/7 beschikbaar 
wordt. Landen die informatie aanmelden bij het systeem blijven zelf eigenaar van de informatie en kunnen deze 
alleen ter beschikking stellen van een geselecteerd aantal landen of specifiek afschermen voor bepaalde landen. 

In 2012 was het systeem goed voor de uitwisseling van 17,5 miljoen gegevens. Politiemensen in “het veld” kunnen 
het systeem MIND gebruiken om toegang te verkrijgen tot het systeem via mobiele plaatsen, en FIND voor toegang 
vanaf vaste locaties. In 125 landen is het nu mogelijk om “remote access” te verkrijgen tot de informatiesystemen 
van Interpol-.Nederland is sinds mei 2003 aangesloten op het systeem. Het NCB Nederland in Zoetermeer, nu 
ondergebracht bij de DLIO, behandelt zo´n 60.000 verzoeken per jaar (gemiddeld 2500 inkomende en gemiddeld 
2500 uitgaande berichten per maand).31 Het Jaarverslag van Interpol (2012: 14) maakt melding van een uitbreiding 
van de bereikbaarheid van de databanken naar afgelegen locaties zoals vliegvelden of landsgrenzen, maar dit zal 
niet zonder slag of stoot gaan gezien de potentiële beveiligingsproblemen. Het Nederlandse NCB staat in 
verbinding met het Openbaar Ministerie, het LIRC en de IRC’s. 

 

4.4 SIRENE 

SIRENE is de afkorting van Supplementary Information Request at the National Entries. Relevant is Artikel 108 van 
de Schengen Uitvoeringsovereenkomst (SUO): Ieder land dat is aangesloten op het Schengen Informatie Systeem 
heeft een SIRENE bureau dat 24/7 bemenst is. De lidstaten worden geacht het SIRENE-bureau qua personeel en 
technische middelen zodanig in te richten dat daarmee de continuïteit gewaarborgd is. Lidstaten hebben in principe 
de keuze het SIRENE bureau op eigen wijze onder te brengen, maar in de praktijk is het vaak zo dat lidstaten 
SIRENE incorporeren in een landelijke of centrale eenheid waarin ook de Nationale Eenheid van Europol (ENE) 
en het Nationaal Centraal Bureau (NCB) van Interpol zijn aangesloten. Voor Nederland geldt dat deze bureaus of 
desks zijn ondergebracht bij het LIRC. Van belang is dat medewerkers van het SIRENE-bureau zich houden aan 
hun beroepsgeheim en andere vertrouwelijkheidsvereisten; ook als zij vertrekken moeten zij zich houden aan hun 
beroepsgeheim. Het SIRENE bureau is volledig operationeel en is het enige contactpunt per lidstaat voor de 
uitwisseling van aanvullende informatie in verband met de invoer van signaleringen, en maakt het mogelijk om een 
passende actie te ondernemen wanneer een persoon of voorwerp in het SIS II wordt aangetroffen. Op basis van 
het Besluit d.d. 26 februari 2013 (SIRENE Handboek) kunnen lidstaten elkaar raadplegen, overleggen of elkaar 
aanvullende inlichtingen verschaffen: 

 Bij de opneming van een signalering 

 Bij een treffer, zodat passende actie kan worden ondernomen 

 Indien een passende maatregel niet kan worden uitgevoerd 

 Wanneer de informatie betrekking heeft op de kwaliteit van de gegevens, of ter validering van inkomende 
signaleringen, of ter verificatie van uitgaande signaleringen 

 Wanneer moet worden nagegaan of meervoudige signaleringen zijn ingevoerd, cq om de compatibiliteit 
en de prioriteit van signaleringen na te gaan 

 Wanneer de informatie betrekking heeft op de rechten van de betrokkenen, in het bijzonder het recht op 
toegang tot de gegevens. 

Het SIRENE bureau kan ook andere taken toebedeeld krijgen in het kader van de politiesamenwerking, 
bijvoorbeeld in relatie tot het Zweeds Kaderbesluit (ZKB). Wanneer het SIRENE-bureau een verzoek ontvangt dat 
volgens het nationale recht buiten zijn bevoegdheid valt, geeft het dit verzoek onmiddellijk door aan de bevoegde 
autoriteit en informeert het verzoekende SIRENE-bureau hierover; zo nodig verleent het  verzoekende SIRENE-
bureau bijstand om de communicatie te vergemakkelijken.  

Gegevens mogen – behoudens enkele uitzonderingen – niet worden doorgegeven aan derde landen of derde 
organisaties, zoals Interpol. Europol heeft echter wel toegang tot en directe bevraging van de in het SIS II 
opgenomen gegevens. Ook mag Europol de lidstaten verzoeken om nadere informatie, overeenkomstig het 
Europol Besluit. Overeenkomstig de nationale wetgeving wordt samenwerking tussen SIRENE en de Nationale 
Eenheid van Europol (ENE/ENU) aanbevolen. Dit is ook de praktijk in Nederland. Het Besluit van de Raad d.d. 26 

                                                           
31 Bevestigd door respondent XIII. 
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februari 2013 geeft aan dat als de communicatie over SIS II-signaleringen via de ENU verloopt, alle relevante 
partijen – met name het SIRENE-bureau – op de hoogte moeten zijn “om misverstanden te voorkomen”.  Tevens 
hebben de nationale leden van Eurojust en hun assistenten recht op toegang tot de SIS II gegevens. 

Geeft een lidstaat de voorkeur aan een ander communicatiekanaal, dan moet daarover van tevoren overleg worden 
gepleegd met de andere betrokkenen. Wijziging van het communicatiekanaal is echter slechts in bijzondere 
gevallen mogelijk.” (Het Besluit van de Raad d.d. 26 februari 2013 specificeert echter niet wat deze “bijzondere 
gevallen” zijn). Signalering via het Interpol-kanaal moet worden beperkt tot uitzonderingsgevallen: dit wordt in het 
Besluit van de Raad wel nader gespecificeerd, namelijk in gevallen waarin opneming van de signalering niet 
mogelijk is onder SIS II of onder de Schengenuitvoeringsovereenkomst, of wanneer het technisch niet mogelijk is, 
of wanneer niet alle informatie aanwezig is die voor opneming van een SIS II signalering noodzakelijk is. Hier is 
dus enerzijds duidelijk sprake van een prioritering dan wel hiërarchisering van het communicatiekanaal, en 
anderzijds van een verduidelijking van de wederzijdse compatibiliteit van de systemen. Het Besluit van de Raad 
eist verder van de lidstaten dat de SIRENE-bureaus en de NCB’s elkaar informeren over treffers (ook wel ‘hits’ 
genoemd) en over verwijderingen van signaleringen. Tot slot moeten lidstaten er zorg voor dragen dat de 
informatie-uitwisseling tussen de SIRENE-bureaus en de NCB’s doelmatig verloopt en dat de lidstaten passende 
maatregelen treffen overeenkomstig hun nationale recht. 

De relevante artikelen in het EU Raadsbesluit 2007/533/JBZ en Verordening 1987/2006 van EP en EU Raad zijn: 

Personen ogv art 26   Personen ter aanhouding of voor over- en uitleveringsdoeleinden 

  ogv art 32   Vermiste personen 

  ogv art 34   Gezochte getuigen en betekenen van vonnissen e.d. 

  ogv art 36   Opvallende of onopvallende controle van personen 

ogv art 24  (Verordening):   Ongewenst vreemdelingen 

Goederen ogv art 1     (Toegang tot) Gestolen voertuigen 

ogv art 36   Opvallende of onopvallende controle van voertuigen 

  ogv art 38   Voorwerpen ter inbeslagneming 

Van belang zijn de antwoordtermijnen. Het SIRENE-bureau wordt geacht alle verzoeken om informatie over 
signaleringen “zo snel mogelijk” te beantwoorden. Beantwoording moet in alle gevallen binnen 12 uur plaatsvinden. 
Prioritering moet mede worden gebaseerd op het belang van de zaak en de categorie van de signalering. SIRENE-
formulieren die met de hoogste prioriteit moeten worden behandeld kunnen worden voorzien van de vermelding 
“URGENT” onder vermelding van de redenen van urgentie. Ook kan per telefoon worden gecommuniceerd om het 
proces van beantwoording te bespoedigen. Bij een zeer belangrijke of urgente zaak wordt het land waar de 
gesignaleerde persoon is aangetroffen geïnformeerd door middel van een formulier G. Het SIRENE-bureau moet 
zorg dragen voor een goede kwaliteit van de informatie en voor archivering van de gegevens. Jaarlijks vindt er een 
audit plaats en deze wordt ook gepubliceerd. Dossiers met een complex, problematisch of gevoelig verloop kunnen 
door de contactpersoon van SIRENE worden behandeld (SIRCoP). Voor de informatie-uitwisseling tussen de 
SIRENE bureaus gelden diverse verschillende formulieren.  

Ten aanzien van het kwalitatief goed functioneren van het personeel dan wel de medewerkers wordt het SIRENE-
bureau geacht de volgende uitgangspunten na te leven: 

 De medewerkers zijn ervaren 

 De medewerkers vormen een personeelsbestand dat zelfstandig en daardoor efficiënt kan functioneren 

 Een gering personeelsverloop is wenselijk 

 Eenduidige steun van het management (voor de totstandkoming van een gedecentraliseerde 
werkomgeving) 
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 Lidstaten worden aangemoedigd om passende maatregelen te nemen om ervaring en kwalificaties niet 
verloren te laten gaan 

 De medewerkers zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht (zie boven) 

 De hoofden van de SIRENE-bureaus komen in principe twee keer per jaar bijeen om de kwaliteit van de 
samenwerking tussen hun diensten te beoordelen, en technische of organisatorische maatregelen te 
nemen bij tekortkomingen; deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de lidstaat die het 
Voorzitterschap van de Raad draagt (rouleert elke zes maanden; halfjaarlijks) 

 De medewerkers van het SIRENE-bureau hebben een goede talenkennis; zij moeten kunnen 
communiceren met alle SIRENE-bureaus in de aangesloten landen 

 De medewerkers moeten noodzakelijke kennis hebben over (relevante) aspecten van nationaal, 
internationaal en Europees recht; van nationale rechtshandhavingsautoriteiten; van nationale en 
Europese administratieve systemen op gerechtelijk en immigratiegebied. 

 Juridische deskundigheid; deze kan worden geboden door iedere medewerker van een gerechtelijke 
autoriteit of met een vereiste juridische achtergrond 

 Kennis / deskundigheid met betrekking tot gegevensbewerking en gegevensbeveiliging 

 Deskundigheid van de medewerkers moet door middel van een opleiding op nationaal niveau worden 
gewaarborgd 

 Ten minste een maal per jaar worden gemeenschappelijke cursussen georganiseerd om de 
samenwerking tussen de Sirene bureaus te stimuleren 

 Ten minste een maal per jaar wordt een uitwisseling georganiseerd dat medewerkers van SIRENE-
bureaus in staat stelt elkaars werkmethoden te leren kennen, om te zien hoe andere SIRENE-bureaus 
zijn georganiseerd, en om persoonlijke contacten tot stand te brengen met collega’s in andere Lidstaten. 

 

4.5 Nationale Kanalen32 

4.5.1 Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum 

Het Korps Nationale Politie (KNP) heeft vijf formele internationale kanalen ter beschikking ten behoeve van 
internationale informatie-uitwisseling. Alle kanalen zijn gepositioneerd binnen het Landelijk Internationaal 
Rechtshulp Centrum (LIRC) van de Landelijke Eenheid (LE). Het betreft de netwerken en kanalen van SIRENE, 
Europol, Interpol, de Nederlandse (en Belgische) liaison officers in het buitenland, en de Foreign Liaison Officers 
in Nederland. De Afdeling Internationale Rechtshulp en Samenwerking (AIRS) en het Landelijk Internationaal 
Rechtshulp Centrum (LIRC) spelen een belangrijke rol in de kanaalkeuze. 

LIRC –dat in 2015 doorgroeit naar 146 fte33 - heeft tot taak: 

 de registratie van rechtshulpverzoeken ten behoeve van de Landelijke Eenheid en de bijzondere 
opsporingsdiensten; 

 de uitvoering van eenvoudige rechtshulpverzoeken ten behoeve van het  Landelijke Eenheid , evenals 
de coördinatie van de uitvoering en het toezicht op de kwaliteit van de afhandeling van overige 
rechtshulpverzoeken ten behoeve van de LE; 

 de uitvoering van eenvoudige rechtshulpverzoeken ten behoeve van de bijzondere opsporingsdiensten; 

 het zijn van kennis- en expertisecentrum op het gebied van internationale rechtshulp; 

 het beheer van de informatiekanalen.  
 

                                                           
32 Dit rapport gaat niet in op de Info-desk Twente. De desk heeft betrekking op informatie-uitwisseling met Duitsland en heeft een 24/7 
bezetting. Het heeft nauwe contacten met de politie in Niedersachsen en NRW.  Volgens Kop en Sollie (2011: 13) speelt de info-desk “een 
belangrijke rol” in de Nederlands-Duitse politiële informatie-uitwisseling. Buiten kantooruren wordt door Nederlandse en Duitse 
politiefunctionarissen veelvuldig gebruik gemaakt van de desk om antecedenten, kentekens, namen en adressen op te vragen. 

33 Volgens respondent XIII vallen hier alle medewerkers in de zes teams onder, namelijk de Dutchdesk, SIRENE, politiële rechtshulp, IRC-
Landelijke Eenheid, tolken en vertalingencoördinatie, en Programma’s en uitzendingen. 
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De Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS – airs@minvenj.nl) behandelt alleen justitiële 
rechtshulpverzoeken, en geen politiële voor landen buiten de EU. 

 

4.5.2 Internationaal Rechtshulp Centrum 

Een internationaal rechtshulpcentrum (IRC) heeft tot taak: 

 de registratie van rechtshulpverzoeken; 

 de uitvoering van eenvoudige rechtshulpverzoeken en de coördinatie van de uitvoering en het toezicht 
op de kwaliteit van de afhandeling van overige rechtshulpverzoeken; 

 het zijn van kennis- en expertisecentrum op het gebied van internationale rechtshulp. 
 

Naast het Landelijke IRC (LIRC) bestonden er voor de inrichting van de Nationale Politie zeven IRC’s: Den Haag, 
Amsterdam, Rotterdam, Noord-West-Midden-Nederland, Noordoost Nederland, Zuid en Limburg (sinds januari 
2011). 

Binnenkort moeten er 10 IRC’s zijn ondergebracht, één bij iedere Eenheid. Hiervoor zijn in totaal 210 fte 
geoormerkt, waarvan 100 fte recherche. Deze capaciteit kan eventueel worden vermeerderd (“opgeplust”) bij 
recherche coördinatietaken. Hiervoor bestaat een landelijk vastgesteld toewijzingskader (bij een grote 
capaciteitsvraag komen de stuur- en weegploegen aan bod). 

Zij coördineren de uitvoering van politiële en justitiële rechtshulpverzoeken. Ook behandelen zij de verzoeken tot 
uitlevering (met landen buiten de EU) en overlevering (met landen binnen de EU, wegens de werking van het EU-
arrestatiebevel – EAB). IRC’s registreren, controleren en monitoren de ingaande en uitgaande 
rechtshulpverzoeken. Rechtshulpverzoeken uit de eenheden dienen rechtstreeks via de IRC’s te verlopen, althans 
formeel gezien. Daar wordt de kanaalkeuze gemaakt voor insteek bij kanalen als Interpol, Europol, Schengen / 
SIRENE, de liaisons of het EPICC. 

De IRC’s en het LIRC zijn het loket voor de collega’s in de operatie voor wat betreft internationale informatie- 
uitwisseling en rechtshulp (tijdens kantoortijden; voor spoed- en complexe vraagstukken is men bereikbaar via de 
piketlijn). Dit komt er op neer dat buiten kantoortijd SIRENE de taakstelling van het LIRC overneemt. 

 

4.5.3 Euregionaal Politie Informatie en Coördinatie Centrum (EPICC) 

Het EPICC werd in 2005 met hulp van een subsidie van de Europese Unie opgericht vanuit het NEBEDEAGPOL, 
dat al jaren bestaat en een initiatief is van politiechefs uit de Euregio Maas-Rijn, dat vier miljoen inwoners kent. Het 
werd ondergebracht bij het toenmalige korps Limburg-Zuid en fysiek gevestigd in Heerlen. Het EPICC is een 
gedeeld informatiecentrum waarbinnen directe samenwerking en informatie-uitwisseling mogelijk is tussen 
politiefunctionarissen uit Nederland, België en Duitsland. Binnen het EPICC werken ongeveer 30 mensen uit 
Nederland, België en Duitsland samen op een locatie met een vaste bezetting. De functionarissen hebben ieder 
toegang tot hun eigen nationale registratiesysteem (er is geen sprake van een gezamenlijk of geïntegreerd 
registratiesysteem). Vanuit Nederland werken er bij EPICC functionarissen vanuit de politie en de Koninklijke 
Marechaussee. 

Inmiddels is het EPICC integraal onderdeel van het IRC (Zuid-)Limburg, waarin Openbaar Ministerie en 
politiediensten uit Nederland, België en Duitsland structureel met elkaar samenwerken. De drie landen zijn 
aangesloten op SIENA waardoor als zodanig zelfstandig kan worden gecommuniceerd. De samenwerking wordt 
gekarakteriseerd als een “’bottom-up” proces. 

Wekelijks wordt het opsporingsbulletin EPICC Info verspreid. De organisatie wil komen tot interne 
professionalisering, 24/7 bezetting en uitgroeien tot (nationaal) expertisecentrum voor grensoverschrijdende 
informatie-uitwisseling. Functionarissen die bij het EPICC werken komen uit de Eenheid Limburg, het 
Arrondissementsparket Limburg, het IRC Limburg (alleen voor wat betreft het Nederlandse deel)), de Koninklijke 
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Marechaussee, Polizei Aachen, Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Bundespolizei, Federale Politie België 
(Genk & Eupen), Lokale Politie België. Het EPICC maakt nu een doorontwikkeling door als backoffice voor de 
Meldkamer. Ook is er de samenwerking met het Real-Time Intelligence Center-Limburg (RTIC), dat van start ging 
in 2013. Dit wordt tevens gerelateerd aan het ZSM-loket, waarmee de verbinding bestaat met de zaaksofficier die 
snelle beslissingen kan nemen in overleg met de ketenpartners. Het EPICC draait nu nog niet 24/7. 

Het EPICC wisselt informatie uit met diverse landen binnen Europa, met name met die landen die een Police 
Customs Cooperation Centre (PCCC) hebben. Nederland heeft overigens geen gemeenschappelijk centrum 
waarbinnen politie en douane gemeenschappelijk en grensoverschrijdend samenwerken. Voor België geldt dat het 
hele land bevraagbaar is via het EPICC, terwijl het grensgebied van Duitsland is afgebakend tot 150 kilometer over 
de grens (sinds 2007 is het Landeskriminalamt aangesloten, dus dit geldt voor geheel Nordrhein-Westfalen). Wat 
betreft de informatiereikwijdte stellen Nelen et al. (2013) dat de informatie van ook ver buiten de Euregio en de drie 
meest betrokken landen wordt gegenereerd. Buiten de Schengenlanden om is het aantal bevragingen beperkt, of 
de vragen zijn gericht aan de PCCC’s in bijvoorbeeld Roemenië.34 Dit werd bevestigd in een interview.35 In het 
onderzoek van Kop en Sollie (2011: 10) kon niet worden vastgesteld of EPICC helpt om onderlinge, niet-
vastgelegde informatie-uitwisseling te kanaliseren. 

Het EPICC wisselt operationele gegevens uit, zoals kentekens, antecedenten, gesignaleerde of vermiste personen, 
verblijfplaats. Daarnaast is het verantwoordelijk voor het herkennen, beschrijven, analyseren en veredelen van 
informatie over de grensoverschrijdende criminaliteit in de Euregio Maas-Rijn. Ook biedt het ondersteuning bij 
grensoverschrijdende acties, zoals achtervolging, observatie, gemeenschappelijke surveillances en 
verkeerscontroles) (zie ook Kop en Sollie, 2011: 11). Het ontwikkelt zich meer tot een info-desk waardoor het dieper 
op zaken kan ingaan: dit betekent bijvoorbeeld minder inzet op EUCARIS en meer op veredelen en EMPACT-
feiten. 

Binnen het EPICC werden twee soorten informatiesysteem gebruikt, namelijk het Euregionale Multimediale 
Informatie-uitwisseling (EMMI) en het Exchange System for Legal Information (ESLI). Deze systemen bevatten 
uiteenlopende informatie zoals  (de uitwisseling van) kentekens, antecedenten en verblijfplaatsen. Sinds januari 
2014 is het EPICC aangesloten op SIENA. 

Per mei 2013 zijn de aantallen vragen wat gedaald omdat er geen bulk bevragingen op kentekens meer werden 
verricht voor België aangezien men EUCARIS (zie par 5.6) niet implementeerde. Echter, sindsdien heeft België via 
het EPICC vier EUCARIS aansluitingen gekregen. Hierdoor kan EPICC zich meer op de kwaliteit van de 
bevragingen richten. Via ESLI – dat nu niet meer wordt gebruikt – werden in 2012 rond de 19.000 verzoeken 
behandeld, en in 2013 waren dit er rond de 17.000. Het aantal vragen vanuit het buitenland overtrof het aantal 
vragen vanuit Nederland: in 2012 werden er in totaal 6.482 vragen gesteld vanuit Nederland, 10.671 vanuit het 
buitenland en er werden 1.905 vragen gesteld aan Schengenlanden; in 2013 waren deze aantallen respectievelijk 
5.774, 9.373 en 1.877. In 2014 verwacht men via SIENA rond de 20.000 bevragingen uit te komen. Per dag worden 
door het EPICC gemiddeld tussen de 65 en 70 vragen behandeld. 

 

4.5.4 Gemeenschappelijk Grens- en Coördinatiecentrum 

Het Gemeenschappelijk Grens- en Coördinatiecentrum (GGC) vloeit voort uit de Schengen Uitvoerings 
Overeenkomst (SUO) en het Verdrag van Enschede tussen Nederland en Duitsland. Het centrum werd in 2007 
officieel opgericht door de Koninklijke Marechaussee en de Bundespolizei. Het centrum voorziet in informatie-
uitwisseling met Duitsland en biedt ondersteuning bij de bestrijding van irreguliere grensoverschrijding en irregulier 
verblijf van personen in Nederland en Duitsland. Het is gevestigd op de grensovergang op de A77  bij Goch-
Hommersum. De KMar bemenst het centrum met 15 medewerkers, de Bundespolizei doet dit met 12 medewerkers. 
Het centrum functioneert op 24/7 basis. Het centrum fungeert als aanspreekpunt voor grenspolitiële 
aangelegenheden in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland. 

                                                           
34 Roemenië is wel lid van de EU maar nog geen uitvoerend partner van Schengen. 
35 Respondent X. 
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Het centrum wordt in “toenemende mate” (Kop en Sollie, 2011: 12) gebruikt om politiële informatie uit te wisselen 
tussen politiekorpsen uit heel Nederland en Duitsland (NB: het EPICC moet de info-uitwisseling met Duitsland 
beperken tot het grensgebied, d.w.z. tot 150 km in Duitsland). Persoonsgegevens, antecedenten, verblijftitels en 
dergelijke zijn het soort gegevens waarvoor het GGC aanspreekpunt is. Aan Nederlandse zijde wordt de informatie 
vastgelegd in het Recherche Basis Systeem (RBS) en in de Basisvoorziening Opsporing (BVO). Het GGC kan 
informatie opvragen over vreemdelingen in de gehele EU; ook ondersteunt het collegae die voor Frontex werkzaam 
zijn aan de buitengrenzen van het Schengengebied. Het GGC faciliteert ook de overdracht en overname van 
personen van en naar Nederland, België en Duitsland. Het centrum kan ondersteuning bieden bij 
grensoverschrijdende activiteiten. Door de ligging op de grens kan het centrum aansluiten op ICT-faciliteiten in 
zowel Nederland als Duitsland. 

 

4.6 Liaison Officers (LO’s)  

Liaison officers, ook wel verbindings- of contactambtenaren genoemd, vormen een belangrijke aanvulling op de 
eerder genoemde kanalen voor politiële informatie-uitwisseling (zie oa Den Boer en Block, 2013). Nederland 
stationeert sinds 1978 liaison officers (LO’s)  in het buitenland. Aanvankelijk hadden de LO’s alleen tot taak om 
informatie in te winnen over verdovende middelen. Later werd de taak van LO’s algemener en zij zijn nu inzetbaar 
voor het hele terrein van de georganiseerde misdaad. LO’s werden vooral ingezet om bestaande informatiekanalen 
aan te vullen en de informatiestroom te optimaliseren. LO’s hebben geen operationele taken. In het gastland 
hebben zij een bemiddelingsfunctie in het verrichten van verder onderzoek. Zij kunnen gevoelige informatie 
inwinnen en deze informatie gecodeerd doorgeven aan de recherche in Nederland, die dit vervolgens weer doorzet 
naar decentrale eenheden. Cruciaal is dat aan een in het buitenland gestationeerde LO informatie kan worden 
verstrekt op gelijke voet als wanneer hij of zij in Nederland zou zijn. Bij verstrekking door de LO aan buitenlandse 
politieautoriteiten blijft de LO gebonden aan het bepaalde in de Nederlandse wet- en regelgeving. 

De (rapportage van de) activiteiten van de LO’s worden nauw afgestemd met het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
en de ambassadeur. In Nederland legt de LO via dagjournaals verantwoording af aan de Dienst Landelijke 
Informatie Organisatie (DLIO) van de Nationale Politie. Door het gastland wordt weinig of geen controle uitgeoefend 
op de werkzaamheden van de LO. Deze kan verzoeken krijgen om informatie van verschillende organisaties, zoals 
de Sociale Verzekeringsbank of de FIOD. Toetsing van de door Nederlandse LO’s verkregen informatie vindt plaats 
in Nederland, veelal door de rechter-commissaris, die bekijkt of de informatie hard genoeg is en die de aanvraag 
voor een rogatoire commissie weegt.36 

Het meest recente document met betrekking tot het beleid ten aanzien van LO’s is de brief van de Minister van 
Veiligheid en Justitie d.d. 9 oktober 2013, kenmerk 424679. LO’s worden in deze brief beschouwd als één van de 
instrumenten voor internationale politiesamenwerking. Het aantal politie liaisons (Nationale Politie en KMar) in het 
buitenland ligt op zo’n 25.37 De ontwerp Europolverordening eist van iedere lidstaat dat het minimaal één liaison 
officer stationeert bij Europol. Binnen de EU zal het aantal bilaterale LO’s worden afgebouwd. Enerzijds wordt de 

                                                           
36 De Dienst Ipol meldt in een vertrouwelijk rapport (Ipol, 2012: 8): In 2011 waren er liaisonvestigingen van het toenmalige KLPD en de 
Koninklijke Marechaussee operationeel in de volgende landen: Australië (Canberra), Bosnië-Herzegovina (Sarajevo), China (Beijing en 
Hongkong), Colombia (Bogotá), Duitsland (Berlijn), Frankrijk (Parijs en Lille, Hazeldonkproject), Italië (Rome), Kenia (Nairobi), Maleisië 
(Kuala Lumpur), Marokko (twee maal, Rabat), Nederlandse Antillen (Willemstad, met satellietpost Dominicaanse Republiek), Nigeria (Abuja), 
Pakistan (Islamabad), Polen (Warschau), Portugal (Lissabon, MAOC), Roemenië (Boekarest), Rusland (Moskou), Servië (Belgrado), Spanje 
(twee maal, Madrid), Suriname (Paramaribo, met satellietpost Brasilia in Brazilië), Thailand (Bangkok), Turkije (Ankara, twee maal, met 
satellietpost Istanboel), Venezuela (Carácas), Verenigd Koninkrijk (Londen), Verenigde Arabische Emiraten (Dubai) en Verenigde Staten 
(Washington D.C.).De KLPD-post Jakarta (Indonesië) werd in 2011 gesloten en is via accreditatie ondergebracht bij de LO-post Canberra 
in Australië. In 2012 opent de KMar een post in Peru. De KMar-posten Duitsland en Verenigd Koninkrijk werden in 2012 gesloten, zodra de 
flexibel inzetbare liaisons (FILO's) voor West-Europa, Zuid-Europa en Noord-Europa operationeel zouden worden.  In 2010 is een flexibel 
inzetbare liaison ten behoeve van de regio West-Afrika benoemd. Voor de periode 2011-2015 werden veel wijzigingen verwacht, onder meer 
omdat bilaterale betrekkingen binnen de EU geleidelijk zouden worden vervangen door verbindingsofficieren bij Europol. 

37 Voor een actueel overzicht, zie Bijlage 1 van de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 9 oktober 2013, p. 8 en 9. Per 9 oktober 
2013 had de Nationale Politie plaatsingen bij Europol Den Haag, en in Lille, Parijs, Rome, Lissabon (FILO), Madrid, Moskou, Ankara, 
Boekarest, Belgrado, Bogota, Curaçao, Paramaribo, Washington, Caracas, Lima, Brazilië (FILO), Rabat, Zuid-Afrika (FILO), Canberra, 
Bejing, Dubai, Bangkok en Manilla, met tal van accreditaties. 



 

© WODC– A-2241 
 

42 

Dutchdesk bij Europol versterkt met het doel de rol van Europol als Europees informatieknooppunt te verstevigen.38 
Anderzijds wil de Minister een meer flexibele inzet van het netwerk van politieliaisons bewerkstelligen.39 Flexibel 
Inzetbare Liaisons (FILO’s) werken vanuit Nederland en hebben een land dan wel een thema als aandachtsgebied. 
De Minister wil dit betrekkelijk nieuwe concept inzetten in de Europese Unie in combinatie met de versterking van 
de bemensing van de Dutchdesk bij Europol. 40 

Naast de politie en de KMar hebben ook andere overheidsdiensten LO’s in het buitenland, zoals de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) en de Douane. Tevens zijn er liaison officers uit andere landen actief in Nederland 
(Foreign Liaison Officers). 

In de brief verduidelijkt de Minister ook de taken van de politieliaison, welke zijn: 

1) Bemiddeling bij uitgaande rechtshulpverzoeken 
2) Informatie-uitwisseling: “Snelle en betrouwbare uitwisseling van operationele (gevoelige) informatie met 

buitenlandse opsporingsdiensten” 
3) Trends en analyses 
4) Begeleiding van delegaties 
5) Overige werkzaamheden in het kader van de niet-operationele politiesamenwerking. 

Uiteraard is de tweede taak (snelle en betrouwbare uitwisseling van operationele (gevoelige) informatie met 
buitenlandse opsporingsdiensten) voor dit onderzoek het meest relevant. De specifieke taakopdracht van de LO 
hangt sterk samen met het land waar hij of zij werkt. Liaison officers worden geplaatst bij een Nederlandse 
vertegenwoordiging en krijgen een diplomatieke status toegekend. Waar nodig worden LO’s geaccrediteerd voor 
omringende landen. “De liaison officer vervult in de landen waarin deze geaccrediteerd is de functie van 
verbindingsofficier en is geautoriseerd om vertrouwelijke (opsporings)informatie – waar dit verdragsrechtelijk is 
toegestaan – te ontvangen en te verstrekken aan de betreffende politie en justitieautoriteiten.”41 

Buiten de politie hebben ook andere organisaties en diensten liaison officers in het buitenland. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de KMar, de AIVD, en de IND. De Immigratie Liaison Officers (ILO’s) zijn geplaatst in landen buiten de 
Europese Unie en hebben als taak het voorkomen en bestrijden van illegale immigratie. Het ILO-netwerk is 
geformaliseerd via verordening (EG) 377/2004 van de Raad van 19 februari 2004; de ILO’s hebben geen 
opsporings- en handhavingstaak en worden aldus niet ingezet voor het achterhalen van strafrechtelijke informatie.42 
Sinds 2007 werken de politie en de KMar samen in een gezamenlijk netwerk van verbindingsofficieren, waarbij het 
taakaccent van de politieliaison officers ligt op zware en georganiseerde misdaad en terrorisme, en 
politiesamenwerking in het algemeen. Ook kunnen LO’s worden bevraagd door andere landen. Het Benelux 
politieverdrag43 maakt het mogelijk om Belgische, Luxemburgse en Nederlandse LO’s in te zetten voor het 
behandelen van rechtshulpverzoeken (en dus niet voor andere liaisontaken).44 

 

4.7 Tot slot 

De kanalen die door de politie in Nederland kennen hun eigen oorsprong en zijn daardoor zeer divers. Europol, 
Interpol, SIRENE en de buiten- en binnenlandse LO’s zijn gekoppeld aan de DLIO, maar onderling hebben zij 
uiteenlopende functionaliteiten. Zo heeft het Interpol-kanaal in tegenstelling tot het Europol-kanaal een globaal 

                                                           
38 TdK kenmerk 424679, 9 oktober 2013, p. 7. 
39 TdK kenmerk 424679, 9 oktober 2013, p. 6. 
40 TdK kenmerk 424679, 9 oktober 2013, p. 5. 
41 TdK kenmerk 424679, 9 oktober 2013, p. 4. 
42 Zie brief van Staatssecretaris Teeven d.d. 4 juni 2013, kenmerk 385669: “Het koppelen van informatiesystemen en de inzet van 
Immigration Liaison Officers”. De brief van de Minister spreekt niet over de Richtlijnen ten aanzien van buitenlandse verbindingsofficieren in 
Nederland, die op 1 april 2002 van kracht ging. 

43 2005, Trb. 35. 
44 Zie ook IOB, 2012, par 5.8.2. voor het concept van sharen & poolen van LO’s in het kader van de Benelux- en Senningensamenwerking. 
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bereik, terwijl Europol kennis, analyse en coördinatiecapaciteit kan samenbrengen. Hoewel er geen aanleiding is 
om te constateren dat er tussen de kanalen concurrentie bestaat kiest men vaak het kanaal waar men het snelst 
wordt bediend en wat het best past bij de zaak. Ook aan decentrale kanalen zoals het GCC en het EPICC bestaat 
behoefte vanuit de werkpraktijk, zowel in binnen- als buitenland. In het volgende hoofdstuk worden de meest 
relevante informatiesystemen behandeld die in de arena van de internationale politie informatie-uitwisseling worden 
gebruikt. 
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HOOFDSTUK 5: INFORMATIESYSTEMEN 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de informatiesystemen waarvan de bestanden kunnen worden benut voor de 
internationale politiële informatie-uitwisseling. De Wet persoonsgegevens van 2000 definieert een bestand als “elk 
gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid 
is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking 
heeft op verschillende personen.” Een bestand is in de regel een elektronisch bestand, oftewel een geordende 
verzameling van gegevens in elektronische vorm.  In de arena van de internationale politiële gegevensuitwisseling 
heeft in korte tijd een snelle uitbreiding plaatsgevonden van het aantal elektronische bestanden dat internationaal 
kan worden gedeeld en dat toegankelijk is voor politiediensten, met name tussen de lidstaten van de EU. Er bestaan 
tal van internationale informatiesystemen waaronder het Douane Informatie Systeem, het Visum Informatie 
Systeem en Eurodac. De opsomming in dit hoofdstuk is verre van uitputtend. Wij beperken ons tot de 
informatiesystemen die primair van toepassing zijn op de uitwisseling van politiegegevens, namelijk het EIS, 
SIENA, EAS, SIS II en EUCARIS. 

 

5.2 EIS 

Het Europol Informatie Systeem (EIS) werd op 10 oktober 2005 in gebruik genomen. Het systeem stelt de lidstaten 
van de EU  in staat om informatie uit te wisselen over de zware georganiseerde criminaliteit. Met het systeem kan 
worden vastgesteld of personen of objecten die worden gerelateerd aan een opsporingsonderzoek zich in een 
lidstaat bevinden. Indien dit het geval is kunnen de desbetreffende lidstaten bilateraal aanvullende informatie 
uitwisselen.  

Het informatiesysteem is een soort referotheek en maakt het mogelijk voor opsporingsinstanties in de EU-lidstaten 
om informatie uit te wisselen. Het EIS bevat informatie over criminelen en strafbare feiten die onderling met elkaar 
kunnen worden verbonden: “Je kunt erin checken of informatie aanwezig is in de lidstaten en wie de eigenaar van 
de informatie is (...)”.45 Dit kan het opstapje zijn om meer informatie te verkrijgen. Een gegevensobject wordt als 
het ware geclusterd rondom alle beschikbare informatie, zoals informatie over de verdachte, een wapen of een 
transactie. De informatie die het EIS opslaat heeft betrekking op de misdrijven die onder het mandaat van Europol 
vallen. Het gaat om informatie over verdachten, veroordeelden, potentiële toekomstige verdachten, modus 
operandi en middelen die worden gebruikt om een misdrijf te plegen. Informatie-deling via het EIS hoeft niet te 
concurreren met bilaterale uitwisseling van politiegegevens onderling. 

Volgens Europol is het aantal gegevens dat wordt opgeslagen in EIS opmerkelijk gestegen.46 Het aantal ligt nu 
boven de 250.000 gegevens (75.610 personen)).. Een kwart van de gegevens is gerelateerd aan drugshandel, en 
iets meer dan een kwart aan mensenhandel (28%). In 2012 vonden 111.110 raadplegingen plaats in het systeem47 
en in 2014 was dit aantal gestegen tot 253.878 raadplegingen. Alle EU-lidstaten dragen informatie aan. Het is nu 
voorzien dat 16 lidstaten hun nationale database kunnen verbinden met EIS en dat hun gegevens automatisch 
worden ingevoerd (automatic uploading). 

In Nederland is thans nog alleen de Landelijke Eenheid (o.a. Recherche) van de NP aangesloten om EIS te 
bevragen, maar dit wordt uitgebreid. In  2014/2015 zal aansluiting plaatsvinden naar de regionale eenheden, KMar 
en BOD’en. De voeding van EIS met Nederlandse gegevens gebeurt thans nog ad hoc maar zal automatisch 
kunnen gebeuren  in het nieuwe basisregistratiesysteem voor de opsporing (Summ-IT) dat eind 2014 naar alle 
eenheden wordt uitgerold, waardoor alle IRC-medewerkers toegang zullen hebben tot het systeem. Gegevens zijn 
beschikbaar via de halfjaarlijkse batch uploads. Na een weifelende start staat Nederland op de derde plaats van 

                                                           
45 Respondent V. 
46 Voor deze en onderstaande info, zie Europol Publications Office, Leaflet EIS, 
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/eis_leaflet_2013.pdf; gezien 29 december 2013. 
47 Europol Annual Review 2012, p. 18. 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/eis_leaflet_2013.pdf
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alle EU-lidstaten. Nederland is nu goed aangesloten en levert gegevens aan die tot hits kunnen leiden met 
onderzoeken in andere EU-lidstaten. 

Zoals hierboven aangegeven variëren de gegevens die in EIS kunnen worden opgeslagen van personen tot 
objecten zoals auto’s of identiteitsdocumenten. Deze gegevens kunnen met  elkaar worden verbonden zodat een 
gestructureerd beeld ontstaat van een criminele zaak. De nieuwste versie van EIS, die van start is gegaan in 2013, 
kan ook biometrische gegevens en cybercrime-gegevens opslaan en automatisch vergelijken. Nieuwe gegevens 
worden in EIS ofwel handmatig ofwel automatisch ingevoerd. De gegevens en de invoer vallen onder volledige 
verantwoordelijkheid van de autoriteit of het land dat de gegevens invoert (gegevenseigenaar); dit betekent dat 
Europol noch een andere lidstaat wijzigingen kan invoeren in deze gegevens. Ipso facto betekent dit dus ook dat 
de eigenaar van de gegevens verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de gegevens (nauwkeurigheid, 
betrouwbaarheid, actualiteit, tijdslimiet aan de gegevensopslag, verificatie). 

Hoewel in beginsel alle gegevens toegankelijk zijn voor alle leden van de user community, kan het land cq de 
eigenaar van de informatie beperkingen opleggen aan de toegang tot de informatie, dit op een case-by-case-basis. 
Dit wordt aangegeven door middel van handling codes. Bepaalde informatie kan worden geraadpleegd maar het 
land dat geen toestemming krijgt de gegevens niet te zien; mocht er een hit zijn, dan wordt dit wel doorgegeven 
aan de lidstaat die de eigenaar is van de informatie. Bij een hit of match kan aanvullende informatie worden 
verkregen via SIENA (zie hieronder). Voor de gebruiker heeft het EIS het voordeel dat de gegevens die hij of zij 
invoert automatisch worden gecheckt tegen de data die in de andere systemen van Europol zijn opgeslagen, zoals 
de Analytical Work Files of de 10.4 repository. 

De IS Cross Check (CC) is een functionaliteit die automatische herkenning van potentieel identieke objecten tussen 
Lidstaten (Cross Border Crime Check, CBCC) toelaat voor vier typen van objecten, namelijk personen, 
communicatiemiddelen, transportmiddelen en criminele organisatie. Indien er een CC-treffer is moeten de partijen 
met elkaar communiceren om vast te kunnen stellen of er sprake is van een match en om een onderzoek op te 
starten.  

De verdere ontwikkeling van het systeem voorziet in betere raadpleging, een integratie met andere “management 
tools” van Europol (denk aan het Serious and Organised Crime Threat Assessment – SOCTA), en de bevraging 
van de EIS via nationale informatiesystemen. Front line onderzoekers kunnen op die manier hun nationale 
politieregistratiesysteem doorzoeken zonder aanvullende inspanningen. Hiervoor is door Europol onlangs het 
Universal Message Format ontwikkeld, dat zal worden gebruikt als standaard voor gestructureerde informatie-
uitwisseling. 

 

5.3 SIENA 

SIENA staat voor Secure Information Exchange Network Application. Op 15 januari 2008 werd het Europol Secure 
Netwerk goedgekeurd. Het betreft hier een communicatiesysteem dat operationele informatie-uitwisseling mogelijk 
maakt tussen de lidstaten van de EU. Met name de eenvoud en de veiligheid worden door Europol als voordelen 
gezien. Het betreft hier operationele en strategische criminaliteitsgerelateerde informatie en inlichtingen tussen 
Europol, de Lidstaten en partners die een samenwerkingsovereenkomst hebben met Europol. Ook regionale 
platforms in Accra en Dakar hebben nu een verbinding (remote access facilities) en het is beschikbaar gesteld voor 
de informatie-uitwisseling met de European Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX). In 2012 waren er 287 
autoriteiten die een geconfigureerde link hadden met SIENA en per juli 2014 was dit aantal gestegen naar 483. 
Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van dit systeem was betrouwbaarheid en geheimhouding van de 
informatie. 

Een respondent48 zet op een rij wat de eigenschappen van SIENA zijn: 

                                                           
48 Respondent V. 
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Secure environment – de beveiligde uitwisseling van de informatie via SIENA wordt steeds verzekerd.  

Secure environment ook met Derde Partijen: de veilige omgeving voor de informatie-uitwisseling heeft 
ook betrekking op de Derde Partijen49 waarmee Europol een samenwerkingsovereenkomst is 
aangegaan. 

Privacybescherming: de EU Data Protection Supervisor, het Gemeenschappelijk Controle Orgaan en de 
nationale autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens zijn zeer betrokken, ook in de SIENA 
evolutie en strategie. 

Auditing: Elke actie in SIENA wordt gelogd en is beschikbaar voor auditing. 

Data processing, duidelijke regels met betrekking tot confidentiality level, handling codes en 
betrouwbaarheid van de bron en de info 

Configureerbaar: zeer configureerbaar afhankelijk van nationale behoeften, nationale wetgeving en 
nationale technische infrastructuur.  

Compatibel met de nationale workflow: de berichtenflow via SIENA kan afgestemd worden op de 
nationale behoeften inzake informatie-uitwisseling.  

Designated Competent Authorities (DCA) - Voor elke nationale eenheid die verbonden wordt met SIENA 
kan de routing van de informatie bepaald worden. 

Overschakelen op andere kanalen, zoals LO’s om gegevens uit te wisselen met landen waarmee 
Europol nog geen samenwerkingsakkoord heeft afgesloten en die bijgevolg nog niet verbonden zijn met 
SIENA. 

Mede door het ontstaan van SIENA, neemt Europol een meer prominente rol in op het gebied van de internationale 
informatie-uitwisseling. Dit is belangrijk in de evolutie van Europol. Daar waar vroeger de lidstaten werd verzocht 
om hun informatie te delen met Europol wordt dit nu veel meer gefaciliteerd door het beleid ten aanzien van 
informatie-deling en door SIENA zelf. De eindgebruiker ontvangt een bericht bij het verzenden van een SIENA-
bericht om te overwegen de informatie met Europol te delen.50 

In de eerste helft van 2014 werden 16.865 nieuwe cases aangemeld. Ter vergelijking: In 2012 werden 15.949 
nieuwe zaken geopend via  SIENA, terwijl dit aantal in 2005 lag op 6.762. Van deze zaken was 29% gerelateerd 
aan drugs, gevolgd door fraude en oplichting (15 %) en terrorisme (10%). Er werden 330.633 operationele berichten 
uitgewisseld tussen Europol, de lidstaten en de partners die een samenwerkingsovereenkomst hebben met 
Europol. In 2011 was Duitsland de grootste leverancier van nieuwe gegevens, gevolgd door België, Frankrijk en 
Duitsland (en Europol zelf namens derde partners).51 

De implementatie van SIENA verschilt van land tot land en dit is momenteel een hot topic op de relevante 
overlegfora van de EU. De meeste lidstaten hebben een gecontroleerde workflow, waarbij de Europol National Unit 
en het Liaison Bureau een rol spelen in het ontvangen en versturen van berichten naar Europol, andere lidstaten 
en Derde Partijen.52 

Nederland is één van de grootste gebruikers van SIENA, vooral sinds januari 2014 vanwege het EPICC Heerlen. 
SIENA is in Nederland ondergebracht bij het DLIO. In 2012 heeft een pilot plaatsgevonden om te bezien of ook 
andere organisaties moesten worden aangesloten, waarbij men aansluiting van het LIRC, IRC Haaglanden (nu IRC 
Den Haag), en de Koninklijke Marechaussee wilde realiseren. SIENA wordt in de loop van 2014/2015  uitgerold 
naar alle IRC’s en ketenpartners van de Nationale Politie. De decentralisatie van SIENA is ook een belangrijk thema 

                                                           
49 Deze Derde Partijen zijn Australië, Canada, Kroatië (nu lid van de EU), Eurojust, IJsland, Interpol, Monaco, Noorwegen, Zwitserland en 
de Verenigde Staten. Zie Europol, 2013, p. 26. 
50 Parafrasering van uitspraak door Respondent V. 
51 Annual Activity Report Europol 2010, The Hague, 30 June 2011, p. 13; 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201110/20111019ATT29754/20111019ATT29754EN.pdf; gezien 29 december 
2013. 
52 Parafrasering van uitspraak door Respondent V. 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201110/20111019ATT29754/20111019ATT29754EN.pdf
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binnen de EU, met name de mogelijkheid om bepaalde autoriteiten zoals de Asset Recovery Offices (ARO’s) aan 
te laten sluiten. 

In het algemeen kan worden gesteld dat SIENA nog niet ten volle wordt benut. De lidstaten gebruiken SIENA 
hoofdzakelijk tijdens kantooruren. Buiten deze uren om en in weekends wordt het kanaal amper gebruikt omdat 
het bijna niet wordt gemonitord in de lidstaten. Hierdoor heeft de lezer niet de zekerheid dat zijn of haar bericht 
wordt gelezen in andere lidstaten en dat er naar gehandeld wordt. De meeste lidstaten hebben een 24/7 “on-call”-
procedure. 

 

5.4 EAS 

Het Europol Analysis System (EAS) is het analysesysteem van Europol en is een operationeel informatiesysteem 
dat het mogelijk maakt gegevens te centraliseren en te analyseren, alsmede te verbinden met analysecapaciteiten. 
Het systeem ondersteunt het werk van de analisten van Europol. Alleen analisten die in het kader van specifieke 
analysebestanden werken, hebben rechtstreeks toegang. 

Het systeem is toegespitst op de analysebestanden en omvat enkele specialistische instrumenten en software voor 
een volledige analyse van de informatie die door de EU-lidstaten wordt verstrekt. De analysebestanden bevatten 
gespecificeerde categorieën van personen (criminelen, verdachten, contacten, medeplichtigen, slachtoffers, 
getuigen en informanten) en categorieën van gegevens over deze personen. Zo kan men een beeld vormen van 
bijvoorbeeld de structuur van de criminele organisatie, de belangrijkste actoren en hun rollen, de modus operandi, 
de routes voor het vervoer van goederen of geld, en de opvolging van gebeurtenissen. Details kunnen op deze 
wijze met elkaar in verband worden gebracht. 

SIENA wordt interoperabel met EAS, waarbij de data, die door de lidstaten via SIENA naar Europol worden 
verstuurd, rechtstreeks in EAS kunnen worden geïmporteerd. Na de validatie van de gegevens kunnen deze 
worden opgenomen in een van de Analytical Work Files van Europol. Nu het Raadsbesluit Prüm in Nederland is 
geïmplementeerd, zullen er in de nabije toekomst kosten gemoeid blijven bij de implementatie van SIENA, dat 
intussen de status van preferent informatiesysteem heeft verworven. 

 

5.5  SIS II 

Het Schengen Informatie Systeem (SIS II)53 is een informatiesysteem dat in het hele Schengengebied wordt 
gebruikt door de Nationale Politie (rechtshandhaving), de Koninklijke Marechaussee, Douane, en instanties die zijn 
belast met migratie- en visumtaken (zoals in Nederland de Immigratie- en Naturalisatiedienst) en rechtshandhaving 
(politie). Het systeem bouwt voort op het eerste generatie SIS-systeem dat als intergouvernementeel 
gegevenssysteem werd gecreëerd voor de landen die zich aansloten op het Schengenakkoord. Het NSIS 
Nederland stuurt informatie naar het Centrale SIS in Straatsburg, waarna deze informatie wordt gekopieerd en 
verspreid. De informatie die is opgeslagen in het systeem worden signaleringen genoemd. 

Het systeem is een centrale database (met nationale kopieën), die signaleringen bevat met betrekking tot bepaalde 
categorieën personen en objecten. Deze signaleringen worden aangedragen door de EU-lidstaten die participeren 
in het SIS II.54 Indien een match kan worden vastgesteld tussen de gegevens die in het systeem worden ingevoerd 
en de reeds aanwezige signalering, ontvangt de verzoekende lidstaat een notificatie in de vorm van een treffer of 
een hit. Het SIS II wordt dan ook wel een hit-no-hit systeem genoemd. Aanvullende informatie kan worden 
opgevraagd bij het SIRENE netwerk op een 24/7 basis. 

                                                           
53 Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 12 juni 2007 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het 
Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II). 
54 De bepalingen daarvoor zijn te vinden in artikel 26-38 van het Raadsbesluit 2007/533/JBZ en art. 24 van de  Verordening 1987/2006.   
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SIS II is – na veel vertragingen en forse budgettaire overschrijdingen (Parkin, 2011)55 - op 9 april 2013 in alle 
Schengenlanden in werking getreden. De ontwikkeling van het nieuwe systeem werd beredeneerd vanuit de 
noodzaak om meer lidstaten aan te kunnen laten sluiten (capaciteit), maar ook om nieuwe functionaliteiten en 
betere prestaties mogelijk te maken. SIS II bevat informatie over ongewenste vreemdelingen, mensen die gezocht 
worden in verband met criminele activiteiten, vermiste personen, in het bijzonder kinderen of andere kwetsbare 
mensen, bepaalde goederen, bijvoorbeeld auto’s, bestelwagens, boten en identiteitsdocumenten, die verloren of 
gestolen zijn of die gebruikt zijn om een misdaad mee te plegen. 

In het nieuwe systeem SIS II zijn koppelingen met andere Europese bestanden mogelijk en kunnen (in de toekomst) 
biometrische gegevens worden opgeslagen. Een aanvullende functionaliteit is het onderling kunnen linken van 
signaleringen en het kunnen toevoegen van binaire gegevens zoals vingerafdrukken en foto's. De signaleringen 
zijn in SIS-II uitgebreid tot 14 categorieën waaronder vliegtuigen, containers en bootmotoren.56 Ook biedt SIS II de 
mogelijkheid aan nieuwe lidstaten van de Europese Unie om toe te treden tot het gemeenschappelijke 
informatiesysteem. 

Elk jaar moeten statistieken bekend worden gemaakt over de signaleringscategorie, het aantal treffers per 
signaleringscategorie en het aantal keren dat SIS II is bevraagd, in de vorm van algemene statistieken en 
statistieken per lidstaat. Deze statistieken worden bijgehouden door EU-LISA. Volgens het SIRENE-handboek 
verstrekken de SIRENE-bureaus jaarlijks statistieken inzake hits. In 2009 is er een gemeenschappelijk model 
ingevoerd voor de gegevensverzameling (richtsnoeren voor geautomatiseerde telling). In Nederland moeten de 
SIS II-gegevens ook in het LURIS-systeem worden ingevoerd. Op 31 december 2013 had SIS  II 50,279.389 
signaleringen. Bijna 80% (79,23%) van het totaal aantal signaleringen had betrekking op uitgegeven documenten. 
Een kleine 2% (1,71%) van het totaal aantal signaleringen had betrekking op personen, maar deze categorie was 
verantwoordelijk voor meer dan 50% van het totaal aantal hits op basis van buitenlandse signaleringen.57 

 

5.6 EUCARIS 

EUCARIS  is een systeem waarmee de EU-landen fraude met rijbewijzen en voertuigen kunnen voorkomen. Het 
European Car and Driving License Information System (EUCARIS) is een ICT-systeem dat het voor alle 
aangesloten landen mogelijk maakt om registratiegegevens van voertuigen en rijbewijzen uit andere landen op te 
vragen. In 1994 ging EUCARIS op initiatief van de RDW van start met een pilot in de Benelux, als antwoord op de 
toegenomen fraude met voertuigen en rijbewijzen na het wegvallen van de Europese grenscontroles. Het nut van 
EUCARIS is in de loop der jaren door het merendeel van de Europese landen erkend. 

Toen in 2005 het Verdrag van Prüm werd gesloten, ondertekenden de betrokken landen voor het gebruik van 
EUCARIS. Het verdrag geeft de politieautoriteiten van verschillende landen toegang tot verscheidene databanken, 
onder meer die van voertuigen. Doordat het Verdrag van Prüm werd omgezet in een Raadsbesluit van de Europese 
Raad, werden alle EU-landen verplicht uiterlijk in 2011 gebruik te maken van EUCARIS voor het uitwisselen van 
voertuiggegevens. Enkele landen zijn op basis van bilaterale verdragen via dit systeem begonnen met het 
wederzijds opvragen van kentekengegevens van buitenlandse verkeersovertreders. 

Sinds de ratificatie van het verdrag van Prüm in 2008 heeft de Nederlandse DNA-databank voor Strafzaken in 
totaal bijna vijfhonderd matches met de lidstaten Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Luxemburg en Spanje 
gerapporteerd. Bij een match komt een profiel in de Nederlandse DNA-databank overeen met een profiel in een 
van de buitenlandse databanken, waarmee profielen kunnen worden vergeleken. De Nederlandse DNA-databank 
is ondergebracht bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).58 Het voordeel van Prüm  is dat er een 

                                                           
55 Zie het rapport van de Europese Rekenkamer (European Court of Auditors – ECA), 2014. 
56 Zie ook de brief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer van 28 oktober 2013, m.b.t. de beleidsreactie naar 
aanleiding van de beleidsdoorlichting. 
57 Voor meer gedetailleerde informatie, zie EU LISA “SIS II – 2013 Statistics”, June 2014, 2014 – 055 REV 1. 
58 “Bijna 500 internationale DNA-matches door Verdrag van Prüm: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/persberichten/2009/04/21/bijna-vijfhonderd-internationale-dna-matches-door-verdrag-van-prum.html; gezien 27 december 2013. 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2009/04/21/bijna-vijfhonderd-internationale-dna-matches-door-verdrag-van-prum.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2009/04/21/bijna-vijfhonderd-internationale-dna-matches-door-verdrag-van-prum.html
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geautomatiseerde search is op een hit/no-hit basis, waarmee het wordt beschouwd als een van de meest efficiënte 
manieren om criminelen te identificeren en strafbare feiten op te lossen. Men weet snel of een bepaald type 
informatie bij een andere lidstaat aanwezig is en waar het gevonden kan worden. Hierop kan direct een formeel 
verzoek verzonden worden. 

 

5.7 Tot slot 

Ondanks de recente groei van het aantal boven-nationale informatiesystemen en de toename van het aantal 
bevragingen is er een zoektocht naar meer. In de EU speelt de discussie of politieautoriteiten toegang zouden 
moeten krijgen tot Eurodac en VIS. Het is een voorbeeld van de wens om de onderlinge aansluiting tussen de 
bestanden te verbeteren, met name door de inzet op een Europees Model voor Informatie-uitwisseling. Dit was 
een belangrijk speerpunt in het Stockholmprogramma van 2009.59 

Tevens spelen de gebruiksvriendelijkheid en de mogelijke decentralisatie van de internationale bestanden een rol. 
Het Kabinet maakte in 2013 kenbaar te willen inzetten op consolidatie, gezien de nieuwe wetgeving en het sterk 
toenemende dataverkeer binnen de EU: “Met name het goed inrichten van gegevensbescherming, 
gegevensbeveiliging, het verstrekkingsrégime en de kwaliteit van de uit te wisselen gegevens dienen voorrang te 
krijgen in de implementatie van wetgeving door de lidstaten. Dit geldt onder meer voor de Europese databanken 
op het terrein van strafrechtelijke handhaving en openbare orde alsook voor de transnationale samenwerking via 
informatie-uitwisselingsnetwerken (zoals de Prüm-netwerken).”60 

Dit betekent dat er voorlopig geen nieuwe informatiesystemen bij zullen komen op Europees niveau, maar wel dat 
er nog zal worden ingezet op stroomlijning en samenwerking. Het European Information Exchange Model (EIXM) 
ligt als ontwikkelingsplan klaar om de informatiesystemen binnen de EU nader op elkaar af te stemmen. De 
bedoeling is meer coherentie en consolidatie tot stand te brengen op het gebied van informatie-uitwisseling op de 
terreinen van wetgeving, communicatiekanalen, informatiestromen en technologische oplossingen. 

  

                                                           
Zie bijvoorbeeld ook de vergelijking tussen Nederlands en Hongaars DNA-materiaal: 
https://www.forensicinstitute.nl/about_nfi/news/2012/comparison-dna-database-with-hungarian-profiles.aspx?cp=120&cs=60058&action=0; 
gezien 27 december 2013. 
59 Het Programma van Stockholm werd gepubliceerd in het Pb EU C 115 van 4 mei 2010. Zie ook het Actieplan ter uitvoering van het 
programma van Stockholm, Brussel, 20.4.2010 (COM(2010) 171 definitief. 
60 Brief van de Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 18 
november 2013, Vergaderjaar 2013-2014, Kamerstuk 32317, nr. 196. 

https://www.forensicinstitute.nl/about_nfi/news/2012/comparison-dna-database-with-hungarian-profiles.aspx?cp=120&cs=60058&action=0
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HOOFDSTUK 6: EVALUATIE, BELEMMERINGEN EN ONTWIKKELINGEN61 

 

6.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven dat in Europa een groot repertorium aan rechtsinstrumenten, 
kanalen en bestanden  bestaat voor de uitwisseling van politiële informatie tussen de EU-lidstaten. Deze arena van 
internationale politiële gegevensuitwisseling, waarin zich diverse actoren bewegen op strategisch, organisatorisch 
en professioneel niveau, is voortdurend in beweging. Dynamiek is vaak positief, maar er zijn ook kritische geluiden. 
De oorzaken voor een nog-niet soepel lopende informatie-uitwisseling zijn velerlei. In dit hoofdstuk gaan we op 
zoek naar bestaande wetenschappelijke inzichten en evaluaties van de politiële gegevensuitwisseling in de EU, 
aangevuld met oordelen die zijn opgetekend uit de mond van de respondenten die aan dit onderzoek hun 
medewerking hebben verleend. 

 

6.2 Evaluatie gegevensuitwisseling Europol  

Artikel 10(4) van het Europol Besluit bouwt voort op het SUO en het ZKB en staat als zodanig toe dat tussen de 
lidstaten van de EU bilaterale informatie-uitwisseling plaatsvindt in relatie tot strafbare feiten die buiten het mandaat 
van Europol vallen. Deze oplossing werd destijds verwelkomd door de HENU’s. Echter, als informatie bilateraal 
wordt uitgewisseld is het niet beschikbaar voor Europol’s analyse. In de praktijk kan het ook betekenen dat een 
lidstaat een twee of meerdere keren een informatieverzoek ontvangt met betrekking tot dezelfde informatie. In het 
RAND onderzoek werd duidelijk dat het merendeel van de informatie bilateraal of multilateraal wordt uitgewisseld. 
Wel werd de informatie gecheckt met de informatie die besloten lag in de systemen van Europol, maar er werd 
vaak niet geopteerd voor het opslaan van deze informatie in de bestanden van Europol (Europol 2012: 49). 

Europol heeft een mandaat in de uitwisseling van informatie in het kader van het Terrorist Finance Tracking 
Programme (TFTP). Het Gemeenschappelijk Controle Orgaan (GCO) verrichtte in 2011 een inspectie naar de 
uitwisseling van financiële gegevens in het kader van terrorismebestrijding met de Verenigde Staten en had 
ernstige zorgen over de bescherming van persoonsgegevens.62 De verzoeken van de VS waren te algemeen en 
te abstract om een degelijke beoordeling van de noodzaak tot gegevensverstrekking mogelijk te maken en 
bovendien voldeed Europol aan ieder verzoek uit de VS. Het GCO heeft een aantal aanbevelingen gedaan ter 
verbetering. Bij een volgende evaluatie bleek dat verbeteringen waren ingevoerd, maar dat er bijvoorbeeld zorgen 
bleven over het gebrek aan detail in de verzoeken die de VS bij Europol neerlegt (rechtvaardigingsgrond). De VS 
hebben geen cijfers verstrekt ten aanzien van het aantal gegevens dat onder het TFTP-programma wordt 
doorgegeven. Wel blijkt uit de GCO-rapportage uit 2012– waarvan het onderliggende rapport niet in te zien is omdat 
het als classified cq geheim is gecategoriseerd – dat per maand ongeveer een verzoek wordt neergelegd, maar 
dat dit moet worden gezien als een reeks of groep verzoeken.63 

Eén van de vaak geuite zorgen over Europol is dan ook het gebrekkige commitment van de lidstaten om Europol 
van informatie te voorzien (Den Boer, 2002).64 Een verwant probleem is dat lidstaten Europol niet tijdig van 

                                                           
61 Deze evaluatie is grotendeels gebaseerd op reeds gepubliceerde evaluaties. Daar waar de evaluatie is ontleend aan empirische 
bevindingen in het kader van dit onderzoek wordt dit expliciet vermeld. 
62 US and EU Agreement on exchanging personal data for the purposes of the Terrorist Finance Tracking Program (the TFTP agreement) – 
first inspection performed by the Europol Supervisory Body (JSB) raises serious concerns about compliance with data protection principles, 
Brussels, 2 March 2011. http://europoljsb.consilium.europa.eu/media/112160/jsb%20tftp%20inspection%20-
%20website%20notice,%20march%202011.pdf; gezien 30 december 2013. 
63 “Europol JSB inspects for the second year the implementation of the TFTP Agreement – Public Statement”, Brussel, 14 maart 2012; 
http://www.ico.org.uk/what_we_cover/~/media/documents/library/Data_Protection/Notices/europol_jsb_public_statement_march_2012.ash
x; gezien 30 december 2013. 
64 Europol (2012), Evaluation of the Implementation of the Europol Council Decision and of Europol’s Activities, Rand Technical Report 
prepared for the Europol Management Board; authors Emma Disley, Barrie Irving, William Hughes, and Bham Patruni; 
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/rand_evaluation_report.pdf; gezien 30 december 2013. 

http://europoljsb.consilium.europa.eu/media/112160/jsb%20tftp%20inspection%20-%20website%20notice,%20march%202011.pdf
http://europoljsb.consilium.europa.eu/media/112160/jsb%20tftp%20inspection%20-%20website%20notice,%20march%202011.pdf
http://www.ico.org.uk/what_we_cover/~/media/documents/library/Data_Protection/Notices/europol_jsb_public_statement_march_2012.ashx
http://www.ico.org.uk/what_we_cover/~/media/documents/library/Data_Protection/Notices/europol_jsb_public_statement_march_2012.ashx
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/rand_evaluation_report.pdf
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informatie voorzien, en dit geldt met name op het terrein van terrorisme. Er is immers (nog) geen verplichting voor 
de lidstaten om relevante informatie door te sluizen, hoewel Artikel 8(4) van het Europol Besluit stelt dat de ENU’s 
Europol van informatie voorzien. Nog niet alle lidstaten hebben de sharing policy met Europol in dezelfde mate 
geïntegreerd. Dit heeft grotendeels te maken met bewustzijn en de onderschrijving van het nut van informatie-
deling. Een algemene opinie is dat de verbetering van de informatie-uitwisseling door Europol vooral een uitdaging 
is voor de EU-lidstaten zelf. Een geïntegreerde bevraging van het EIS via een hit-no-hit systeem zou de 
afhankelijkheid van de ENU’s reduceren, maar niet alle lidstaten zijn daar blij mee. ENU’s fungeren nu als menselijk 
contactpunt (human interface) waar de samenwerkende organisaties in de lidstaten wegwijs kan worden gemaakt 
in het meest geschikte kanaal van informatie-uitwisseling. Een andere oplossing is dat de werking van het ZKB 
wordt gekoppeld aan SIENA (dit werd bediscussieerd in COSI, april 2012).  

De ENU’s worden niet altijd als efficiënt beschouwd en hun positie binnen de lidstaat of politieorganisatie is niet 
altijd even zichtbaar (Europol, 2012: 52). Mogelijk worden de ENU’s in de toekomst structureel onderworpen aan 
een evaluatie. Vooralsnog geldt de aanbeveling dat ENU’s op meer gestandaardiseerde basis gaan functioneren, 
dat zij goede praktijken uitwisselen, en dat de werkervaring van de HENU’s niet al te veel divergeert. 

Vooral ten aanzien van informatie met betrekking tot terrorisme zouden sommige lidstaten angstig zijn dat hun 
gegevens door Europol worden opgeslokt, maar Europol betracht altijd transparantie naar de lidstaten over het 
gebruik van hun gegevens.65 Omgekeerd gebeurt het ook dat Europol bruikbare oftewel operationaliseerbare 
inlichtingen produceert die door de lidstaten niet worden benut. Lidstaten kunnen ook traag reageren op de 
informatie, waardoor het cruciale belang van een goede timing voor een onderzoek verloren kan gaan (Europol, 
2012: 51). 

Voorlopig blijven de lidstaten afhankelijk van de ENU’s in hun contact met Europol. Bepaalde lidstaten gaven aan 
problemen te hebben om SIENA op nationaal vlak te gebruiken. Om een overzicht te verkrijgen welke lidstaten met 
welke problemen geconfronteerd worden, werd een inventarisatie van de behoeften en problemen inzake SIENA 
implementatie op nationaal vlak binnen de Lidstaten uitgevoerd. De vraag werd gesteld wat nodig is om beter 
gebruik te kunnen maken van SIENA op nationaal vlak. De inventarisatie bestond uit een vragenlijst die in juli 2013 
werd uitgezonden naar de lidstaten, en meer bepaald naar de DAPIX (EU Council Working Group on Data 
Protection and Information Exchange) leden.66 

Uit het onderzoek van Kop en Sollie (2011: 7) bleek dat respondenten uit het toenmalige KLPD zeer positief waren 
over de mogelijkheden van het SIENA, omdat het technisch en operationeel past binnen de (toen toekomstige) 
informatiestructuur van de Nederlandse opsporingsdiensten. Als voordeel van het systeem werd genoemd dat het 
zowel centraal als decentraal geborgd wordt en dat een verbintenis tot stand kan worden gebracht met de 
Koninklijke Marechaussee en buitengewone opsporingsdiensten. Een ander voordeel dat werd genoemd is dat het 
is ingebed in een Europa-breed overzicht van criminele fenomenen en criminele samenwerkingsverbanden. Ook 
werd als voordeel genoemd dat Europol structureel wordt gevoed met informatie zodanig dat Europol goede 
analyseproducten kan maken. Tot slot werd als voordeel van SIENA genoemd dat men zelf kan kiezen wie men 
deelgenoot wilt maken van de informatie, en dat het ook gebruikt kan worden voor bilaterale informatie-uitwisseling. 

Nadelen van SIENA zijn onder andere dat de voertaal Engels is, hetgeen een obstakel kan vormen in de bilaterale 
informatie-uitwisseling, bijvoorbeeld met Duitsland. Het SIENA-kanaal biedt geen mogelijkheid om direct met de 
opsporingsdiensten van de Länder te kunnen communiceren, omdat in Duitsland alleen via de Bundeskriminalamt 
in Wiesbaden toegang kan worden verkregen. Echter, gezien het decentraal uitrollen van SIENA kan hier in de 
toekomst nog verandering in optreden. 

Door meerdere respondenten is het SIENA min of meer de hemel in geprezen, maar tijdens de Expertmeeting op 
14 maart 2014 werd ook het geluid opgepikt dat SIENA –bezien vanuit het Nederlandse perspectief - “een crime” 
is, omdat het zip-files en pdf-bestanden bevat die niet gekopieerd kunnen worden”. Daarnaast moet ieder stukje 
informatie worden vastgelegd in LURIS. Een ander nadeel, genoemd door een respondent, is dat SIENA wel wordt 
gebruikt voor visacties, maar dit heeft tot gevolg dat het systeem overstelpt wordt. Europol Liaison Officers uit 
sommige lidstaten, waaronder Denemarken, zijn geautoriseerd een besluit te nemen over wat zij wel dan niet 
behandelen. De bulkinfo, waaronder verzoeken om vingerafdrukken en kentekennummers, wordt door hen 

                                                           
65 Respondent V. 
66 De eindrapportage van het Litouwse Voorzitterschap betreft een Europol-activiteit.. 
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doorgestuurd. Dat gezegd hebbende was men wel positief over de standaardisering van de informatie en de 
mogelijkheid van koppeling van informatie over persoon, locatie en delict. Deze interface kost minder tijd. 

Hoewel er verbeteringen zijn in de aantallen gegevens die worden opgeslagen en de zaken die worden geïnitieerd 
vanuit SIENA zijn er wat zorgen met betrekking tot de capaciteit van Europol (gelijkblijvend aantal medewerkers bij 
verwachte groei in het aantal gegevens en een krimpend budget). Verder werd in de RAND evaluatie (Europol, 
2012: 50f) opgemerkt dat ook andere factoren een rol kunnen spelen bij de achterblijvende informatievoorziening 
aan Europol, namelijk kennis, tijd en bewustzijn. Ook speelt de politiecultuur mee: in het algemeen wordt men 
geïnstrueerd zeer terughoudend te zijn met gegevensverstrekking. Politiefunctionarissen zouden angstig kunnen 
zijn dat de door hen verstrekte informatie onmiddellijk ter beschikking wordt gesteld aan 27 andere lidstaten. Om 
die reden wordt het bilaterale kanaal van informatie-uitwisseling vaak geprefereerd. Nog weer andere factoren zijn 
dat de informatiecultuur bij politiediensten in de lidstaten zeer kan verschillen, en dat ook de persoonlijke bereidheid 
van politieprofessionals uiteen kan lopen; het maakt mogelijk een verschil of een lidstaat een gecentraliseerde 
politieorganisatie heeft en hoe de informatie-uitwisseling wordt geregisseerd en gecoördineerd. Voorts speelt nog 
een rol dat in de lidstaten zelf veel informatiesystemen voorhanden zijn, en dat het gebrek aan tijd een rol speelt 
om informatie niet in het EIS in te voeren. 

 

6.3 Evaluatie gegevensuitwisseling ZKB en Prüm 

Het ZKB betreft de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de 
rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie; de Prüm-besluiten hebben betrekking op 
uitwisseling van DNA-gegevens, vingerafdrukken en gegevens uit kentekenregisters. De meeste lidstaten en 
deelnemende landen hebben de Besluiten omgezet in nationale wetgeving. 

Uit de implementatie van Kaderbesluit 2006/960/JBZ van de Raad (en Besluiten 2008/615/JBZ en 2008/616/JBZ 
van de Raad) zijn lessen getrokken67: tijdens deze JBZ-Raad zouden enkele uitkomsten van een beoordeling van 
de toepassing van het Kaderbesluit 2006/960/JBZ (Zweeds kaderbesluit) en de Besluiten2008/615/JBZ en 
2008/616/JBZ (de Prüm-besluiten) voorliggen. 

Een conclusie ten aanzien van het ZKB is dat de voorgeschreven formulieren als tijdrovend worden gezien.68 Dit is 
fnuikend voor een instrument dat nu juist in de versnelling en versoepeling van de grensoverschrijdende informatie-
uitwisseling voorziet door directe uitwisseling mogelijk te maken. Voor alle besluiten geldt dat in de lidstaten 
discussie is over de vraag welke informatie gedefinieerd is als politie-informatie en welke als informatie van de 
justitiële autoriteiten. Met de justitiële autoriteiten vindt in de lidstaten discussie plaats over de aard van de te delen 
informatie en wat wel en niet gedeeld mag en moet worden met politie en justitie van andere lidstaten. Procedures 
lopen daarmee niet zo efficiënt als gehoopt. In juni 2013 zijn over deze evaluatie Raadsconclusies geformuleerd, 
die een aantal streefdoelen voor een de verbetering van het informatiemanagement proces bevatten. 

 

6.4 Evaluatie gegevensuitwisseling SIS en Interpol 

Deze paragraaf heeft betrekking op de evaluatie van zowel SIS als Interpol en behandelt beide kanalen expliciet. 
Het SIS wordt gezien als een voor meerdere informatieleveranciers toegankelijk systeem vanwege het grote aantal 
bureaus waarlangs men toegang heeft tot het systeem. Bovendien wordt het systeem geassocieerd met een hoge 
mate van gebruiksvriendelijkheid omdat het vaak geïntegreerd is in de nationale systemen. Voorts leidt het tot 

                                                           
67 Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken, 6-7 december 2012 te Brussel; 
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl
%2Fbestanden%2Fdocumenten-en-publicaties%2Frapporten%2F2012%2F12%2F13%2Fgeannoteerde-agenda-van-de-bijeenkomst-van-
de-raad-justitie-en-bzk%2Flp-v-j-0000002225.pdf&ei=FaC9UvSwDaLO0AXX-
IDQDg&usg=AFQjCNFptNwmEh48oIqpDBAirDdCaXWNlA&bvm=bv.58187178,d.d2k; gezien 27 december 2013. 
68 Zie geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad van Justitie- en Binnenlandse Zaken 6-7 december 2012 te Brussel, , TK 
32317 d.d. 29 november 2012. 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbestanden%2Fdocumenten-en-publicaties%2Frapporten%2F2012%2F12%2F13%2Fgeannoteerde-agenda-van-de-bijeenkomst-van-de-raad-justitie-en-bzk%2Flp-v-j-0000002225.pdf&ei=FaC9UvSwDaLO0AXX-IDQDg&usg=AFQjCNFptNwmEh48oIqpDBAirDdCaXWNlA&bvm=bv.58187178,d.d2k
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbestanden%2Fdocumenten-en-publicaties%2Frapporten%2F2012%2F12%2F13%2Fgeannoteerde-agenda-van-de-bijeenkomst-van-de-raad-justitie-en-bzk%2Flp-v-j-0000002225.pdf&ei=FaC9UvSwDaLO0AXX-IDQDg&usg=AFQjCNFptNwmEh48oIqpDBAirDdCaXWNlA&bvm=bv.58187178,d.d2k
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbestanden%2Fdocumenten-en-publicaties%2Frapporten%2F2012%2F12%2F13%2Fgeannoteerde-agenda-van-de-bijeenkomst-van-de-raad-justitie-en-bzk%2Flp-v-j-0000002225.pdf&ei=FaC9UvSwDaLO0AXX-IDQDg&usg=AFQjCNFptNwmEh48oIqpDBAirDdCaXWNlA&bvm=bv.58187178,d.d2k
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbestanden%2Fdocumenten-en-publicaties%2Frapporten%2F2012%2F12%2F13%2Fgeannoteerde-agenda-van-de-bijeenkomst-van-de-raad-justitie-en-bzk%2Flp-v-j-0000002225.pdf&ei=FaC9UvSwDaLO0AXX-IDQDg&usg=AFQjCNFptNwmEh48oIqpDBAirDdCaXWNlA&bvm=bv.58187178,d.d2k
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snelle disseminatie en snelle antwoorden. De continuïteit is gewaarborgd door SIRENE, dat ook een snelle follow-
up kan verzorgen zodra sprake is van een hit. 

Signaleringen via het SIS verlopen niet altijd optimaal, met name met betrekking tot gestolen auto’s (zie Nelen et 
al., 2013: 117). Echter, in de Kamerbrief van de Minister van Veiligheid en Justitie van 28 oktober 2013 (kenmerk 
381939) wordt gesteld dat de nieuwe Nederlandse SIS-II toepassingen goed en zonder problemen presteren en 
dat hetzelfde wordt vernomen uit de andere EU-lidstaten. 

Aangezien SIS vooral wordt gebruikt als een instrument voor grens- en migratiecontrole (ongeveer 60% van de 
signaleringen van personen hebben betrekking op ongewenste vreemdelingen en ongeveer 85% van de 
signaleringen over objecten heeft te maken met identiteitsdocumenten), is het nut van SIS voor strafrechtelijke 
handhaving vanzelfsprekend niet groot. Het nadeel van SIS is ook dat het alleen informatie bevat die is aangebracht 
door de lidstaten en dat gegevens die als niet-relevant worden beschouwd er dus ook niet in voorkomen. 

Het doel van de signaleringen van Interpol en Schengen komt grotendeels overeen, maar Interpol heeft niet als 
doel signaleringen uit te voeren in het licht van het vreemdelingen- of visumbeleid. Een Schengen-signalering van 
een vreemdeling aan wie de toegang tot het Schengengebied wordt ontzegd omdat hij  een gevaar vormt voor de 
openbare orde en de veiligheid komt ook in aanmerking voor een signalering in Interpol. Tijdens een algemene 
vergadering in Belgrado in 1986 werd een resolutie aangenomen die onderschrijft dat een verzoek tot het 
verstrekken van een verblijfsvergunning of naturalisatie voldoende reden is tot gegevensverkeer via de 
Interpolkanalen, indien deze verzoeker een misdrijf heeft gepleegd of kan worden verondersteld een misdrijf 
gepleegd te hebben; dit soort gegevensuitwisseling wordt beschouwd als preventieve maatregel.69 

Het Besluit van de Raad d.d. 26 februari 2013 (“Sirenehandboek”) stelt dat SIS II niet bedoeld is als vervanging of 
doublure van de rol van Interpol, omdat de uitgangspunten verschillend zijn. Op nationaal niveau zijn regels 
opgesteld voor de samenwerking tussen de SIRENE-bureaus en de NCB’s van Interpol. Voor zover het gaat om 
signaleringen die door de lidstaten zijn ingevoerd hebben deze signaleringen in SIS II en de desbetreffende 
informatie-uitwisseling voorrang boven signaleringen en informatie-uitwisseling in het kader van Interpol. “Dit is met 
name van belang bij met elkaar strijdige signaleringen”. Dit beginsel van voorrang moet worden geëerbiedigd: “Er 
moet op worden toegezien dat de NCB’s van de lidstaten deze regel naleven. Nadat een Schengen-signalering is 
gecreëerd, verloopt alle communicatie over de signalering, het doel van de opneming ervan en de te nemen 
maatregelen via de Sirene-bureaus.” SIRENE heeft kijk op “foute data”. Het opschonen van de systemen blijft een 
belangrijke uitdaging. Tijdens dit onderzoek kon geen informatie worden verkregen of door de organisatie 
daadwerkelijk wordt gestuurd op input en output. 

In het EU Actieplan ter bestrijding van terrorisme, zoals aangenomen door de Europese Raad van juni 2004, werd 
onder meer opdracht gegeven voor het opzetten van een geïntegreerd stelsel voor de uitwisseling van gegevens 
betreffende gestolen en verloren geraakte paspoorten, met gebruikmaking van het SIS en de 
Interpolgegevensbank.70 Inzet was het overdragen van  gegevens omtrent vermiste en/of gestolen paspoorten aan 
internationale rechtshandhavingspartners, teneinde personen te identificeren die gestolen paspoorten van een EU-
lidstaat gebruiken om tegen de lidstaten of derde landen gerichte strafbare feiten te plegen. 

Het doel was en is om preventie en bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit (met inbegrip van 
terrorisme) te bevorderen. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten dragen alle gegevens over vermiste en/of 
gestolen paspoorten over aan de Interpolgegevensbank. De gegevens worden uitsluitend gedeeld met de 
Interpollanden die dezelfde gegevens doorgeven en die een passend niveau van bescherming van 
persoonsgegevens waarborgen (wederkerigheid). 

 

 

                                                           
69 Resolutie preventie internationale migratie van misdadigers, gesteund door de Algemene Vergadering, 6 tot 13 oktober, RICP, 1986, jan. 
286. 
70 Zie Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van 24 januari 2005, PbEU 2005, L27/61. 
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6.5 Evaluatie gegevensuitwisseling Senningen 

In het Senningen Actieplan 2013-201671 vindt men de nieuwe afspraken tussen Nederland, België en Luxemburg. 
Relevant is het luik politie en veiligheid. Het actieplan vermeldt dat in 2012 een ad hoc werkgroep Informatie-
uitwisseling in de grensstreek is gestart, welke concrete voorstellen zal formuleren om politiële informatie-
uitwisseling te verbeteren, daarmee rekening houdende met de behoefte aan transparantie en de bescherming van 
persoonsgegevens. 

In 2009 is het actieplan Senningen geëvalueerd en op basis van deze evaluatie is in 2010 het Tweede Actieplan 
Senningen (lopend tot en met 2012) opgesteld. Uit deze evaluatie bleek dat het verdrag goed tegemoet komt aan 
de behoeften op het terrein. Door de Belgische politie is opgemerkt dat het Verdrag van Senningen heeft geleid tot 
de vergroting van de in- en uitstroom van politiële informatie.72. Een belangrijke conclusie was dat het verdrag een 
nuttig instrument is dat heeft geleid tot gezamenlijke oefeningen en diverse vormen van operationele 
samenwerking. Er is ingezet op convergerende praktijken, een klimaat van wederzijds vertrouwen tussen de 
politieambtenaren op de werkvloer en een specifieke samenwerkingscultuur. De politiediensten ondersteunen 
elkaar bij belangrijke manifestaties, zoals EU-gerelateerde protesten in België en Luxemburg en bijeenkomsten 
van de Europese Raad in Brussel. In sommige regio’s waar de noodzaak gevoeld wordt zijn gemengde patrouilles 
en controles normaal geworden. Ook grensoverschrijdende achtervolgingen vinden frequent plaats en er worden 
regelmatig grensoverschrijdende observaties uitgevoerd. 

De evaluatie leverde tevens een lijst van operationele en beleidsmatige knelpunten op met betrekking tot de 
toepassing van het verdrag. Deze knelpunten hadden betrekking op gebrek aan kennis van of duidelijkheid in het 
verdrag, enkele als beperkend ervaren toepassingsgrenzen van het verdrag, de wenselijkheid van uitbreiding van 
het toepassingsgebied (naar heel Nederland in plaats van alleen de zuidelijke grensprovincies) en enkele 
praktische problemen, zoals radiocommunicatie over de grens en gebruik van elkaars materieel. Op basis van de 
lijst van knelpunten is in het najaar van 2011 een akkoord bereikt over een pakket van voorstellen ter verbetering 
van de operationele uitvoering van het verdrag: een heldere en samenhangende regeling van de bevoegdheden 
bij grensoverschrijdend optreden en gebruik van geweld, van informatie-uitwisseling in het kader van 
grensoverschrijdend politieoptreden, van de civiel- en strafrechtelijke aansprakelijkheid en de kostenverdeling bij 
grensoverschrijdend optreden op eigen initiatief. Hiernaast plegen de drie landen overleg over de problemen die 
een verruiming van de bevoegdheden van het verdrag noodzakelijk maken. 

Door het uitwisselen van informatie wordt getracht meer greep te krijgen op lokale fenomenen en meer zicht te 
krijgen op die lokale grensoverschrijdende problemen, waardoor middelen waarin het Benelux-verdrag voorziet 
efficiënter kunnen worden ingezet. Een actieplan voorziet in de uitwisseling van expertise, de invoering van een 
briefing tool en een efficiënt middel voor de verspreiding van politie-informatie. In 2011 is  een proefproject gestart 
met het politieteam Sluis (Zeeuws-Vlaanderen) en de vier daaraan grenzende lokale Belgische politiezones om de 
contacten te formaliseren, oog te leren krijgen voor informatie die belangrijk kan zijn voor de politiemensen aan de 
andere kant van de grens en een briefing tool te gebruiken als informatiedrager tussen de partners. 

 

6.6 Evaluatie bilaterale gegevensuitwisseling door grenseenheden 

Grenseenheden hebben informatie-uitwisseling op eigen wijze ingericht. In het grensgebied bestaan dus diverse 
uitwisselingsmethodieken waarbij de centrale coördinatie ontbreekt (Kop en Sollie, 2011, p. 10). Diverse informele 
werkwijzen en systemen zijn ontstaan die alleen lokaal worden gebruikt – een grenskorps heeft een 
grensoverschrijdende briefing tool gemaakt die niet langs de hele landsgrens met Duitsland wordt gebruikt (id: 10). 
Uitwisselingsvormen kunnen sterk persoonsafhankelijk zijn. Mogelijk komt hierin een wijziging gezien de 
eenduidige strategische sturing (zie hoofdstuk 7). 

                                                           
71 http://www.benelux.int/newsletter/nl/201306_ActieplanBenelux_nl.pdf; gezien 211213. 
72 Grensgevallen: Belgisch-Nederlandse politiesamenwerking, Inforevue 022010, p. 29-30, op p. 30; http://www.polfed-
fedpol.be/pub/inforevue/inforevue2_10/IR22010-nl-10.pdf, gezien 27 december 2013. 

http://www.benelux.int/newsletter/nl/201306_ActieplanBenelux_nl.pdf
http://www.polfed-fedpol.be/pub/inforevue/inforevue2_10/IR22010-nl-10.pdf
http://www.polfed-fedpol.be/pub/inforevue/inforevue2_10/IR22010-nl-10.pdf
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Vanuit het Regiokorps Limburg- Zuid – nu Eenheid Limburg – is een informatierechercheur aangewezen die het 
aanspreekpunt moet zijn voor Duitse collega’s. Deze rechercheur maakt ook deel uit van de Facharbeitsgruppe 
van NeBeDeAGPOL 

Informele informatie-uitwisseling blijkt nog vaak de voorkeur te hebben. Vaak blijkt juridische kennis te ontbreken 
of onvoldoende te zijn geborgd, met name omdat de ontwikkelingen op rechtsgebied erg snel zijn gegaan waardoor 
bevoegdheden niet altijd duidelijk zijn en de eisen met betrekking tot gegevensbescherming niet altijd helder zijn. 
Een punt van aandacht is ook de afhankelijkheid van de partners in het buitenland. 

Korpsen aan weerszijden van de grenzen profiteren onvoldoende van elkaars informatiepositie (Nelen et al., 2013: 
146). Op zich is de bereidheid groot, maar volgens rechercheurs in België en Duitsland laat men in Nederland wel 
steken vallen, ook in de kleine rechtshulpverzoeken (Vermeulen en Van Damme, 2010). De taakstelling van de 
politie in België, met name die van de korpschefs, is geheel anders dan in Nederland. 

In België en Duitsland is het besef aanwezig dat nog een wereld kan worden gewonnen als het gaat om het delen 
van informatie en het delen van operationele analyses. Ontwikkeling van een gezamenlijk begrippenkader is van 
belang, evenals het op regelmatige basis organiseren van seminars op Euregionaal niveau (Nelen et al, 2013: 
151). Ook blijkt dat niet altijd duidelijk wordt aangeven wat met de gevraagde of aangeboden informatie moet 
worden gedaan: in Nelen et al. (2013) wordt een respondent opgevoerd die zegt dat de internationale informatie 
vaak contextloos wordt aangeboden: er wordt niet aangegeven wat er met de informatie moet worden gedaan. De 
informatie is dan dus niet actionable. 

Versterking en uitbreiding van permanente operationele samenwerkingsverbanden met de politie- en 
douanediensten wordt bepleit in de (grensgebieden van de) omringende landen, Duitsland, België en mogelijk ook 
Frankrijk en Groot-Brittannië, hetgeen zorg moet dragen voor de operationele verbinding tussen de diensten 
(Fijnaut, 2014: 26). 
 
Informatie-gestuurde opsporing in België en Duitsland leeft nog niet of onvoldoende (Nelen et al., 2013). Hierdoor 
wordt aansluiting gemist. De samenwerking in Nederland gaat steeds meer de kant op van proactief en nodaal-
georiënteerd, terwijl de opsporing in de buurlanden vooral van reactief karakter is. Tijdens de Expertmeeting die in 
het kader van het onderhavige onderzoek werd gehouden op 14 maart 2014 werd opgemerkt dat “de samenwerking 
in de grensgebieden nog zwaar onvoldoende” is. 

Informele informatie-uitwisseling blijkt nog vaak de voorkeur te hebben. Nadeel hiervan is dat er niet wordt 
geregistreerd, onvoldoende wordt gedeeld, en de legitimiteit van de informatie-uitwisseling niet is gegarandeerd. 
Enkele respondenten in het onderhavige onderzoek zijn van mening dat bilaterale informatie-uitwisseling de 
grootste bedreiging vormt voor een goede Europese samenwerking. Men is en blijft graag eigenaar van de 
informatie. 

Veel van deze bevindingen worden onderschreven in het onderhavige onderzoek, met de kanttekening dat er ook 
positieve ontwikkelingen plaatsvinden. 

 

6.7 Evaluatie gegevensuitwisseling EPICC 

Voor wat betreft de uitwisseling van politie-politie-informatie weet men de weg naar EPICC goed te vinden (Nelen 
et al. 2013: 142), zowel voor de grotere als de kleinere onderzoeken. De bedoeling is dit centraal via het Single 
Point of Contact (SPOC) van de Dienst Landelijke Informatie Organisatie (DLIO) te laten verlopen. 

Inmiddels is het EPICC uitgegroeid tot een “belangrijke schakel” tussen de politiediensten in de drie landen (id: 13). 
Beschikbaarheid, snelheid, kwaliteit en omvang van de informatie-uitwisseling worden genoemd als kenmerken 
van het EPICC, of in ieder geval als zaken die beter lopen dan wanneer er geen centrum zou zijn. Het EPICC 
functioneert als een spin in het informatie-web van de Euregio (id: 44). Uit het onderzoek van Kop en Sollie (2011: 
10) blijkt niet of het EPICC helpt om onderlinge, niet-vastgelegde informatie-uitwisseling te kanaliseren. 
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Volgens Nelen et al. (2013: 146) verloopt de consultatie rondom individuele gevallen positief, maar is er een 
tekortkoming wat betreft de structurele uitwisseling van operationele criminaliteitsbeeldanalyses. Het EPICC wordt 
niet uitsluitend bemenst door mensen met een rechercheachtergrond. Volgens enkele Duitse respondenten (id) 
betekent dit dat zij niet altijd de goede vragen stellen bij hun zoekslagen binnen de beschikbare databanken en dat 
er soms relevante informatie over het hoofd wordt gezien. Bij het Duitse Innenministerium de vraag neergelegd of 
binnen het EPICC een databank kan worden aangelegd met behulp waarvan een opsporingsambtenaar alle 
opsporingsinformatie van opsporingsinformatie over de drie landen kan overzien (id: 118). 

Het EPICC heeft bijgedragen aan een stroomlijning van de informatie-uitwisseling en heeft geleid tot meer 
efficiëntie. Toch wordt betreurd dat daardoor de informele bilaterale contacten meer op de achtergrond zijn 
gedrongen. In grotere onderzoeken zijn persoonlijke contacten nog steeds van cruciaal belang (id: 116). 

 

6.8 Evaluatie gegevensuitwisseling liaison officers 

In België is het beleid ten aanzien van liaison officers enkele jaren geleden expliciet geëvalueerd. Tijdens het 
onderhavige onderzoek werd door Nederlandse en buitenlandse liaisons benadrukt dat de liaison een cruciale rol 
vervult in het internationale gegevensverkeer, met name als het gaat om complexe grensoverschrijdende zaken. 
De keuze voor de benutting van het liaison-kanaal is een pragmatische keuze, maar de rol van de LO wordt ook 
als cruciaal bestempeld vanwege het professionele en snelle handelen. Rechercheurs in het land weten de weg 
naar de LO’s over het algemeen goed te vinden. Uit onderhavig onderzoek blijkt dat rechercheurs uit de eenheden 
liaisons bevragen op politie-politie basis. In dit onderzoek is tevens bevestigd dat het liaisonkanaal met enige 
regelmaat wordt benut, omdat het vaak direct antwoorden genereert en een pasklare behandeling mogelijk maakt. 

Tijdens de Expertmeeting werd opgemerkt dat de kennis over privacy-regels ten aanzien van internationaal 
gegevensverkeer in de eenheden beperkt is. Aangezien doelbinding voor Nederland belangrijk is kan een LO een 
goede rol vervullen in de beoordeling van de weigeringsgronden. De LO moet niet worden afgeremd, maar moet 
worden gezien als “flankerend beleid”: “We moeten breder kijken”. Een verbindingsambtenaar “moet overal kaas 
van hebben gegeten”: “je moet internationale sensibiliteit en sensitiviteit hebben”. LO’s die alleen opereren binnen 
Europol zouden echter “gegarandeerd een keer op hun gezicht” gaan.73 
 
 
 
6.9 Belemmeringen 
 
Op het vlak van de uitwisseling van politie-informatie bestaan diverse belemmeringen. Ten eerste geldt dat er veel 
verschillende regels van toepassing zijn. Block (2004) duidt bijvoorbeeld het verschil tussen West-Europese 
lidstaten zoals Nederland en Oost-Europese lidstaten: De opsporingsambtenaren zijn relatief onbekend met 
elkaars regelgeving. Dit is bij de internationale informatie-uitwisseling duidelijk zichtbaar, zoals de omgang met 
zwacri-informatie in de verschillende lidstaten. In verscheidene Oost-Europese landen is dit operationele informatie 
die zelfs als staatsgeheim wordt bestempeld. Wederzijdse onbekendheid met de verschillen in elkaars systeem 
kan leiden tot missers in de informatie-uitwisseling. Een oorzaak hiervoor is ook dat binnen lidstaten zelf vaak 
sprake is van differentiatie en gebrekkige samenwerking. 

Factoren die kunnen bijdragen aan een niet-structurele uitwisseling van (proactieve) tactisch-operationele 
informatie zijn volgens Kop en Sollie (2011: 10): organisatorische verdeeldheid tussen landen en korpsen, de 
wisselende prioritering van grensoverschrijdende informatie-uitwisseling; een gebrek aan juridische kennis; 
ontoereikende financiële of technische middelen; en niet overeenkomende definities en taalverschillen in de 
informatiesystemen. De vraag naar informatie is moeilijk uit te drukken in termen van kwantiteit. De indruk bestaat 
echter dat “wij in Nederland weinig informatie krijgen”74, bijvoorbeeld inzake bankovervallen. 

In Europa is (vrijwel) zeker sprake van overlap in het grensoverschrijdende gegevensverkeer tussen 
politiediensten. De gronden hiervoor zijn historisch. Er zijn bijzonder veel systemen voor grensoverschrijdende 

                                                           
73 Opmerkingen tijdens de Expertmeeting op 14 maart 2014. 
74 Opmerking tijdens Expertmeeting 14 maart 2014. 
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informatie-uitwisseling. Vaak hebben deze systemen uiteenlopende doelen of gebruikers. De mate van overlap en 
de bedreiging voor de efficiëntie en betrouwbaarheid van het internationale gegevensverkeer is in dit onderzoek 
niet expliciet onderzocht. Het is echter niet denkbeeldig dat gebrekkige kanalisering van het internationale 
gegevensverkeer leidt tot doublures en onderbenutting van gegenereerde informatie. Overlap kan tevens 
problematisch zijn wegens redundantie en budgettaire factoren. Dit is de reden dat de interoperabiliteit tussen 
diverse systemen moet worden versterkt. Naast de uiteenlopende prioritering van politiekorpsen is het zo dat het 
ontbreken van gemeenschappelijke operationele criminaliteitsbeeldanalyses debet is aan een goed lopende 
informatie-uitwisseling (zie Bruinsma et al., 2010; Nelen et al., 2013: 146). 

Politiefunctionarissen in het veld zijn technologisch in staat om internationale informatiesystemen te raadplegen 
terwijl zij mobiel zijn. Destijds is een pilot gestart door het toenmalige Ministerie van Binnenlandse Zaken voor een 
mobiel datasysteem (Bruinsma et al., 2010; 67) om een Mobiel Datasysteem te maken waarin alle informatie uit 
het buitenland bevraagbaar is. Binnen de politie worden steeds meer agenten in de basispolitiezorg voorzien van 
een smartphone. De uitrol van deze smartphone leidt tot een significante toename van het aantal bevragingen per 
dag van het informatiesysteem BVI-Integrale Bevraging (BVI-IB), waarmee de agent zestien bronregisters integraal 
kan bevragen. Het aantal bevragingen bedraagt momenteel 1,9 miljoen per maand. Het beleid is dat iedere 
politieagent in de nabije toekomst mobiel toegang heeft tot de gegevens die hij nodig heeft.75 Integrale bevragingen 
zijn ingebouwd in de nationale systemen. 

 

6.10 Ontwikkelingen 

Standaardisering en prioritering zijn daarom veel gehoorde kreten in de arena van de internationale informatie-
uitwisseling. 

Standaardisering beoogt een integrale invoermethode, waarbij het bericht automatisch wordt omgezet naar het 
gewenste communicatiekanaal. Dit moet bijdragen aan een efficiëntere informatie-uitwisseling en zou moeten 
voorkomen dat informatieverzoeken simultaan langs verschillende communicatiekanalen worden uitgezet. Volgens 
Kop en Sollie (2011, p. 8) voorkomt het ook verstopping van de kanalen. De realisatie van een geïntegreerd 
systeem is kennelijk erg moeilijk vanuit verschillende perspectieven, waaronder het juridische, technische en 
financiële. Op termijn zou er meer harmonie moeten komen tussen de systemen en zouden zij eenduidiger 
bevraagbaar moeten zijn. Er wordt gewerkt aan de invoering van een Universal Message Format (UMF) hetgeen 
bijdraagt aan de uniformering van berichten. 

Prioritering van internationale informatie-uitwisseling wordt vaak genoemd. Hoewel het credo is dat internationaal 
samenwerken de ‘normaalste zaak van de wereld’ is, blijft het organisatorisch toch een soort uitzondering. 
Internationale samenwerking en gegevensuitwisseling blijkt nog onvoldoende te zijn ingebed. Ook blijkt dat sprake 
is van (te) veel actoren, waardoor afstemming complex is en er een wildgroei aan informatiekanalen is ontstaan. 
Er is geen nationaal expertisecentrum dat in de behoefte van afstemming en borging van kennis voorziet. Prioriteit 
wordt gegeven aan de nationale ontwikkeling van financiële en capacitaire middelen, nationale registratiesystemen 
en databanken, en reorganisatieprocessen (Kop en Sollie, 2011: 15).  

De ontwikkeling van Europol 

De respondenten die aan dit onderzoek meededen hebben verschillende voorspellingen over de toekomstige 
ontwikkeling van Europol. De één denkt (en vreest) dat Europol een meer politiek getinte organisatie wordt 
waarbinnen het vooral draait om de producten. Er zijn ook respondenten die beweren dat Europol hoe dan ook 
operationeel zal worden. Europol verkeert in de positie om meer operationele ondersteuning te bieden aan de 
ELO’s. Hoe dan ook, Europol zal zich in de toekomst verder ontwikkelen en zich aanpassen aan de 

                                                           
75 I29 628, nr. 402; TK 29 628 nr. 416, Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie, 28 oktober 2013, betreffende Aanvalsplan 
Informatievoorziening Politie (AIV). https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/29628/kst-29628-
416?resultIndex=15&sorttype=1&sortorder=4; gezien 22 december 2013. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/29628/kst-29628-416?resultIndex=15&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/29628/kst-29628-416?resultIndex=15&sorttype=1&sortorder=4
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omstandigheden. Het lijkt zinvol om Europol te benutten als in een zaak meer dan twee lidstaten betrokken zijn en 
als er sprake is van intelligence die moet worden beoordeeld. 

De datatoevoer naar Europol toe kent een stijgende trend. De kwantiteit van de informatie wordt nagegaan door 
bijvoorbeeld de Key Performance Indicators (KPI’s), bijvoorbeeld het aantal SIENA cases, het aantal SIENA 
berichten, en het aantal informatie-uitwisselingen gedeeld met Europol. Het is moeilijk om kwaliteit van de 
informatie die met Europol gedeeld wordt op voorhand te bepalen aan de hand van bepaalde criteria want een 
detail kan ook belangrijke informatie zijn en kan misschien de missing link zijn in bepaalde onderzoeken. Een recent 
toegevoegde KPI voor 2014 betreft de gemiddelde responstijd van Europol, waarbij nagegaan wordt hoeveel tijd 
het gemiddeld vraagt om een ontvangen SIENA bericht te behandelen door Europol. Een belangrijke toekomstige 
KPI betreft het gebruik van gestructureerde data in SIENA informatie-uitwisseling (zie onder). 

Een zeer belangrijke ontwikkeling betreft de nieuwe Europol-verordening, die nog in onderhandeling verkeert. In 
de verordening wordt neergelegd dat er eisen zullen worden gesteld aan de lidstaten met betrekking tot de toevoer 
van gegevens aan Europol, maar dat Europol in ruil daarvoor meer moet doen om de lidstaten tegemoet te komen 
door hen te ondersteunen. Toekomstige jaarverslagen van Europol zullen melding maken van het aantal gegevens 
dat door de lidstaten bij Europol is aangemeld en andersom, van het aantal gegevens dat Europol aan de lidstaten 
heeft gegeven. De informatiesystemen van Europol worden niet vooraf gedefinieerd. Ontsluiting van gegevens 
naar Eurojust en OLAF moet volgens de vigerende versie van de ontwerpverordening plaatsvinden op een hit-no-
hit basis. Tevens voorziet de ontwerp-verordening in de uitwisseling van gegevens tussen Europol en derde landen 
alsmede private partijen. 

De ontwikkeling van SIENA 

Vanaf begin mei 2014 is l het mogelijk om via SIENA gestructureerde persoonsgegevens te versturen, gebaseerd 
op het Universal Message Format (UMF). Lidstaten zijn niet verplicht gestructureerde data te gaan gebruiken maar 
als zij gestructureerde data naar Europol sturen, zal het agentschap in de toekomst een snellere service kunnen 
leveren,  bijvoorbeeld in de vorm van geautomatiseerde cross-checks. Andere UMF entiteiten dan Persoon zullen 
stelselmatig geïmplementeerd worden in SIENA. Er wordt een web service voorzien waarbij het nationale case-
management system kan worden verbonden met SIENA. Alle registratie van in-en uitgaande berichten zou dan 
bijvoorbeeld geautomatiseerd kunnen worden. Cross-matching en cross-checking van de informatie-uitwisseling 
wordt dan ook makkelijker indien de gegevens op een gestructureerde manier verstuurd/ontvangen worden. Een 
belangrijke ontwikkeling ten aanzien van SIENA is de gedecentraliseerde uitrol naar decentrale en specialistische 
eenheden. Ook de 24/7 SIENA monitoring is een hot topic op verschillende EU overlegfora. De bedoeling is dat 
SIENA kan evolueren naar een volwaardig gebruikt kanaal. Om dit te bereiken zal worden geïnvesteerd in de 
gebruiksvriendelijkheid van het systeem. 

Voor het opvoeren van onder meer de responstijd, de kwantiteit van de informatie en het aantal informatie-
uitwisselingen dat wordt gedeeld met Europolzijn ook de eerdergenoemde KPI’s van belang: 

“recent toegevoegde KPI voor 2014 betreft de gemiddelde responstijd van Europol, waarbij nagegaan 
wordt hoeveel tijd het gemiddeld vraagt om een ontvangen SIENA bericht te behandelen door Europol. 
Een belangrijke toekomstige KPI betreft het gebruik van gestructureerde data in SIENA informatie-
uitwisseling. Vanaf begin mei 2014 [is het] mogelijk [...] om via SIENA gestructureerde persoonsgegevens 
te versturen, gebaseerd op het Universal Message Format (UMF). Lidstaten zijn niet verplicht 
gestructureerde data te gebruiken maar indien gestructureerde data naar Europol gestuurd worden, zal 
Europol in de toekomst eveneens een snellere service kunnen leveren,  bijvoorbeeld in de zin van snellere 
cross-checks. Andere UMF entiteiten dan Persoon zullen stelselmatig geïmplementeerd worden in 
SIENA.”76 
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De ontwikkeling van de kanaalkeuze 

De EU-lidstaten koesteren uiteenlopende posities en hebben geen gezamenlijke visie wat de kanaalkeuze betreft. 
Sommige lidstaten zijn voorstander van een EU policy inzake kanaalkeuze, andere lidstaten onderstrepen het 
belang van vrijheid van kanaalkeuze en zijn dus geen voorstander van dergelijk EU beleid, zo werd gesteld door 
een respondent. 

In de Raadswerkgroep LEWP vinden onderhandelingen plaats over de nieuwe Europol-verordening. Het 
oorspronkelijke Commissievoorstel is in deze onderhandeling geamendeerd door de lidstaten.  Van een verplichting 
voor de EU-lidstaten tot informatievoorziening aan Europol wordt afgezien. Europol behoudt de taak om informatie 
te verzamelen, bewaren, verwerken en analyseren, maar een belangrijke taak blijft weggelegd voor de Europol 
Nationale Eenheden (ENE’s).  

Lidstaten dienen idealiter meer te evolueren naar het SPOC concept waarbij de operatoren alle in- en uitgaande 
internationale berichten kunnen behandelen, ongeacht het gekozen kanaal. De keuze ligt ook bij de lidstaten. In 
sommige lidstaten is het Single Point of Contact (SPOC) concept niet eenvoudig te hanteren op nationaal vlak, 
bijvoorbeeld omdat de operatoren van de verschillende kanalen geografisch van elkaar gescheiden zijn (voorbeeld 
Portugal). Het Grieks Voorzitterschap van de EU focuste ook op het SPOC concept. Als voorbeeld wordt het SPOC  
in Zweden genoemd, waar de operatoren alle kanalen kunnen beheren. 

De EU Commissie stelt in haar European Information Exchange Model (EIXM) SIENA als het default channel tenzij 
lidstaten specifieke redenen hebben om een ander kanaal te gebruiken77; deze redenen zijn vrij in te vullen door 
de lidstaten. Gestructureerde data worden in het algemeen beschouwd als heel erg belangrijk voor internationale 
informatie-uitwisseling en zijn een essentiële voorwaarde voor het automatiseren van data processing (bijv. 
automatisch import/export van gegevens in/uit databases). De Europese Commissie heeft Deloitte de opdracht 
gegeven een follow-up studie te verrichten naar de implementatie van het EXIM in de lidstaten. 

De ontwikkeling van interoperabiliteit 

Interoperabiliteit (“iedereen heeft het erover”, zo werd gezegd tijdens de Expertmeeting) tussen de 
informatiesystemen dan wel informatiesystemen is in het Stockholm Actieprogramma is benoemd een belangrijke 
prioriteit voor internationale politiële gegevensuitwisseling. 

Europol heeft de nodige stappen ondernomen om de interne operabiliteit te bevorderen. In oktober 2011 werd een 
Europol Links Manager (ELM) in gebruik genomen. Binnen het kader van het juridisch raamwerk van Europol is 
het – zoals hierboven reeds beschreven - mogelijk om gegevens onderling te raadplegen (cross-checking): dit geldt 
voor het hele Europol Informatie Systeem (EIS), Analytical Work Files (AWF’s), de 10.4 repository en de Enhanced 
Risk Entity Solution (ERES). Dit laatste is een informatiesysteem waarin open brongegevens zijn opgeslagen die 
door Europol zijn verkregen van een “commercial intelligence provider”. Informatie die aan Europol wordt verstrekt 
door niet-EU landen en internationale organen waarmee Europol samenwerkt, kan via dit systeem worden 
gecontroleerd. 

SIENA is interoperabel met andere systemen. Europol heeft toegang tot het SIS. Lidstaten kunnen hun nationaal 
case management systeem verbinden met SIENA waarbij de operatoren de internationale informatie-uitwisseling 
vanuit hun eigen nationaal systeem kunnen verrichten via SIENA. Anderzijds zal SIENA interoperabel worden met 
het nieuwe Europol analyse-systeem (EAS) – waarbij de data, verstuurd door de Lidstaten via SIENA naar Europol, 
rechtstreeks in de EAS geïmporteerd kan worden, klaar voor validatie. Na de validatie kunnen de data opgenomen 
worden in één van de AWFs (Analytical Work Files) – of desbetreffende FP (Focal Points) of blijft het voor een 
resterende tijd van zes maanden beschikbaar voor cross-checks. SIENA is tevens interoperabel met het Europol 
Information System en de integratie met de geavanceerde zoek functionaliteit (Unified Search Engine) staat in de 
planning. 

Tevens pleegt Europol een inspanning om dichter op het veld betrokken te worden door de instelling van mobiele 
teams, die de naam Mobiel Competentie Team (MCT) dragen. Van belang in het kader van de interoperabiliteit is 

                                                           
77 Respondent Interview II. 



 

© WODC– A-2241 
 

60 

verder de ontwikkeling va het Europees Model voor Informatie-uitwisseling (EIXM) en het Europees Indexsysteem 
van politiegegevens (EPRIS). Een andere ontwikkeling is de toegang van rechtshandhavende organisaties, 
waaronder de politie, tot het Europese vingerafdruksysteem voor asielzoekers (Eurodac). 

Een al langer lopende ontwikkeling en discussie is de realisatie van het EPRIS (European Police Records Index 
System), hetgeen onderdeel uitmaakt van de Information Management Strategy (IMS). Dit initiatief maakt het voor 
de politie mogelijk om snel te kunnen vaststellen of en waar informatie over een bepaalde persoon kan worden 
gevonden. Een haalbaarheidsstudie is intussen afgerond, waarin men onder andere op zoek ging naar de 
toegevoegde waarde van het EPRIS ten opzichte van bestaande instrumentaria, zoals het European Criminal 
Records System (ECRIS). Uit het onderzoek (Unisys, 2012: 1) kwam naar voren dat hoewel stakeholders 
uiteenlopende meningen hadden over de toegevoegde waarde van het EPRIS, de politiediensten in de meeste 
lidstaten vonden dat de efficiëntie van het proces om informatie over verdachten te kunnen vinden, voor verbetering 
vatbaar was. De concrete behoeften van rechtshandhavers waren om de uitwisseling van de informatie te beperken 
tot informatie in het kader van strafrechtelijke onderzoeken; om informatie concreet en zeer snel te kunnen 
valideren; om ook onderzoekers naar strafrechtelijke feiten uit grensautoriteiten en douane toegang te verschaffen; 
er geen behoefte was aan de uitwisseling van vingerafdrukken in een nieuw systeem; dat het systeem zou moeten 
bijdragen aan de facilitering van informatieverzoeken en dat additionele informatie ook zou kunnen worden 
nagegaan; dat de gevraagde informatie binnen 2 tot 4 seconden beschikbaar zou moeten zijn; en dat de uit te 
wisselen informatie zou moeten worden beperkt tot vastgestelde delicten. Diverse systemen die al bestaan zouden 
kunnen worden uitgebreid met deze functionaliteit, waarbij met name het EIS van Europol werd beschouwd als 
beste kandidaat. 

De ontwikkeling van EMPACT 

Begin 2010  is de EU-beleidscyclus voor zware en georganiseerde criminaliteit van start gegaan, De volledige 
beleidscyclus trad in 2013 in werking en expireert in 201778. Binnen EMPACT (European Multidisciplinary Platform 
Against Criminal Threats) zijn operationele projecten gestart die tot doel hebben de gezamenlijke aanpak van de 
bestrijding van de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad te coördineren en te versterken. Deze 
gezamenlijke aanpak vereist informatiecoördinatie. Ten aanzien van het EMPACT-project THB (mensenhandel) is 
bijvoorbeeld afgesproken een landelijke informatie-inwinning tot stand te brengen. Deze nationale inwinning van 
de informatie en de internationale veredeling daarvan wordt beschouwd als een doorlopend proces. Het betreft een 
coproductie tussen de regionale eenheden, de Landelijke Eenheid, Expertisecentra en de Cvp-EU. De Europese 
afspraken over de uitwisseling van informatie op diverse thema’s, waaronder mensenhandel, moet worden 
opgevolgd in de operatie. “Het leveren van deze informatie is dan ook geen nationaal verzoek, maar een 
internationale verplichting”.79 

De belangrijkste wijziging die hieruit voortvloeit is dat naast de maandelijkse signaallijsten ook Criminele 
Samenwerkingsverbanden (csv’s), pre-weegdocumenten en onderzoeksdossiers aangeleverd dienen te worden 
bij de Dutchdesk van Europol. In augustus 2012 signaleerde de toenmalige dienst IPOL dat de 
informatieverstrekking op het inwinplan Mensenhandel door de toenmalige regiokorpsen en het KLPD niet verliep 
zoals was overeen gekomen tussen de relevante portefeuillehouders. Op dat moment leverden acht (van de 25) 
regiokorpsen de gebruikelijke maandelijkse signaallijsten aan, maar geen van de regiokorpsen of het KLPD leverde 
csv’s, weegdocumenten of onderzoeksdossiers aan.  

 

6.10 Tot slot 

Naar blijkt worden de verdragen, kanalen en bestanden op uiteenlopende geëvalueerd. Het doel van de het 
systeem en de toepassing ervan zijn bepalend voor de wijze waarop ze beoordeeld worden. Van buitenaf is dit niet 
altijd even makkelijk te zien. Zo stelde het Europees Parlement recent nog vragen over de prevalentie van 

                                                           
78 Zie Serious and Organised Crime Threat Assessment SOCTA; 
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/socta2013.pdfhttps://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/s
octa2013.pdf; gezien 27 oktober 2014. 
79 Brief van de Dienst IPOL aan de Directeuren Opsporing/Zwacrichefs van de Regionale Politiekorpsen en het KLPD”, 23.08.2012. 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/socta2013.pdfhttps:/www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/socta2013.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/socta2013.pdfhttps:/www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/socta2013.pdf
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informatie-kanalen en over het risico van niet-delen of juist overlap, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de 
gegevensuitwisseling tussen Interpol en Frontex over migranten die de Middellandse Zee oversteken.80 Aan de 
Europese Commissie werd gevraagd wat de huidige en geplande samenwerking tussen Interpol en Frontex 
behelsde, en wat de juridische grondslag was voor de gegevensuitwisseling. Ook werd gevraagd of Europol nog 
een rol zou spelen bij deze samenwerking. 

Ondanks de diversiteit wordt duidelijk dat de verschillende systemen gebaat zijn bij eenvoudig gebruik en 
onderlinge aansluiting. Ook zou de gebruiksvriendelijkheid zeer gebaat zijn bij het direct ontsluiten van de 
gegevens. Een en ander wordt bijvoorbeeld gerealiseerd in het Mobiel Effectiever op Straat (MEOS-project), dat 
de agent op straat in staat moet stellen zonder al te veel administratieve handelingen informatie uit te wisselen via 
een mobiele werkplek, zoals door middel van het gebruik van een smartphone op straat. Het MEOS-project is 
veelbelovend omdat het werken op straat dynamisch wordt ondersteund met het oog op snelle beschikbaarheid 
van informatie en de automatische herbruikbaarheid van de informatie voor vervolghandelingen. Via een 
smartphone wordt het mogelijk om identiteitsdocumenten en andere gegevens automatisch in te scannen en te en 
ze te vergelijken met gegevens die in de politiebestanden zijn opgeslagen. Via het MEOS is integrale bevraging 
van 16 registers mogelijk, waaronder ook van internationale bestanden zoals het Schengen Informatie Systeem II. 
De invoering van mobiel werken bij de politie is vanaf de eerste helft 2014 gestart op de Blackberry smartphones 
van 25.000 agenten en wordt in 2015 afgerond.81 De vraag die zich nu voordoet is hoe duurzaam deze oplossing 
is. 

In het volgende hoofdstuk gaan we op zoek naar de mate van sturing van internationale uitwisseling van politiële 
informatie op strategisch, organisatorisch en professioneel niveau. We hebben hiervan al een voorproefje gehad, 
namelijk over de wijze waarop het nationale beleid ten aanzien van liaison officers en het prioritaire landenbeleid82 
worden aangestuurd vanuit het Ministerie van Veiligheid & Justitie. 

  

                                                           
80 Parlementaire vragen 20 juni 2011; E-006029/2011; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-
006029+0+DOC+XML+V0//NL; gezien 29 december 2013. 
81 “Invoeren mobiel werken bij de politie”, Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, 24 juni 2013. 
82 De strategische werkprogramma’s voor ieder van deze landen zijn momenteel in ontwikkeling. In het najaar van 2014 zou  een 
informatienotitie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie volgen. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-006029+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-006029+0+DOC+XML+V0//NL
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HOOFDSTUK 7: STURING VAN INTERNATIONALE POLITIЁLE INFORMATIE-UITWISSELING 

 

7.1 Inleiding 

“Sturing betekent afspraken maken!”, zo zei een deelnemer aan de Expertmeeting. Deze hartenkreet moet worden 
geplaatst in de context waarin de Nationale Politie zich bevindt. In Nederland is de politie immers grondig 
gereorganiseerd wegens de nieuwe Politiewet die op 1 januari 2013 in werking trad. De structuur van 26 
zelfstandige regionale politiekorpsen is gewijzigd in een nationaal korps dat bestaat uit een Landelijke Eenheid en 
tien regionale eenheden. Om de veranderstrategie van regionale fragmentatie naar landelijke eenduidigheid te 
bewerkstelligen is centrale sturing een geëigend middel. Duurzame strategische ontwikkeling is een uitdaging in 
een context waarin de schaal en complexiteit van de internationale veiligheidsproblematiek aanzienlijk zijn. De 
reorganisatie heeft diverse gevolgen op strategisch, organisatorisch en professioneel-individueel niveau. In dit 
hoofdstuk brengen we de sturingsrelaties in kaart. In de eerste plaats wordt gekeken welke beleidsintenties gelden 
ten aanzien van sturing op de drie niveaus van strategie, organisatie en individuele professional. In de tweede 
plaats worden enkele empirische bevindingen gepresenteerd die inzicht bieden in de wijze waarop de effectiviteit 
van de sturing op internationale politiële informatie-uitwisseling door diverse actoren wordt ervaren. Doel van dit 
hoofdstuk is om enkele assumpties ten aanzien van sturingsrelaties in de informatie-arena verder bij te slijpen. 

 

7.2 Strategische Sturing 

De vijf pijlers van het inhoudelijke beleid ten aanzien van internationale politiesamenwerking zijn, 
achtereenvolgens83: 

Strategisch landenbeleid: De eerste pijler is het strategisch landenbeleid: met dit beleid zijn 16 
prioriteitslanden (waaronder de buurlanden) geselecteerd, waarmee de politie een proactieve, 
samenhangende en resultaatgerichte samenwerking aangaat die tot doel heeft de operationele 
samenwerking significant te verbeteren en de criminaliteit tussen Nederland en deze landen te 
verminderen. Het betreft landen met een hoge intensiteit van criminele relaties met Nederland. De 
Minister van Veiligheid en Justitie heeft hierbij voor ogen een intensivering van de samenwerking naar  
een geïntegreerde en doelmatige inzet van menskracht, middelen en instrumenten van de Nationale 
Politie.84 Andere overwegingen kunnen ook een rol spelen: “Soms is de plaatsing van een 
politieliaison het aangewezen instrument omdat de aanwezigheid van een liaison officer in de 
betreffende regio van bijzonder belang is bij de bestrijding van bepaalde criminaliteitsfenomenen.”85 
Concreet betekent dit dat oude activiteiten met landen die niet geprioriteerd zijn worden afgebouwd 
en dat voor de geprioriteerde landen een werkprogramma wordt vastgesteld. De korpschef legt de 
strategische (landen-)programma’s voor aan de Minister ter vaststelling, waarmee de onderlinge 
samenhang wordt bewaakt. 
 
Samenwerking binnen de Europese Unie: De tweede pijler is de samenwerking in het kader van de 
Europese Unie, waarbij het gaat om operationele samenwerking en de advisering ten aanzien van 
Europese regelgeving. Deze Europese regelgeving zal voelbaar zijn in de Nederlandse politiepraktijk, 
echter: “Op dit moment is dit effect op de aansturing van de Nederlandse politie beperkt.” (Kansil, 
2014: 50). Europol heeft net zomin als Interpol een sturende rol met betrekking tot de capacitaire 
inzet voor internationale onderzoeken. 
 
Informatie-uitwisseling en rechtshulp: De derde pijler is de informatie-uitwisseling – het centrale 
thema van onderhavig onderzoek – en de rechtshulp: het betreft hier internationaalrechtelijke 
verplichtingen (Schengen, Europol etc.) en de mondiale inzet van liaison officers. 
 

                                                           
83 Vergelijk Korps Landelijke Politiediensten, 2007. 
84 Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer,  9 oktober 2013, kenmerk 424679, p. 2. 
85 Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer, 9 oktober 2013, kenmerk 424679, p. 3.. 
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Vredesmissies: De vierde pijler bestaat uit de Nederlandse deelname aan vredesmissies van de 
Europese Unie en de Verenigde Naties. 
 
Samenwerking binnen het Koninkrijk: De vijfde pijler richt zich op de samenwerking binnen het 
Koninkrijk. Per onderdeel wordt bekeken “welke strategische allianties en vooruitgeschoven posten 
van belang zijn”, en hoe deze pijlers “versterkt kunnen worden door Nederlandse collega’s gericht op 
te leiden” (Kansil, 2014: 48), bijvoorbeeld in het kader van het Internationaal Management 
Development Programma. 

 

Internationale politiële informatie-uitwisseling is een sub-arena van internationale politiesamenwerking, en  is 
daarmee zowel een landelijk als een strategisch sturingsthema. De beleidsintenties die van toepassing zijn in deze 
sub-arena zijn afgeleid van de algemene strategie. Deze beleidsintenties zijn gebaseerd op drie uitgangspunten, 
te weten: 

 Veiligheidseffect: Bij alle internationale inzet moet het veiligheidseffect centraal staan: hiermee wordt 
bedoeld dat internationale samenwerking draait om operationele resultaten, zoals de daadwerkelijke 
ontmanteling van internationale criminele groeperingen. Ten aanzien van alle niet-operationele inzet, 
zoals kennisuitwisseling en trainingen, geldt de eis dat deze activiteiten ter ondersteuning van de 
operationele inzet worden uitgevoerd: voor iedere internationale inzet of activiteit geldt dat het bijdraagt 
aan het operationeel effect, ofwel het verhogen van de veiligheid. 

 Betrouwbare partner: Ten aanzien van rechtshulpverzoeken geldt dat ze veel directer worden verbonden 
met het reguliere informatie- en intellligence werk, en dat zij via een beperkt aantal IRC’s worden 
behandeld. Binnen de structuur van de Nationale Politie betekent dit dat elke Eenheid de afhandeling van 
rechtshulpverzoeken binnen de eigen informatiedienst en recherchedienst afhandelt. Het proces met 
betrekking tot rechtshulpverzoeken wordt daarmee onderdeel van het reguliere werk. Partnerlanden 
kunnen terecht bij één loket dat is georganiseerd bij de Landelijke Eenheid. Dit landelijke loket heeft een 
coördinatiefunctie ten aanzien van rechtshulpverzoeken binnen de KNP en kan aan Eenheden opdragen 
een rechtshulpverzoek uit te voeren.  

 Eenduidige aansturing: Het bewerkstelligen van samenhang tussen de verschillende pijlers van 
internationale politiesamenwerking. “Binnen het nieuwe korps is ten aanzien van de internationale 
samenwerking een systeembreuk te zien: van fragmentatie naar eenheid.” (Kansil, 2014: 45). “De wijze 
waarop de nationale politie haar internationale samenwerking vormgeeft, breekt op cruciale punten met 
de wijze waarop dat in het oude, decentrale bestel was belegd. Deels is dat een vanzelfsprekend gevolg 
van het nationale bestel. Voorts is er bij de inrichting ten aanzien van de internationale samenwerking de 
keuze gemaakt die relatief centraal te sturen. Ten aanzien van de sturing op operationele inzet moet dat 
zich verhouden tot de gezagsverhoudingen van de politie.”(id: 47). 
 

In het Inrichtingsplan (2012: 89) staat vermeld dat: “De minister bepaalt op politiek-bestuurlijk niveau de reikwijdte 
en de aard van de internationale politiesamenwerking (IPS) en is aanspreekbaar op voldoende capaciteitsinzet van 
de Nederlandse politie in het kader van internationale verplichtingen en afspraken.” De korpschef is binnen deze 
kaders eindverantwoordelijk voor de resultaten van het korps op het gebied van internationale 
politiesamenwerking.” Het wachten is momenteel op een overkoepelend strategisch document waarin alle 
elementen worden verbonden in een samenhangend visiedocument. De internationale strategie is inmiddels door 
de Korpsleiding aangekondigd en er wordt actief gestuurd op niet-operationele samenwerking. De eenheden 
moeten zelf invulling gaan geven aan de strategie. 

Een belangrijk aspect van de strategische dimensie ten aanzien van internationale politiële gegevensuitwisseling 
is gelegen in het Kabinetsstandpunt ten aanzien van de uitvoering van het Stockholm-programma van de EU. Het 
Kabinet stelde in november 2013 dat het vooral wil inzetten op consolidatie.86  

 

                                                           
86 Brief van de Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, TdK 32317, nr. 196, 18 november 2013. 
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7.3 Organisatorische Sturing87 

De algemene beleidsintentie is dat in Nederland wordt getracht een eenduidig proces te realiseren bij de vaststelling 
van de eerste keuze voor een kanaal bij uitgaande rechtshulp door de (L)IRC’s. Het kanaalkeuzemodel is specifiek 
bedoeld voor implementatie binnen de (L)IRC structuur. Daarbij is het uitgangspunt dat aanvullende informatie-
uitwisseling over hetzelfde onderwerp na de eerste keuze gecontinueerd wordt via hetzelfde kanaal. Bij dringende 
noodzakelijkheid kan hier in overleg met het andere land vanaf worden gezien.88 

De organisatorische sturing is gericht op de volgende pijlers: 

 Bewerkstelligen van eenduidigheid in het rechtshulpverkeer (dus niet met betrekking tot de uitwisseling 
van politiële informatie, zoals signaleringen) 

 Benutting van het Europol-kanaal voor complexe zware of georganiseerde criminaliteit van 
grensoverschrijdende aard 

 Bespreking met en raadpleging van LO’s alleen als het moet (zie onder) 

 Kanalisering van de raadpleging via DLIO 

 Lokale invoer van Schengen signaleringen 

Bilaterale en multilaterale directe uitwisseling van informatie tussen politiediensten is mogelijk. Het Openbaar 
Ministerie heeft in een zogenaamde schriftelijke aanwijzing een bevoegdheidsverdeling beschreven tussen de 
officier van justitie en de politie bij de behandeling van verzoeken uit het buitenland. 

Organisatorische sturing op Interpol en Europol 

Voor alle zaken buiten de EU die niet worden behandeld via het kanaal van de Nederlandse of buitenlandse LO’s 
geldt dat men zich kan wenden tot Interpol, inclusief zaken als signaleringen die buiten het Schengengebied vallen 
en kopieën van rechtshulpverzoeken als dit efficiënter is. Voor wat betreft Europol geschiedt het aanbieden van 
berichten door tussenkomst van het LIRC of rechtstreeks aan het Nederlandse liaisonbureau bij Europol (Dutch 
Desk). Het handelt hierbij zowel om informatie-uitwisseling met Europol als om bilaterale of multilaterale informatie-
uitwisseling met andere EU landen via het bij Europol gerealiseerde netwerk van liaisonbureaus. Politiële zowel als 
justitiële rechtshulpverzoeken, niet zijnde signaleringen, worden via het Europol kanaal verwerkt wanneer er sprake 
is van georganiseerde criminaliteit, terrorisme en andere vormen van ernstige internationale criminaliteit die effect 
hebben op twee of meer EU lidstaten op een zodanige wijze dat een gemeenschappelijke aanpak door de 
betrokken EU lidstaten gewenst is. 

De navolgende vormen van georganiseerde en ernstige criminaliteit vallen binnen de werkingssfeer van Europol: 

 Terrorisme 

 Illegale handel in verdovende middelen 

 Het “witwassen” van illegaal verkregen gelden 

 Misdrijven met betrekking tot nucleaire en radioactieve stoffen 

 Illegale immigratie (mensensmokkel) 

 Mensenhandel (inclusief kinderpornografie) 

 Voertuigcriminaliteit 

 Misdrijven tegen het leven, ledematen of persoonlijke vrijheid 
o Moord en zware mishandeling 
o Illegale handel in menselijke organen en weefsels 
o Kidnapping, illegale vrijheidsberoving en gijzeling 
o Racisme en vreemdelingenhaat 

 Misdrijven tegen het eigendom of publieke goederen inclusief fraude 
o Georganiseerde diefstal 
o Smokkel van culturele goederen, inclusief antiquiteiten en kunstwerken 
o Oplichting en fraude 
o Afdreiging en afpersing 

                                                           
87 Zie ook “Kanaalkeuzemodel uitgaande politiële  info verzoeken Benelux”, Zoetermeer, 14 mei 2013. Interne memo. 
88 Blijkens een notitie van de Landelijke Eenheid te Zoetermeer, d.d.11 maart 2013. 
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o Vervalsing en product piraterij 
o Vervalsing van administratieve documenten en de smokkel daarvan 
o Vervalsing van geld en overige betaalmiddelen 
o Computercriminaliteit 
o Corruptie 

 Illegale handel en beschadiging van het milieu 
o Illegale handel in wapens, ammunitie en explosieven 
o Illegale handel in bedreigde diersoorten 
o Illegale handel in bedreigde plantensoorten en –variëteiten 
o Milieu criminaliteit 
o Illegale handel in hormoonpreparaten en andere groeibevorderende middelen 

 En samenhangende strafbare feiten die: 
o Zijn gepleegd om middelen te verschaffen om daden te plegen die onder werkingssfeer van 

Europol vallen 
o Zijn gepleegd om daden die onder de werkingssfeer van Europol vallen te faciliteren of uit te 

voeren 
o Zijn gepleegd om ervoor te zorgen dat daden die onder de werkingssfeer van Europol vallen, 

ongestraft blijven. 
 

De beleidsintentie ten aanzien van Europol is dus dat politiële en justitiële rechtshulpverzoeken, niet zijnde 
signaleringen, via dit kanaal worden verwerkt wanneer er sprake is van georganiseerde misdaad, terrorisme en 
andere vormen van ernstige internationale criminaliteit die effect hebben of twee of meer EU lidstaten op een 
zodanige wijze dat een gemeenschappelijke aanpak door de betrokken EU lidstaten gewenst is. Een aanpalende 
en recente beleidsintentie is dat sinds de start van EMPACT de Eenheden worden geacht een bijdrage te leveren 
aan een nationaal informatie-inwinningsplan, bijvoorbeeld op het terrein van mensenhandel (zie ook hst. 6). 

 

Organisatorische sturing op liaison officers 

De beleidsinstentie ten aanzien van het kanaal van liaison officers is dat rechtstreekse (telefonische) contacten van 
het (L)IRC en OM medewerkers, evenals van individuele opsporingsambtenaren, met Nederlandse en buitenlandse 
liaison ambtenaren zijn toegestaan ter bespreking en ter verduidelijking. Nederlandse liaisons in het buitenland 
worden ingezet wanneer het ernstige en/of georganiseerde criminaliteit betreft die niet via een ander kanaal kan 
worden verwerkt vanwege de complexiteit, het grote afbreukrisico (bijvoorbeeld CIE) of de spoedeisendheid van 
de zaak dit vereist. Ook kunnen LO’s worden verzocht te bemiddelen wanneer bij de behandeling van het formele 
justitiële rechtshulpverzoek een onaanvaardbare vertraging in de afwerking zou ontstaan. Het aanbieden van deze 
verzoeken aan de Nederlandse liaisons dient te geschieden via de DLIO.  

Buitenlandse liaison officers in Nederland worden ingezet wanneer het zware en/of georganiseerde criminaliteit 
betreft in landen waar geen Nederlandse liaison is geaccrediteerd die niet via een ander kanaal kunnen worden 
verwerkt vanwege de complexiteit, het grote afbreukrisico of de vereiste spoedeisendheid. Ook kunnen 
buitenlandse LO’s worden verzocht te bemiddelen wanneer bij de behandeling van het formele justitiële 
rechtshulpverzoek een onaanvaardbare vertraging in de afwerking zou kunnen ontstaan. 

In de brief d.d. 9 oktober 2013, kenmerk 424679, stelt de Minister van Veiligheid en Justitie dat de samenwerking 
tussen politiediensten wordt ingericht op basis van Europese wetgeving en wordt gefaciliteerd via nationale liaison 
officers bij Europol. “Europol is - als primaire Europese informatie hub – sinds enkele jaren gemandateerd voor 
afhandeling van de meest voorkomende vormen van rechtshulp.” (p. 3). Dit gebeurt vooral via de landelijke desks 
en deze manier van werken maakt de noodzaak tot fysieke vertegenwoordiging in andere EU-landen beduidend 
minder, aldus de Minister. 

Organisatorische sturing op het Schengen informatie Systeem/SIRENE 

Ten aanzien van het gebruik van het Schengenkanaal geldt de beleidsintentie dat signaleringen van personen en 
goederen binnen het Schengengebied en alle berichtgevingen die samenhangen met dit type signaleringen lokaal 
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bij de Schengen invoercentra dienen te worden ingevoerd. Verdere communicatie vanuit politie of justitie kan 
rechtstreeks met het personeel van DLIO in de eenheden of buiten kantoortijd met de 24 uurs-dienst van DLIO 
plaatsvinden. Artikel 39 van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst regelt eenvoudige verzoeken om politie 
informatie die onder andere via het Sirenekanaal worden uitgewisseld. 

Bilaterale en multilaterale verdragen maken directe contacten tussen politiediensten mogelijk. Hierbij kan men 
denken aan het Verdrag van Enschede of het Verdrag van Senningen, of aan Euregionale 
samenwerkingsverbanden zoals het EPICC in Limburg. Van enige sturing op rechtstreekse informatie-uitwisseling 
lijkt alleen sprake in de grenseenheden. De doorlooptijd is vastgesteld in het document “Werking 
Rechercheprocessen” (mei 2014), waarin een paragraaf is opgenomen over internationale samenwerking en dat 
de implementatie van maximale termijnen bevat. Ook geldt het adagium dat doorlooptijden van bevragingen vanuit 
Nederland worden geacht samen te hangen met de doorlooptijden en openingstijden van partners in het buitenland. 
De vraag is welke criteria men daarbij hanteert. 

Organisatorische sturing op IRC’s 

Bij de IRC’s is sprake van protocollen en checklists, op basis waarvan de rechtmatigheid en de nauwkeurigheid 
van de rechtshulpverzoeken worden gecontroleerd. Alle kanalen zijn gericht en ingericht op het maximaal 
ondersteunen van het operationele proces. Doorlooptijden van bevragingen vanuit Nederland worden geacht 
samen te hangen met de doorlooptijden en openingstijden van partners in het buitenland. De informatie die 
verstrekt wordt via deze kanalen is For police use only. Indien de informatie nodig is om als bewijs in een rechtszaak 
te dienen zal de informatie vervolgens middels een rechtshulpverzoek aan de bevoegde autoriteiten (meestal het 
Openbaar Ministerie) in het buitenland opgevraagd moeten worden.89 

Een observatie uit Kop en Sollie (2011: 11) is dat informatieverzoeken bij de IRC’s niet altijd even snel worden 
afgehandeld. De politieregio’s (nu politie-eenheden) hebben dikwijls andere prioriteiten. De IRC’s Den Haag en 
Rotterdam hebben dit nu opgelost door opsporingscapaciteit toe te wijzen voor de zelfstandige afhandeling van 
eenvoudige rechtshulpverzoeken. De 10 IRC’s worden ingericht met een separaat gelabelde recherche- en 
intelligence-capaciteit. In het algemeen wordt verwacht dat de groei van zeven naar tien IRC’s zal leiden tot een 
betere werkverdeling. De hoeveelheid verzoeken om informatie aan en vanuit het buitenland zal naar verwachting 
alleen maar toenemen.  

 

7.4 Professionele Sturing 

De beleidsintentie ten aanzien van de sturing van politieprofessionals is erg algemeen en haakt vooral aan op 
normen ten aanzien van informatie-uitwisseling. Voor wat betreft de internationale politiële gegevensuitwisseling 
geldt de juridische norm dat politie in beginsel een politieel verzoek uit het buitenland zelfstandig mag afhandelen 
als het buitenland verzoekt om politiegegevens die zijn opgeslagen in nationale politiebestanden. Zodra echter een 
verzoek wordt gedaan waarbij gevraagd wordt om het verkrijgen van informatie waarbij dwangmiddelen moeten 
worden toegepast, dient het verzoek te worden doorgeleid naar het Openbaar Ministerie. Dit moet ook gebeuren 
indien bijzondere opsporingsbevoegdheden moeten worden toegepast of indien de verkregen informatie als 
bewijsmiddel wordt gebruikt in het buitenland. Deze beperkingen laten onverlet dat de Aanwijzing inzake toepassing 
van artikel 552i Sv aanzienlijke discretionaire ruimte biedt aan politieprofessionals om informatie direct uit te 
wisselen. 

Hieronder volgen de van toepassing zijnde uitgangspunten voor zelfstandige informatie-uitwisseling door 
politieprofessionals.90 De bevoegdheid van de politie om een rechtshulpverzoek zelfstandig af te handelen bestaat 
in de volgende gevallen: 

 Als wordt verzocht om politiegegevens. In geval om informatie wordt gevraagd die geheel of gedeeltelijk 
afkomstig is uit een bestand waarin politiegegevens zijn opgenomen, zegt artikel 17 van de Wet 

                                                           
89 Interne memo Landelijke Eenheid i.o., Dienst Landelijke Informatie Organisatie, 03-04-2013, “Interne informatie-uitwisseling. 
Terugkoppeling nationale briefing”. 
90 http://wetten.overheid.nl/BWBR0024759/geldigheidsdatum_30-06-2012; gezien 28 oktober 2014. 
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politiegegevens dat deze politiegegevens aan politieautoriteiten in het buitenland kunnen worden 
verstrekt, voor zover dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de politietaak in Nederland of de 
politietaak in het desbetreffende land. Verder kunnen politiegegevens worden verstrekt aan Interpol en 
Europol. In lid 5 van artikel 17 staat dat politiegegevens alleen worden verstrekt als bij de ontvangende 
instantie voldoende waarborgen aanwezig zijn voor een juist gebruik en voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Voor de landen die lid zijn van de Raad van Europa mag worden verwacht dat 
aan dit criterium wordt voldaan. Voor die landen waarvoor dat niet het geval is, zal per geval afzonderlijk 
moeten worden overwogen of, gelet op de aard van het gegeven en het doel waarvoor het wordt gevraagd 
en met inachtneming van wat in het algemeen over het land bekend is, de verstrekking van het gegeven 
gerechtvaardigd is. In voorkomende gevallen kan de Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken 
(AIRS) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden betrokken. Dit geldt specifiek voor de gevallen 
waarin sprake is van verstrekking van politiegegevens aan landen waarbij mensenrechten- en 
veiligheidsrisico’s kunnen spelen. 

 Zolang geen opsporingsbevoegdheden die expliciet zijn opgenomen in lid 2 van artikel 552i nodig zijn 
voor het verkrijgen van de gevraagde inlichtingen. Het gaat daarbij om de artikelen 126g t/m 126z (de 
bijzondere opsporingsbevoegdheden), artikelen 126zd t/m 126 zu (opsporing van terroristische 
misdrijven), artikel 126gg (verkennend onderzoek) en artikel 126ff (verbod op doorlaten). In het 
Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden is een aantal van deze bevoegdheden nader 
uitgewerkt. 

 Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de artikelen 126nc en 126uc, die vallen onder bovengenoemde 
artikelen 129 t/m 126z en hiervan niet zijn uitgezonderd. Deze artikelen bieden de opsporingsambtenaar 
de bevoegdheid in bepaalde gevallen gegevens te vorderen van derden. Nationaal heeft de politie dus de 
bevoegdheid deze gegevens zelfstandig te vorderen. Als dit plaatsvindt op basis van een 
rechtshulpverzoek zal tussenkomst van de officier van justitie vereist zijn. 

 Als de toepassing van dwangmiddelen niet nodig is voor het verkrijgen van de gevraagde inlichtingen. 

 Zolang de gevraagde informatie niet wordt gebruikt als bewijsmiddel. Hier geldt dat op grond van artikel 
39 SUO schriftelijke informatie slechts door het verzoekend land als bewijsmiddel gebruikt mag worden 
met toestemming van de bevoegde justitiële autoriteiten van de aangezochte staat. In het politiële 
rechtshulpverkeer moet dan ook vermeld staan dat de inhoud van het bericht niet als bewijs mag worden 
gebruikt in een strafrechtelijke procedure dan wel in het strafdossier ter terechtzitting als zodanig aan 
rechter en verdediging mag worden voorgelegd. Voor landen die niet zijn aangesloten bij de SUO geldt 
het vorenstaande eveneens onverkort, tenzij een bilateraal verdrag anders zou bepalen. Informatie kan 
slechts als bewijsmiddel worden gebruikt, als deze is verkregen van de bevoegde justitiële autoriteiten 
(voor Nederland: officier van justitie en rechter). Wanneer wordt gevraagd om (gedeelten uit) proces(sen)-
verbaal die zich in een strafdossier bevinden, moeten deze verzoeken uit het buitenland worden 
doorgestuurd naar de officier van justitie. Hetzelfde geldt voor het proces-verbaal dat door de politie is 
opgemaakt van een getuigenverhoor, ook al is die getuige vrijwillig verschenen. 

 Het gevraagde mag geen betrekking hebben op de toepassing van grensoverschrijdende observaties en 
verzoeken tot gecontroleerde afleveringen. Voor grensoverschrijdende observaties eventueel in 
combinatie met een verzoek tot gecontroleerde aflevering is de Aanwijzing rechtshulpverzoeken voor 
grensoverschrijdende observaties van toepassing (2006A003). Deze schrijft voor dat een bevel van de 
officier van justitie krachtens artikel 126g c.q. artikel 126o Sv nodig is. 

 Het gevraagde mag geen betrekking hebben op CIE-informatie. Het verstrekken van CIE-informatie aan 
het buitenland vindt plaats met toestemming van de CIE-officier van justitie. Zie hiervoor tevens de Nota 
van Toelichting bij het Besluit Politiegegevens van 14 december 2007 die dit in dezelfde bewoordingen 
bepaalt. De (feitelijke) verstrekking vindt – behalve in spoedeisende gevallen – plaats door tussenkomst 
van de Nationale Criminele Inlichtingen Eenheid (NCIE). 

 Het gevraagde mag geen betrekking hebben op de wettelijke absolute en relatieve weigeringsgronden 
(artikelen 552k, 552l, 552m Sv). Wanneer er sprake is van een lopende vervolging in Nederland of indien 
het ‘ne bis in idem’-beginsel wordt geschonden, moet het verzoek om rechtshulp worden geweigerd. Het 
verzoek moet conform artikel 552l lid 2 Sv worden voorgelegd aan het ministerie van Justitie bij vrees voor 
een discriminatoire vervolging. Wanneer een rechtshulpverzoek betrekking heeft op politieke of fiscale 
delicten, moet een machtiging worden verkregen van het ministerie van Justitie, conform artikel 552m Sv, 
voordat het rechtshulpverzoek kan worden uitgevoerd. De minister van Justitie kan een aanwijzing geven 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0021185/geldigheidsdatum_30-06-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0021185/geldigheidsdatum_30-06-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/EersteBoek/TitelIVA/Eersteafdeling/Artikel126g/geldigheidsdatum_30-06-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/EersteBoek/TitelV/Artikel126o/geldigheidsdatum_30-06-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0023086/geldigheidsdatum_30-06-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/VierdeBoek/TitelX/Eersteafdeling/Artikel552k/geldigheidsdatum_30-06-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/VierdeBoek/TitelX/Eersteafdeling/Artikel552l/geldigheidsdatum_30-06-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/VierdeBoek/TitelX/Eersteafdeling/Artikel552m/geldigheidsdatum_30-06-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/VierdeBoek/TitelX/Eersteafdeling/Artikel552l/geldigheidsdatum_30-06-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/VierdeBoek/TitelX/Eersteafdeling/Artikel552m/geldigheidsdatum_30-06-2012
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dat een rechtshulpverzoek niet kan worden uitgevoerd. Op basis van artikel 552k lid 2 wordt een dergelijk 
rechtshulpverzoek geweigerd. 

 Het gevraagde mag geen betrekking hebben op justitiële gegevens/justitiële documentatie. Justitiële 
documentatie kan conform de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en het Besluit justitiële gegevens 
niet door de politie aan het buitenland verstrekt worden. Wel kan de politie uit haar eigen politiebestand 
HerKenningsdienst Systeem (HKS) op grond van het Besluit Politiegegevens informatie verstrekken en 
deze eigen informatie, alvorens te sturen naar het buitenland, controleren bij de Justitiële Informatiedienst. 
Het voorschrift blijft dan gelden, zoals hierboven al gemeld, dat deze politiële informatie niet als bewijs 
mag worden gebruikt in het buitenland. 

De vraag die in de volgende paragraaf wordt beantwoord is of strategische, organisatorische en vooral 
professionele sturing wordt ervaren op de werkvloer. Worden de beleidsintenties, die deels zijn neergelegd in 
juridische regels, ook daadwerkelijk ten uitvoering gebracht? 

 

7.5 Sturing in de praktijk 

Om bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden is de onderzoeker te rade gegaan bij een twintigtal Nederlandse 
experts die tijdens een bijeenkomst van gedachten konden wisselen en hun mening konden geven in reactie op 
een aantal stellingen. De beschouwingen van de Experts worden hieronder geanonimiseerd. Grosso modo waren 
er vooral reflecties op de werking van de organisatie, en minder op de sturing met betrekking tot het strategisch en 
het individuele-professionele niveau. 

Voor wat betreft het niveau van strategische sturing was de algemene constatering dat Nederland zijn best doet 
om te voldoen aan de internationale eisen en ontwikkelingen, maar dat nog een kloof gaapt tussen de 
beleidsintenties (“retoriek”) en de daadwerkelijke uitvoering (“praktijk”). “Wij zijn in Nederland verder dan in andere 
lidstaten van de EU”, maar ook werd opgemerkt dat “Nederland een lappendeken is”. Door een expert werd 
opgemerkt dat er tussen de lidstaten van de EU sprake is van asymmetrie in de politiële gegevensuitwisseling, 
maar ook dat men teveel vanuit het Nederlandse en te weinig vanuit het buitenlandse perspectief kijkt. Ook zou er 
te weinig sturing zijn op “beeld, besef en bijdrage”. Toch is het beeld van Nederland als laks uitvoerende partner 
met de nieuwe strategie “voor 99% opgepakt”91. 

Met betrekking tot organisatorische sturing werd tijdens de Expertmeeting vastgesteld dat hoewel eenduidigheid 
en uniformering herkenbare doelstellingen zijn, het in de organisatie nog niet op deze manier werkt:  “Men erkent 
over het algemeen dat de doelstelling van het Inrichtingsplan is om tot uniformering en eenduidigheid te komen, 
maar professionals ervaren nog veel differentiatie en professionele ruimte: “Het is nog te weinig en onvoldoende 
strak ingeregeld”, zo werd door een deelnemer aan de Expertmeeting opgemerkt. Het bereiken van uniformiteit en 
standaardisering wordt bemoeilijkt door een wirwar aan factoren, zoals relevante opmerkingen die door de Experts 
werden gemaakt: 

 De internationale informatie-uitwisseling is complex, mede vanwege de randvoorwaarden, zoals 
beveiliging en legitimiteit 

 Internationale informatie-uitwisseling en de informatie-organisatie zijn onvoldoende met elkaar verbonden: 
op het niveau van de eenheden moet duidelijk zijn wie wel of geen informatie heeft aangeleverd 

 De informatie-organisatie is “het afvoerputje van de organisatie”: het is een “ondergeschoven kindje” en 
er is nog veel werk te doen 

 Internationale informatie-uitwisseling is nog niet echt uitgeschreven in processen en producten 

 Internationale politiële informatie-uitwisseling gaat gepaard met keuzeprocessen, bijvoorbeeld of een 
rechtshulpverzoek wel of niet wordt uitgevoerd 

 De doelmatigheid van de internationale gegevensuitwisseling is nog onvoldoende (inloggen, potentieel 
verlies van informatie, legitimiteit van de gegevensuitwisseling) 

 Internationale informatie-uitwisseling kost veel handelingen (invoer, scan, protocol, instructie) 

 De vraag is of de internationale prioriteiten wel echt gedeeld worden 

                                                           
91 Zo zei een deelnemer aan de Expertmeeting op 14 maart 2014. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/VierdeBoek/TitelX/Eersteafdeling/Artikel552k/geldigheidsdatum_30-06-2012
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 EMPACT vertegenwoordigt sturing van bovenaf, maar wie bepaalt er wat er wordt uitgevoerd? 

 Gebrekkige wederkerigheid tussen Europol en de teams: “Wat er niet in zit, krijg je er niet uit”; pas wanneer 
men zelf een kanaal (heeft) benut wordt er informatie aangeleverd 

 De verzoeken aan Nederland zijn niet altijd van een even goede kwaliteit 

Ook waren de Experts van mening dat internationale gegevensuitwisseling sterk samenhangt met de nationale 
strategie en organisatie ten aanzien van informatie en opsporing. Hieronder staan de opmerkingen van de Experts, 
in willekeurige volgorde: 

 Stuur- en weegploegen brengen een andere dynamiek met zich mee 

 Binnen Nederland bestaan tal van informatie-schotten, bijvoorbeeld ten aanzien van de Financial 
Intelligence Unit (FIU) 

 De ontsluiting van de basis is nog een probleem 

 De protocollen die wel zijn uitgeschreven zijn niet uniform van aard 

 De sturing op opsporing en intelligence moet anders 

 Horizontale lijnen zijn (ook) belangrijk (contact tussen politie-organisaties) 

 De cycli lopen uiteen en er is gebrek aan synchronisatie 

 Qua capaciteit kan men het niet allemaal aan 

 De techniek en de systemen vormen een risicofactor (de uitvoerende organisatie betaalt) 

 LURIS is niet gebouwd als case-management systeem en laat niet het hele beeld zien 

 De capaciteit in de I-kolom en de opsporingskolom bij de IRC’s is nog niet of onvoldoende ingevuld92 

 Bij de deling van informatie zoekt men vaak de weg van de minste weerstand 

 Er zijn nog te weinig ervaringsdeskundigen werkzaam bij de IRC’s 

 Er wordt nog onvoldoende informatie gedeeld (maar dit komt ook omdat men tijdens het onderzoek geen 
informatie mag delen zonder toestemming) 

 Er bestaat veel onkunde, zowel bij politie als bij Openbaar Ministerie 

 Er zit een omissie in de systematiek om met België en Duitsland samen te kunnen werken 

 Er is geen budget 

 Iedereen kan in de BVA alles zoeken 

 Er bestaat geen handvat voor het juridisch eigenaarschap van informatie 

 Zonder vertrouwen geen wederkerigheid 

 Autorisatie van informatie-deling is (echt) wel aanwezig in de organisatie maar is op diverse niveaus 
weggezet. 

De wereld van de informatie-deling en de recherche komen nog niet echt goed bij elkaar (zie ook 7.6): in de 
onderzoekwereld gaat men “als een hond achter een konijn aan”. Maar, zo werd ter geruststelling opgemerkt: “Ik 
heb de overtuiging dat als we dat centraal inrichten, we het “konijn” samen kunnen omsluiten. We weten dan beter 
van elkaar waar we mee bezig zijn.”93 

Met betrekking tot de sturing van professionals is men het er in het algemeen over eens dat dat internationale 
politiële informatie-uitwisseling vakwerk is: “Internationaal is ingewikkeld.” Procedures en protocollen zijn niet 
voldoende om internationale politiële gegevensuitwisseling vlekkeloos te laten verlopen. Het is ook een zaak van 
bewustzijn en persoonlijk oordeel. 

Een respondent vatte de betekenis van de politieprofessional voor het informatieproces als volgt samen: 

“Awareness is heel erg belangrijk!! Elke SIENA eindgebruiker dient een correcte kennis te hebben van 
SIENA, van de manier waarop zijn/haar Lidstaat de berichten verstuurt/ontvangt (nationale informatieflow), 
welke ondersteuning Europol kan leveren in hun informatie-uitwisseling, van de voordelen van het gebruik 
van gestructureerde data in de berichtenuitwisseling, etc. Ook de mindset zal belangrijk zijn, in het 
bijzonder voor deze operatoren die reeds jaren het Interpol kanaal hanteren (SPOC concept). (…) De 

                                                           
92 Het Openbaar Ministerie beschouwt de rol van de IRC-officier als belangrijk. Men ziet de uitbreiding van de taak van de IRC’s van alleen 
inkomende naar ook uitgaande onderzoeken als een vooruitgang. 
93 Opmerking tijdens de Expertmeeting 14 maart 2014. 
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kwaliteit van het personeel vereist een hoog niveau. Duidelijke nationale richtlijnen en procedures inzake 
internationale informatie-uitwisseling zijn een conditio sine qua non.” 

Tevens werd door de Experts opgemerkt dat professionals het heft graag in eigen handen houden. Het 
kanaalkeuzemodel is er wel maar wordt niet nageleefd: “We moeten een andere oplossing bedenken: mensen 
zitten in een bepaald patroon!”. Een veel gehoord geluid vanuit de politiewereld is dat men zich niet druk wil hoeven 
maken over de kanaalkeuze en dat de informatie-deling via een Single Point of Contact geregeld kan worden. 
Tegelijkertijd wordt beaamd dat een korte afstand tot een deskundige persoon een positieve werking kan hebben 
op de kwantiteit en de kwaliteit van de informatie-flow: “Ik wil iemand die mij begrijpt en dat deze persoon bij mij in 
het team zit”.94 IRC-medewerkers in teams bestaan al, maar zij moeten goed opgeleid zijn en veel ervaring hebben, 
bijvoorbeeld met de cultuur van een land. Experts zijn van mening dat dit problemen en wrijvingen kan voorkomen. 

Ten aanzien van professionalisering werd tijdens de Expertmeeting opgemerkt dat internationale informatie-
overdracht in de opleidingen onvoldoende aan de orde komt, zoals bij de Master of Criminal Investigation van de 
Politieacademie. Bovendien loont het niet om internationale informatie uit te wisselen, aangezien de agent op straat 
er geen tijd voor krijgt. Wel krijgt hij of zij te maken met termijnen als gevolg van het Zweedse Kaderbesluit. 
 
 
7.6 Sturing Europol 
 
Ten aanzien van Europol is de belangrijkste conclusie op grond van de Expertmeeting dat de strategische, 
organisatorische en professionele sturing gezamenlijk nog niet hebben geleid tot een betere benutting van dit 
kanaal. Er bestaat nog veel ruimte tussen de beleidsintentie en het daadwerkelijk gebruik van het Europol-kanaal. 
Tijdens de Expertmeeting werd veelvuldig stilgestaan bij de benutting van Europol. In de analyse werd ten eerste 
al opgemerkt dat het verschil tussen Europol en Interpol onduidelijk is. Ook is het voor politieprofessionals lastig 
onderscheid te maken tussen Europol als organisatie en de Dutchdesk, waar de Nederlandse verbindingsofficieren 
werken. Zij vertegenwoordigen hun lidstaat en opereren onder de verantwoordelijkheid van deze lidstaat. Daarbij 
moet in acht worden genomen dat de landenbureaus bij Europol zeer verschillend zijn ingericht qua capaciteit, 
vertegenwoordiging uit verschillende organisaties, autonomie en taakstelling: de interviews brachten aan het licht 
dat men bij sommige nationale desks of landenbureaus bij Europol vrijwel alleen maar bezig is met de vertaling 
van politiële informatieverzoeken. Sommige liaison bureaus, zoals het Deense, hebben de vertalingstaken volledig 
uitbesteed. Een opmerking die werd gemaakt door één van de Experts in de casusanalyse is dat het verschil tussen 
LO’s en ELO’s voor de politie vaak niet duidelijk is en beter moet worden uitgelegd. 

Daarnaast is de betekenis van Analytical Work Files en Focal Points veelal onduidelijk, evenals de betekenis van 
het zogenaamde Single Point of Contact. Niet duidelijk is in hoeverre Nederlandse politiefunctionarissen, in het 
bijzonder de rechercheurs in de Eenheden, gebruik kunnen of moeten maken van de verschillende informatie-
producten van Europol (zoals SIENA). 
  
In de richting van Europol geldt een signaleringsplicht, maar de vraag is of men zich hiervan bewust is of dat er op 
het niveau van de professionele sturing aandacht voor is. Experts hebben de indruk had dat Europol onvoldoende 
tot niet bekend is, zoals bij een Wijkteam Recherche en de Districtsrecherche. De werkzaamheden en 
mogelijkheden van Europol zijn niet voldoende bekend binnen de rechercheafdelingen. Er is weinig ervaring met 
Europol. Juridische  onwetendheid werd als een van de oorzaken genoemd, bijvoorbeeld ten aanzien van vragen 
of informatie  afkomstig van Europol gebruikt zou mogen worden. Ook wordt het “weinige internationaal denken 
van de Nederlandse politieorganisatie” genoemd als oorzaak. Wat betreft de informatie-uitwisseling met Europol is 
er niets bekend of geregeld is bij rechercheteams. Een zeer klein deel van de informatie-cel werkt samen met 
Europol. Er werd ook opgemerkt dat een gemiddeld rechercheteam niet in staat is om internationaal te denken en 
dat het meest maximale een LO te bevragen op politie-politie basis. Onderbenutting van het Europol-kanaal komt 
dus door onbekendheid met wat Europol kan en doet op de werkvloer. Europol laat zich weinig tot niet op de lokale 
werkvloer zien en lijkt teveel buiten de opsporing te staan Een remedie die werd genoemd was om het te integreren 
in de opsporing, en om tijdelijk Europol medewerkers te werk te stellen bij verschillende opsporingsonderdelen 
recherchemensen bij Europol te stationeren. 

                                                           
94 Opmerking tijdens Expertmeeting 14 maart 2014. 
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Tevens is onvoldoende bekend hoe informatie kan worden aangeleverd aan Europol. Er zijn praktische vragen 
zoals “Bekend is dat als ik een informatieverzoek doe, ik automatisch die informatie aanlever aan Europol. Maar 
wat als ik via een andere weg informatie verzamel waarvan ik vind dat die wellicht interessant is voor Europol, hoe 
en op basis waarvan kan ik die informatie delen?” De verzuchting geuit of Europol minder vraaggericht kon werken 
en proactief informatie zou kunnen aanleveren die interessant is voor de opsporing. Tevens zouden de 
analysemogelijkheden van Europol meer bekend gemaakt moeten worden, waarin Europol zelf een actievere rol 
zou kunnen spelen. Een aanbeveling aan Europol was om naar de eenheden toe te gaan met alle analyses en 
mogelijkheden. Een bijzondere ontwikkeling hierbij is wel dat Europol vaker “nee” zal moeten gaan verkopen in de 
toekomst: terwijl het vermogen van Europol verbetert neemt de capaciteit af.95 Deze ontwikkeling wordt ook door 
Nederlandse respondenten gezien: rechercheurs die te maken hebben met zware internationaal georganiseerde 
misdaad zien in vergelijking met een aantal jaren geleden minder respons en zij hebben minder profijt van 
Europol.96 

Maar ook vond men de informatie-uitwisseling met Europol te omslachtig omdat de informatie eerst werd 
opgevraagd waarna het alsnog moest worden geformaliseerd, met onder andere de Dutchdesk ertussen. In de 
recherchecontext ervoer men Europol als te formeel en te langzaam, en ook als een meer politieke dan een 
politieorganisatie. Rechercheurs zoeken vaak naar de korte weg en dan komt het vaak op (informele) contacten 
aan. Men wil uiteindelijk iemand kunnen bellen die het direct regelt of antwoord kan geven en niet eerst drie 
verschillende personen te woord staan en formulieren invullen. Voorts werden bepaalde werkmethoden van 
Europol niet begrepen of ondersteund. Zo is het een aantal delicten zoals mensenhandel en rondtrekkende 
dadergroepen kenmerkend dat er meerdere landen betrokken zijn.. Europol wil een motivatie voor een 
informatieverzoek aan een specifiek land. Het zou zo veel handiger zijn als Europol een “fishing” opdracht uit zou 
kunnen zetten. 
 
Wat tevens speelt is het afbreukrisico. Het gebeurt regelmatig dat geen Europol bevraging is gedaan omdat men 
van mening is dat dit afbreukrisico oplevert. Op de werkvloer zijn er weliswaar mensen die weten dat men daar niet 
bang voor hoeft te zijn, maar toch werd geconstateerd dat veel politiemedewerkers er angst voor hebben. -en tot 
slot (kan ik niet helemaal met zekerheid zeggen): als men al van Europol afweet, dan is men huiverig met het delen 
van informatie aan Europol omdat het rendement van wat er terugkomt laag wordt geschat.” 
 
Tot slot werd opgemerkt dat er een gat gaapt tussen retoriek en praktijk, hetgeen kan worden geïllustreerd aan de 
hand van het volgende citaat van materiaal dat schriftelijk werd ingediend tijdens de Expertmeeting: “Wij hebben 
met ons TGO-onderzoek X de nodige ervaring opgedaan met I-Pol, Europol en dergelijke. De ervaring met Europol 
was niet best en we hebben hier het nodige aan gedaan om e.e.a. te optimaliseren, maar helaas. Er zijn diverse 
oorzaken en individueel lijkt/is men van goede wil en soms werd wat afgeleverd, maar dat bleek niet echt een 
meerwaarde. Gezien het geheel en de tijdsduur leek het niet op een incidenteel geval. Kortom, één en ander staat 
in schril contrast met de verwachtingen die dergelijke instituten wekken. En dan hebben we het nog niet eens over 
het financiële plaatje. Misschien is de samenstelling kenmerkend voor de ‘window dressing’?” 
 
Uit de analyse blijkt klip en klaar dat recherchemedewerkers door hun leidinggevenden niet worden gewezen op 
de nut en noodzaak om van het Europol-kanaal gebruik te maken. Ook worden zij geen wegwijs gemaakt in de 
activiteiten van Europol. Zij worden niet aangesproken op het gebruik van vertrouwde contacten binnen hun eigen 
netwerken en van bilaterale relaties. De preferentie van het Europol-kanaal lijkt op de werkvloer niet of nauwelijks 
te zijn doorgedrongen. Ook stimuleren collega’s elkaar niet, zeker niet als de verhalen over Europol kritisch zijn. 
Europol staat ver af van de werkelijkheid, maar deze afstand kan worden overbrugd door Europol een meer 
decentrale structuur te geven en door een uitwisseling tussen medewerkers te bewerkstelligen. 

 

7.7 Tot slot 

In de arena van de internationale informatie-uitwisseling is men dus nog op zoek naar ideale antwoorden. In de 
arena van de internationale informatie-uitwisseling spelen sturingsrelaties zeker een rol, maar misschien minder 

                                                           
95 Respondent Interview IV. 
96 Respondent Interview XI. 
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dan werd aangenomen. Zeker is sprake van strategische sturing: het beleid op internationale politiesamenwerking, 
waarvan internationale politiële informatie-uitwisseling deel uitmaakt, wordt op grote lijnen vastgesteld en voor 
meerdere jaren uitgestippeld. Het strategisch landenbeleid en de reductie van het aantal bilaterale liaison officers 
zijn herkenbare beleidskeuzes. Uit de analyse in dit hoofdstuk blijkt dat de keuzes nog weinig herkenbaar zijn in de 
organisatorische en professionele sturing. 

Op het organisatorische niveau, waar alles de afgelopen jaren behoorlijk in beweging is geweest vanwege de 
vorming van de Nationale Politie, is sprake van een herkenbare structuur in de vorm van het LIRC en de IRC’s. 
Desalniettemin ervaart men een gebrek aan aansluiting tussen de reguliere informatieprocessen en de 
internationale informatie-uitwisseling. Het zijn als het ware twee werelden apart. Op het niveau van de individuele 
professionele medewerker bij de politie ervaart men nagenoeg geen sturing. Dit heeft mogelijk te maken met het 
feit dat internationale informatie-uitwisseling wordt uitbesteed aan specialisten en IRC-medewerkers. Door Experts 
wordt ook opgemerkt dat politieprofessionals zich niet (altijd) houden aan het kanaalkeuzemodel, deels omdat de 
wereld van de informatie-uitwisseling complex is en veel juridische kennis vereist, deels omdat men graag het heft 
zelf in handen houdt. 

Echter, de kerntaak van signaleren en adviseren legt – samen met de implementatie van ILP – een groot deel van 
de verantwoordelijkheid voor informatie-uitwisseling bij iedere politiemedewerker, of het nu gaat om nationale of 
internationale informatie-uitwisseling. Leidinggevenden lijken geen sturing te verrichten in de zin van aan- of 
ontmoediging van internationale informatie-uitwisseling, en ook worden individuele medewerkers niet 
aangesproken op hun inzet ten aanzien van internationale informatie-uitwisseling. Kortom, “internationaal” is nog 
lang geen gemeengoed. Men vindt “internationaal” ingewikkeld en de weg naar Europol ligt geplaveid met 
wantrouwen over het vermogen van deze organisatie als capabele informatieverwerker en –veredelaar. 

De centrale bevinding in dit hoofdstuk is dat Experts van mening zijn dat in de praktijk de weg naar Europol nog 
maar moeizaam wordt gevonden. Tijdens de Expertmeeting werd meegegeven dat het verschil tussen Europol en 
Interpol onduidelijk is. Met name het onderscheid tussen de verschillende producten van Europol, en Europol als 
organisatie en de Dutchdesk komt voor politieprofessionals nog onvoldoende uit de verf. In hoofdstuk 9 wordt een 
aantal casus uitgewerkt waaruit blijkt dat de weg naar Europol wel degelijk kan worden gevonden, vooral door 
rechercheurs die ervaring hebben met de organisatie en de producten van Europol. 
 
Eerst volgt nog hoofdstuk 8 waarin een analyse wordt gepresenteerd van de percepties die binnen- en buitenlandse 
respondenten hebben ten aanzien van de positie van Nederland in de arena van de internationale politiële 
informatie-uitwisseling. 
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HOOFDSTUK 8: POSITIONERING VAN DE NEDERLANDSE POLITIЁLE INFORMATIE-UITWISSELING  

 

8.1 Inleiding 

Een deelvraag in dit WODC-onderzoek betreft de vraag van welke Europese communicatiekanalen andere EU-
lidstaten met name gebruik in relatie tot de Nederlandse politie. Hoe verloopt de informatie-uitwisseling tussen 
Nederland en andere EU-lidstaten en welke knelpunten worden eventueel ervaren? 

In dit hoofdstuk wordt op basis van een serie interviews met buitenlandse respondenten een reconstructie 
gepresenteerd van de positie van Nederland in de arena van de internationale politiële informatie-uitwisseling in 
vergelijking met andere lidstaten. Andere lidstaten geven net als Nederland strategische, organisatorische en 
professionele invulling aan hun internationaal-juridische verplichtingen in het kader van de informatie-uitwisseling 
binnen de Europese Unie. Wat is de perceptie van deze lidstaten van de wijze waarop Nederland politiële informatie 
uitwisselt? Herkent men de Nederlandse strategie ten aanzien van internationale politiesamenwerking, en meer in 
het bijzonder van de internationale informatie-uitwisseling?  Wat vindt men van de organisatorische structuur die in 
Nederland is opgezet voor de internationale informatie-uitwisseling? En wat is de mening van buitenlandse 
respondenten over het professionele handelen van medewerkers van de politie? 

Voor antwoorden op deze vragen ging de onderzoekster te rade bij de landendesks bij Europol van de buurlanden 
België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, alsmede Denemarken, en Hongarije.97 Hoewel de interviews geen 
totaalbeeld genereren over de Nederlandse politiële informatie-uitwisseling, geven zij in ieder geval een indicatie 
van de Nederlandse positie in de arena. Het beeld van de buitenlandse respondenten werd vergeleken met een 
zestal interviews met Nederlandse respondenten, waarvan drie leidinggevenden en drie rechercheurs. 

 

8.2 De strategie 

Nederland is binnen de Europese Unie niet uniek in de wijze waarop de strategie ten aanzien van internationale 
informatie-uitwisseling wordt ingevuld. De invoering van de Nationale Politie wordt als een voordeel gezien voor de 
kanalisering van de informatie-uitwisseling met internationale organisaties en het buitenland. Landen als Finland 
hebben ook een dergelijke gecentraliseerde structuur, maar in Engeland en Wales ligt dat met 43 korpsen weer 
heel anders. Een politiedienst als de Metropolitan Police wil het liefst zelf alle gegevens kunnen beheren en 
uitwisselen.98 Toch zijn niet alle buitenlandse respondenten bekend met de recente strategische wijzigingen in het 
Nederlandse beleid ten aanzien van internationale politiesamenwerking.99 

Met de stap naar uniformering, standaardisatie, eenduidigheid en centrale sturing vertoont de Nederlandse 
strategie grote gelijkenis met onder andere de Deense strategie, maar Denemarken heeft dit nog strakker 
ingevoerd, omdat een bewuste en expliciete strategische keuze is gemaakt om alle internationale informatie-
uitwisseling via het nationale centrale niveau te laten verlopen. De eerste kanaalkeuze is in Denemarken altijd 
Europol. Dit is een heldere strategische keuze. In Nederland wordt Europol strategisch uitgedragen en “in principe” 
ondersteund door het “top echelon”. De Nederlanders zijn altijd Europol-minded geweest, hetgeen je ook kunt zien 
aan de grootte van de Dutchdesk. Echter, lager in de hiërarchie wordt de pro-Europol strategie niet met evenveel 
verve uitgedragen.100 Het lijkt er dus op dat de strategische keuzes nog beter moeten worden gecommuniceerd 
door de Korpsleiding en dat de koppeling met de werkvloer beter kan, hetgeen wordt bevestigd in de volgende 
hartenkreet: “De Nationale Politie moet richten, inrichten en verrichten. Internationaal moeten we een betrouwbare 
partner zijn.”101 

Door een Nederlandse leidinggevende wordt gesteld dat de uitgangspunten in het Nationaal Inrichtingsplan goed 
zijn: “Wat er nu in het Inrichtingsplan staat moeten we gewoon gaan doen. Er moet centrale regie komen op de 

                                                           
97 De Italiaanse Desk bij Europol wees het interviewverzoek af. 
98 Respondent Interview III. 
99 Respondent Interview VII. 
100 Respondent Interview V. 
101 Respondent Interview X. 
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inrichting van internationale politie informatie-uitwisseling. Mensen bij de Landelijke Eenheid weten er (echter) 
onvoldoende van. Zij kijken er teveel met een theoretische bril naar. De Korpsleiding moet zich anders laten 
adviseren.”102 Dit hangt samen met het belang van professionaliteit, waarop we in paragraaf 8.4 terug zullen komen. 

Voorts wordt gewezen op het feit dat informatie-uitwisseling niet kan worden losgeweekt van het regulier 
politiewerk: “Als Nederland een betrouwbare partner wil worden in de bestrijding van de internationale criminaliteit 
dan zal je ook de consequenties die dit met zich meebrengt moeten aanvaarden. Internationale 
politiesamenwerking is niet alleen maar het uitwisselen van informatie. Het is een misvatting om te denken dat 
wanneer de informatie-uitwisseling goed geregeld is het probleem daarmee opgelost is. Politiewerk kun je niet 
scheiden in informatie delen en operationeel samenwerken. Dit hangt onlosmakelijk met elkaar samen.”103 Deze 
verwevenheid wordt ook benadrukt door andere Nederlandse leidinggevenden en wordt verder besproken in 
paragraaf 8.3. 

Voor het Verenigd Koninkrijk is de Nederlandse strategie enorm belangrijk omdat het een van de vier meest 
intensief samenwerkende partners is. Er is een zeer belangrijke klik (“connect”) tussen Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk en er wordt nauw samengewerkt. Er zijn veel bijeenkomsten op senior niveau, er wordt veel 
gediscussieerd, men past dezelfde methoden toe en er is vaak een wederzijdse kopie. Ook op Ministerieel niveau 
en senior management niveau is sprake van een reguliere dialoog.104 

Net als in Nederland is in Denemarken een tijdje geleden een bewuste strategische keuze gemaakt om het aantal 
bilaterale liaisons terug te brengen. Deze stap is vergelijkbaar om het aantal bilaterale liaisons binnen de Europese 
Unie terug te brengen.105 

In België is Europol nu het verplichte kanaal: 

“Europol wordt in België standaard een vaste, verplichte keuze. Dit moet worden gebruikt, tenzij men een 
goede reden heeft om dit niet te doen. Interpol is minder veilig. Europol kiest men in ieder geval als het 
grootste deel van de betrokken landen in de EU ligt en als de zaak valt onder het mandaat van Europol, 
ofwel zware en georganiseerde misdaad. In België mag samenwerking in grensgebieden rechtstreeks via 
de Operationele Invalspunten aan de Grens (OIG’s) en de Politie en Douane Centrales (PCCC’s), alsmede 
het EPICC. De rechercheur geeft aan wanneer hij wil afwijken.”106 

In tegenstelling tot Denemarken heeft België SIENA gedecentraliseerd: 

“In België werd al snel beslist om SIENA te decentraliseren. Eerst was het ondergebracht bij de centrale 
diensten van de federale gerechtelijke politie, nu is er sinds een paar maanden een test bij vijf 
arrondissementen. In België bestaat het AIK (Arrondissementeel Informatie Kruispunt): een politieman kan 
met vrije tekst naar een AIK-medewerker informatie toesturen. Hierdoor ontstaat minder interventie, de 
keten wordt betrouwbaarder, korter, sneller, zichtbaarder en tastbaarder voor de onderzoeker. Kleine 
verschillen maken dat het gebruiksvriendelijker wordt. Engels is de voertaal. Frans mag ook, maar dan via 
de vertaaldienst. Franstaligen gebruikten vroeger standaard het Interpol-kanaal.”107 

Behalve in de buurlanden is in het buitenland niet zoveel bekend over de Nederlandse strategie ten aanzien van 
internationale politiële informatie-uitwisseling, maar wel dat Nederland recent goed heeft ingezet op SIENA, vooral 
sinds het EPICC sinds januari 2014 is aangekoppeld op het systeem. Ook vindt men dat Nederland goed is 
aangekoppeld op het EIS, blijkend uit een aantal concrete dossiers.108 

Wat ook wordt gezien is dat Nederland gevolg wil geven aan EMPACT. Daarbij wordt door een enkele respondent 
opgemerkt dat het hier gaat om politieke prioriteiten die via het Europese Parlement op het bordje van Europol 
belanden. Voor de dagdagelijkse informatie-uitwisseling en internationale onderzoeken zal EMPACT geen verschil 
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103 Respondent Interview XV. 
104 Respondent Interview VIII. 
105 Respondent Interview I. 
106 Respondent Interview V. 
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maken, zo stelt een buitenlandse respondent. Echter, in landen waar intelligence-led policing en een proactieve 
insteek nog geen gemeengoed zijn kan EMPACT echter wel verandering teweeg brengen. Sommige lidstaten 
kiezen er bewust voor om niet op alle EMPACT-prioriteiten in te steken, simpelweg omdat de capaciteit ontbreekt.109 
Vanuit Europol ziet men dat sommige lidstaten aanvankelijk hun twijfels hadden over Europol, maar dat er nu meer 
positieve feedback is. Het is moeilijk om te voorspellen hoe het gaat werken en het is onbekend hoe de nationale 
planning wordt beïnvloed door EMPACT.110 

Waarmee de vraag wordt opgeworpen of het daadwerkelijk gaat om (mede) door de politie geagendeerde criminele 
fenomenen. Hoewel de volgende uitspraak wellicht niet te generaliseren valt biedt het een pakkende observatie 
van hoe men in een buurland tegen de Nederlandse politiële informatie-uitwisseling aankijkt: 

“Nederland zit eerder in een passief informatiesysteem. Het is georiënteerd op het binnentrekken van de 
informatie; de analisten gaan er dan iets mee doen. België zit daarentegen meer in een actief 
informatiesysteem. Ten eerste is er een samenspel tussen intelligence, informatie en operationeel 
optreden, waarmee veiligheidsbeheersing wordt beoogd. Ten tweede kijkt men sterk naar de evolutie van 
de criminaliteit en speelt men kort op de bal. Binnen het kader kan men enigszins bijstellen. Overigens is 
er ook in België meer een tendens naar managerial info-management en het prioriteren van de 
recherchecapaciteit.”111 

“Het volume qua gegevensuitwisseling tussen België en Nederland is OK, maar de landen geven elkaar 
niet alles (de vraag is of alle landen alles met elkaar moeten delen). [Illustreert dit aan de hand van 
Hazeldonk, waar veel bevoorrading plaatsvindt en waarvandaan een verplaatsing van het probleem 
plaatsvindt naar o.a. Doornik en Luxemburg]. Het is veeleer een fall-out (waarbij de criminele organisaties 
in Nederland zijn gebleven en opereren vanuit Nederland) terwijl men in Nederland spreekt van een 
waterbedeffect.”112 

Uit de gesprekken blijkt ook dat – net als in Nederland - tussenkomst van de liaison officers in sommige lidstaten 
wordt herzien: zij zullen zich veel meer gaan richten op de complexe dossiers en geen rol meer spelen in de 
“standaard” informatie-uitwisseling (voorbeeld België).113 De Nederlandse strategie om het aantal bilaterale liaisons 
sterk te verminderen toont grote overeenkomsten met het beleid in België en Denemarken, maar verschilt behoorlijk 
van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk die sterk blijven inzetten op het netwerk van bilaterale liaison officers. 
België heeft naar analogie van Denemarken (en Nederland) het aantal bilaterale liaison officers drastisch 
teruggebracht: 

“Bilaterale LO’s worden gebruikt als kanaal indien het om een gevoelige zaak gaat, bijvoorbeeld corruptie; 
als het dringend is (minder dan 24 uur; flash); als het een uiterst complexe zaak betreft; en als alle andere 
kanalen gefaald hebben (subsidiariteit). De kracht van het model is dat de rechercheur de afweging maakt 
en naar het AIK gaat. België heeft al de bilaterale LO’s afgeschaft in Nederland, Luxemburg, Polen, 
Oostenrijk, Duitsland (in 2016) en Frankrijk.”114 

De wijziging in het beleid ten aanzien van de inzet van bilaterale LO’s zal zeker een effect hebben op het volume 
van het aantal informatieverzoeken dat aan Europol zal worden gericht.115 Tevens zal het leiden tot een meer 
operationele rol van de LO’s die werkzaam zijn bij de Dutchdesk: een Belgische respondent verwacht veel van de 
flexibel inzetbare Liaison officers116, die sinds kort door Nederland worden ingezet. Door een enkele respondent 
wordt gereflecteerd op de gevolgen van het strategisch landenprogramma voor de internationale politiële 
informatie-uitwisseling. De gegevens die voortkomen uit een structurele samenwerking kunnen aanleiding zijn voor 
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keuzes die op hoger hand worden gemaakt bij de ontwikkeling van de landenprogramma’s. Een bepaald land kan 
worden opgenomen in een landenprogramma, waardoor een betere informatiepositie kan worden gecreëerd.117 

Ten aanzien van de strategische inzet door Nederland op het gebruik van Prüm werd door de respondenten 
nauwelijks iets opgemerkt (maar er werd ook niet heel expliciet naar gevraagd). Wel zei een Nederlandse 
respondent118 dat Prüm een goed instrument is, dat het tot hits leidt, maar dat het wel actiever gebruikt moet 
worden. Op strategisch niveau wordt de implementatie expliciet ondersteund. 

 

8.3 De organisatie 

Een belangrijk punt dat steeds voorbij komt is de verbijzondering van internationale informatie-uitwisseling. Hoewel 
de inrichting van het LIRC en de IRC’s positief wordt aanschouwd (zie onder), is er veel kritiek te beluisteren, vooral 
onder Nederlandse respondenten, op het feit dat internationale samenwerking geen apart hoofdstuk zou moeten 
zijn, maar een regulier onderdeel van het werkproces in de organisatie.119 De huidige stand van zaken120 met 
betrekking tot de inrichting van de IRC’s is als volgt: 

“Buiten het LIRC komen er uiteindelijk 10 IRC’s (een bij iedere regionale eenheid). Er zit veel druk op de 
ketel. Daarnaast hebben we dan het IRC van de Landelijke Eenheid in Woerden, die als team 
organisatorisch deel uit maakt van het LIRC. De inhoud van werkzaamheden zal enigszins veranderen 
als er straks tien IRC’s zijn. Op dit moment worden de IRC’s en het LIRC overbevraagd en moeten er 
continue prioriteiten gesteld worden. Internationale bevragingen nemen toe ook qua inhoud. De grootste 
IRC’s zitten bij de regionale eenheden van Rotterdam en Den Haag. Daar zit zeker kennis en de kwaliteit. 
Opsporingscapaciteit moet uit de regionale eenheid zelf komen ofwel met de huidige capaciteit worden 
ingericht. Verbindingsambtenaren (operationale specialisten) binnen de IRC’s en het LIRC zijn cruciaal. 
Ervaren operationele medewerkers met een stevige opsporings- en informatievergaringsachtergrond, die 
op alle soorten rechtshulpverzoeken kunnen worden ingezet. Bij het LIRC hebben zij een 
informatiemakelaarsrol tussen binnen- en buitenland, opvang, begeleiding en ondersteuning van de eigen 
Liason Officers, maar ook de Foreign Liaison Offiers in Nederland. Onderzoeken van de Landelijke 
recherche en Focal Points bij Europol worden bijgelopen. Echter, in het nieuwe functiehuis worden dit 
functies zonder executieve status. Zorgelijk, want naar verwachting zal hierdoor de professionaliteit en 
representativiteit van Nederland richting de buitenlandse partners in het internationale opsporingsproces 
achteruit gaan. In het buitenland worden dergelijke functies vaak juist bekleed door operationele 
medewerkers. Daarnaast is het werkveld van deze verbindingsambtenaren ook complex, vanwege 
internationale wet- en regelgeving, juridische context en politiek afbreukrisico. Het totaal aantal fte’s bij het 
LIRC binnen de nieuwe organisatie moet groeien naar 146. Daar vallen alle medewerkers in de zes teams 
onder: Dutch Desk, Sirene, Politiële Rechtshulp, IRC-LE, Tolken en vertalingencoördinatie en 
Programma’s en uitzendingen.” 

De inrichting van het LIRC en de IRC wordt als een stap voorwaarts beschouwd. Met name het Verenigd Koninkrijk 
is jaloers op ons “centrale punt”.121 Dat de IRC’s worden gezien als een vooruitgang blijkt ook uit de volgende 
interviewcitaten: 

“Nederland heeft een grote stap gemaakt met de oprichting van en de informatie-uitwisseling via de 
IRC’s.”122 

“De vorming van de Nationale Politie gaat hier vooralsnog geen verandering in brengen. Wat goed 
functioneert zijn de IRC’s die het verplichte kanaal worden. Dit moet worden toegepast. Geen vrijheid, 
blijheid meer. Het is een stap in de goede richting, maar het probleem is dat jullie moeilijk in een 
centralistisch model kunnen denken. Dit vereist een cultuuromslag! De info-huishouding is een zaak van 
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strakke procedures! Regels moeten worden toegepast. In België bestaat een meer horizontale vorm van 
informatie-uitwisseling. SIENA wordt naar beneden gebracht.”123 

“The work has shifted to the Dutch ELO desk. It has more fte’s than the German ELO desk.  What is 
powerful is the centralization in Zoetermeer; they are able to react very quickly. The information that is 
provided by the Dutch is of very high quality. The Dutchdesk is very operational. We have done some very 
successful operations with them, e.g. on cross-border surveillance. Sometimes there is a lack of resources, 
but they are always flexible in finding solutions. Sometimes there is also a lack of authorisation for police 
activities from the Prosecution Service (....).124 

Maar, zo zegt een respondent, “de internationale informatie-uitwisseling verloopt nu nog langs teveel schijven, en 
er is een te grote afhankelijkheid van de Landelijke Eenheid waar filtering plaatsvindt van onze berichten. Er zijn 
teveel schakels en bovendien, zo wordt gesteld, ontberen de medewerkers bij de Landelijke Eenheid politie-
ervaring.”125 De organisatie dus platter moeten worden gemaakt. 

Het decentraal uitrollen van SIENA wordt door alle respondenten als een groot voordeel beschouwd: hierdoor wordt 
SIENA meer frequent gebruikt en het aantal uitgewisselde gegevens neemt sterk toe.126  De stand van zaken medio 
2014 was dat: 

“(...) zeven IRC’s in het land hebben SIENA nog niet (hebben) (is nog niet uitgerold), behoudens het IRC 
Heerlen. Voorwaarde voor het uitrollen is dat eerst de opleiding van de medewerkers moet zijn afgerond. 
Dit zal gedurende het laatste kwartaal van 2014 worden voltooid, waarna per 1 januari 2015 SIENA 
effectief in gebruik kan worden genomen. Intussen zijn achttien mensen opgeleid volgens het “train-the-
trainers”-principe.127 

IRC’s opereren (nog) niet op gestandaardiseerd wijze: “Geen enkele IRC is vergelijkbaar omdat ze allemaal anders 
zijn ingericht qua capaciteit en qua verbindingsambtenaar. AIS weet niet waar het over gaat, bijvoorbeeld dossiers 
rechtshulp. De rechtshulp is nog steeds een puinhoop en het is nog steeds niet klaar.”128 Voorts worden de IRC’s 
ook wel als een obstakel gezien in het contact met de politie in Nederland: 

“Vanwege de internationale rechtshulp is een firewall aangelegd naar de samenwerking. Je geraakt niet 
voorbij de IRC – je hebt nooit direct contact met een rechercheverantwoordelijke. Wegens het gebrek aan 
een direct aanspreekpunt ontstaat filtering in de informatie. In België neem je contact op met de 
verantwoordelijke. (…) Er zijn positieve uitzonderingen: de samenwerking tussen Dienst Landelijke 
Recherche (DLR) en Antwerpen loopt nu goed.”129 

Op organisatorisch niveau wordt weinig sturing gegeven aan internationale gegevensuitwisseling en alles lijkt ad 
hoc te gebeuren.130 Bovendien lijkt het model van strakke coördinatie wordt niet te worden nageleefd.”131 Er zit veel 
informatie in de “pre-weeg”, die eigenlijk Europees zou moeten worden aangepakt. Respondenten hadden ook  
andere concrete tips, zoals in een pre-weeg een checklist opnemen of men relevante info gedeeld heeft en zo niet 
waarom niet. Op deze manier kan men politiemensen bewust maken van de mogelijkheden. Ook wordt het 
voorbeeld van een good practice in het Verenigd Koninkrijk genoemd, waar veel ( vanuit de Commonwealth) wordt 
vastgelegd in Intel rapporten die nationaal beschikbaar zijn. In Nederland zou dan eveneens veel voordelen 
opleveren. In Nederland is / was het systeem versnipperd en niet centraal geregeld.132 Er kan in Nederland zelf 
meer worden gedaan om de internationale gegevensuitwisseling te vervlechten, met bijvoorbeeld de 
rechercheonderzoeken. De organisatie van de informatie-uitwisseling in Nederland kan volgens zowel Nederlandse 
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als buitenlandse respondenten beter. Veel info-uitwisseling met het buitenland vindt plaats zonder dat 
vakspecialisten er in worden betrokken.133 

Zo positief als men is over de kwaliteit, zo kritisch is een aantal respondenten op de respons: Nederland wordt door 
één van de buurlanden beschouwd als een partner die niet al te scheutig is met de opvolging van de politiële 
informatie. 

“Er zijn twee landen die “egoïstisch” zijn: Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het zijn koningen van de 
niet-reciprociteit. Er zijn ook landen waar alles moeilijk werkt, zoals Italië. In Nederland hoor je altijd “geen 
capaciteit, geen prioriteit”.” (…) “Wij zien geen probleem in de Nederlandse bijdrage aan informatie-
uitwisseling. Het probleem bij Nederland is actie ondernemen! De reorganisatie is geen excuus, want 
Nederland is altijd aan het reorganiseren! Dat alibi is totaal ongeloofwaardig. Er zou in Nederland 
reservecapaciteit moeten bestaan. Het drama van Nederland is dingen in beweging brengen.”134 

De kritiek op de informatie-uitwisseling met Nederland geldt dus vooral ten aanzien van de operationalisering van 
de informatie, zo blijkt uit een aantal interviews: 

“Het is frustrerend altijd gevraagd te worden om informatie en te beseffen dat er dan vervolgens niks mee 
gebeurt. Dit leidt tot asymmetrie en wantrouwen. Wij hebben regelmatig aangeboden om mee te 
rechercheren maar kregen dan geen antwoord van de Nederlandse politie.”135 

Op het vlak van informatie-uitwisseling gaat het goed, maar op het vlak van de samenwerking botst het. 
Het is soms (met Nederland) onmogelijk om iets op poten te zetten. Het wordt papier. Het probleem met 
Nederland is het gebrek aan flexibiliteit. Op zich is de samenwerking wel verbeterd. Vroeger was het wat 
mathematischer. Het besef dat, door mee te surfen op buitenlandse onderzoeken bij de ontmanteling van 
[Nederlandse] criminele organisaties, men een substantiële bijdrage levert aan het veiligheidsniveau in 
Nederland is te weinig aanwezig.”136 

“The Dutch (often) decide not to do something: two or three kilos of drugs don’t get the Dutch excited: this 
has an effect on the information exchange!! It is de-motivating and frustrating to get out of your way to find 
and exchange information which is not used: it can lead to the loss of trust. Then we have to inform the 
police that the Netherlands wishes to do bigger cases… “137 

Het gebrek aan (opsporings-)capaciteit is zowel Nederlandse als buitenlandse respondenten een doorn in het oog: 

“Een voorbeeld is het phishing onderzoek (complex). Wij stuurden 19 commissions rogatoires naar 
(Eenheid NN), die allemaal onbeantwoord bleven. Dit heeft geleid tot veel boosheid. Twee à drie weken 
daarna begon het toch te bewegen. Er bestaat een hoop onbegrip in het buitenland over Nederland: 
waarom grijpt men bijvoorbeeld niet in bij een melding over 10 kg coke die de Rotterdamse haven 
binnenkomt? Het gevoel van urgentie leeft niet in Nederland, zelfs niet bij 350 kg coke. EMPACT gaat wel 
verandering brengen omdat er synchronisatie gaat ontstaan met de Nederlandse prioriteiten. Er bestaat 
een bijzonder grote kloof tussen het beleid en het terrein cq de uitvoering.”138 

Dit beeld werd bevestigd in de casusanalyse die in het volgende hoofdstuk uitvoeriger aan bod komt. Het volgende 
vergaand geanonimiseerde citaat werd opgetekend uit de mond van een van de betrokken rechercheurs: 

“Het was knokken om de capaciteit voor het onderzoek en om door te gaan met het onderzoek. Alle 
neuzen moeten in dezelfde richting staan. Onderzoek doen gaat ook gepaard met het evenwicht tussen 
de machtsposities: Korpsleiding, Openbaar Ministerie, Bureauchefs en Teamleiders moeten kunnen 
samenwerken om internationale politie-informatie-uitwisseling goed te laten verlopen. Op het 
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organisatorisch vlak is het regionaal rechercheren soms ongelukkig, want we moeten ook TGO’s draaien 
die aan je capaciteit vreten.” 

Vaak is er heel veel informatie beschikbaar 

“(…) waarbij de kansen voor de opsporing voor het grijpen liggen. Er vindt bijna altijd een JIT-verzoek 
plaats, maar dit wordt bijna altijd teniet gedaan door het Landelijk Parket. Wij (de politie) stoppen er veel 
werk in, vooral aan de info-kant. Van de tien keer verwatert het negen keer.”139 

Nederland heeft een andere intelligence-organisatie dan bijvoorbeeld Denemarken, waar alle intelligence is 
geïntegreerd en waarin alles wordt “geüpload”. Men heeft wel gehoord dat men in Nederland een systeem heeft 
waarin kan worden gemuteerd. 

“In Nederland heeft het management en de informatiesturing de overhand binnen de recherche. Sinds de 
parlementaire enquêtecommissie heeft men de indruk dat alles draait om gedeelde verantwoordelijkheid. 
Het systeem is weinig op samenwerking ingestoken. In Nederland is 25% van de capaciteit gereserveerd 
voor recherche, en in België is dat ongeveer 10%. Een groot deel van de recherchecapaciteit in Nederland 
gaat echter op in de infohuishouding en in gelabelde capaciteit.”140 

“De fenomeenbeheersing is ook een stap vooruit. De overstap van strategisch naar tactisch is echter nog 
een uitdaging. Op het vlak van organisatie is Nederland nu een stap verder dan België. Problematisch is 
echter wel dat de Landelijke Eenheid naast de eenheden staat: informatie-gestuurde politie binnen aanpak 
van de internationale georganiseerde criminaliteit kan je maar vanuit een punt coördineren, en dat is het 
landelijke niveau. (…) Er is te weinig landelijke regie op de recherche. (…) Het strakke onderscheid tussen 
tactische en informatie van de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) wordt in het buitenland moeilijk 
begrepen en werkt in Nederland soms contraproductief. In Nederland is het tactisch aanspreekpunt die 
met kennis van zaken ( fenomeen en terreingericht) en met wegzettingsbevoegdheid kan spreken vaak 
onduidelijk. (…) Misverstanden ontstaan onder andere omdat in Nederland altijd eerst een weg van 
besluitvorming  wordt gevoerd.”141 

“Om mee te surfen heeft niet altijd volledige teams nodig maar volstaat soms een aanspreekpunt die de 
buitenlandse info kan contextualiseren. De haven van Antwerpen wordt gebruikt door Nederlandse 
criminele organisaties voor de import en export van illegale goederen. Er was geen aanspreekpunt. 
EMPACT gaat geen verschil maken. Sedert vorig jaar is er een rechtstreeks aanspreekpunt tussen 
Antwerpen en de Dienst Landelijke Recherche enkel voor cocaïne – heroïne waardoor kort op de bal kan 
gespeeld worden en waardoor Nederland volgens eigen inzichten al dan niet mee kan investeren in acute 
informatie met betrekking tot de Nederlandse criminele markt. Eens een samenwerking tot stand is 
gekomen zit het wel goed (…).”142 

Wat door het buitenland ook als positief wordt beschouwd zijn Nederlandse plaatsingen bij nationale 
recherchebureaus in het buitenland.143 Nederland zou dit zelfs als good practice naar andere EU-lidstaten kunnen 
uitdragen, zo werd door een respondent geopperd.144 

Rechercheurs gebruiken de verschillende kanalen en instrumenten op basis van hun eigen behoeften. Zo merkte 
een van de respondenten op dat hij Prüm niet gebruikt: hij kent het niet, heeft het niet nodig voor zijn doeleinden 
en heeft genoeg aan andere kanalen.145 

Duidelijk is dat Nederland organisatorisch “nog niet klaar” is.146 Maar Nederlandse respondenten steken de hand 
in eigen boezem. “De IRC-keten moet nog goed worden ingericht en er moet internationale basistraining worden 
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gegeven. Daar wordt vaak te makkelijk over nagedacht.”147 Ook op het vlak van systemen en technologie ligt er 
nog een uitdaging: 

“De systemen, de dubbelingen daarin en de kwetsbaarheid zowel door storingen, als door onvoldoende 
ondersteuning van VtsPN. Als een systeem er bij het LIRC een paar dagen uit ligt zitten we daarna op 
honderden berichten achterstand. Erg frustrerend voor de medewerkers. Het is niet uit te leggen naar het 
buitenland en dus ook niet representatief. Binnen de rechtshulp zijn we verplicht de informatie in LURIS 
vast te leggen. Een systeem van het Openbaar Ministerie, met een eigen justitieel regiem en niet van de 
politie. Politiële gegevens in een systeem waarop dus niet de WPG van toepassing is. Politiële 
rechtshulpgegevens zijn politiegegevens en betreffen opsporingsinformatie die de NP kan ondersteunen 
bij de opsporing.”148 

“LURIS is geupdated en zou nog ruim drie jaar mee kunnen. Belangrijk is om samen met het Openbaar 
Ministerie een nieuw systeem te ontwikkelen voor de vervanging van LURIS op termijn, dan wel de 
mogelijkheden te onderzoeken voor aansluiting bij bestaande systemen, zoals bijvoorbeeld een 
Internationale rechtshulpmodule binnen Summ-IT. Via BlueView kan je thans de hit-no-hits wel 
waarnemen. Voor sommige zaken of onderwerpen wordt informatie ook in Summ-IT verwerkt. Voor de 
uitvoering van justitiële rechtshulpverzoeken wordt Summ-IT volledig gebruikt. De dubbele invoer zou 
voorkomen moeten worden. Naar verwachting komt er een business-case, om de hele keten beter in te 
richten. Registratie onder het regime van de Wpg, een mogelijk artikel 13 registratie en een strikt 
autorisatiemodel is daarbij relevant, evenals een goede verbinding voor en met het Openbaar 
Ministerie.”149 

Tot slot observeert men in het buitenland dat Nederland organisatorisch gezien steviger op Europol insteekt omdat 
het Nederlandse team groeit. Wel merken verscheidene respondenten op dat hoewel de Dutchdesk net als de 
Britse desk heel multidisciplinair is georganiseerd, er geen standaardmodel is voor de organisatie en inrichting van 
de nationale desks. Hierdoor bestaat een grote mate van ongelijkheid tussen de bemensing, de professionaliteit 
en de taakstelling van de nationale desks bij Europol, hetgeen de samenwerking wel eens kan bemoeilijken. 
Sommige LO-desks houden zich bijna uitsluitend bezig met de vertaling van informatieverzoeken uit hun lidstaat.150 
Een aanbeveling van een aantal respondenten naar Europol is een meer gestandaardiseerd model uit te rollen 
naar alle desks. Over de betekenis van Europol en andere kanalen van internationale informatie-uitwisseling  in de 
ogen van de politieprofessional gaan we hieronder verder in. 

 

8.4 De professie 

De buitenlandse respondenten beschouwen de Nederlandse partners in het algemeen als betrouwbaar en 
professioneel151, tenminste als het gaat om de kwaliteit van de informatie die wordt geleverd. Nederlanders zouden 
zelfs té professioneel zijn in vergelijking met andere landen.152 

“Wat de Nederlanders leveren aan info en samenwerking is van topkwaliteit, alleen worden te weinig 
zaken opgepakt.. In de ogen van het buitenland is er een onevenwicht kwaliteit – kwantiteit.”153 

De vraag is altijd groter dan het aanbod. We leveren vanuit Nederland liever kwalitatief goede dan veel en net te 
weinig informatie.154 Kwaliteit wordt ook binnen netwerk en op basis van reciprociteit gegenereerd: “Het werken 
binnen de internationale netwerken, kennen en gekend worden, veel op vertrouwen gebaseerd levert vaak de beste 
resultaten. Een mooi voorbeeld is de samenwerking binnen het ENFAST (European Network Fugitives Assist and 
Search Teams in Europa). Dit zijn kleine vaste groepen, veelal op goede informatieposities voor snel, direct en 
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operationeel contact. (...)”155 Directe contactlijnen kunnen tot stand komen via het SPOC-FAST-NL in oprichting bij 
het LIRC, en kunnen FAST-teams in andere lidstaten worden geïnformeerd en om ondersteuning gevraagd. Zo 
volgt een directe contactlijn met de FAST-teams en het TGO-team in NL, waardoor een verdachte snel kan worden 
aangehouden. 

Positieve uitzonderingen daargelaten156 is een aantal buitenlandse respondenten kritisch over het tempo waarop 
Nederland operationeel gevolg geeft aan waardevolle informatie. Hiervoor bestaat ook begrip. Ten eerste omdat 
men begrijpt dat de Nationale Politie zorgvuldig wil wegen alvorens tot actie over te gaan. Ten tweede omdat 
Nederland erg veel verzoeken krijgt vanuit het buitenland, bijvoorbeeld voor de uitvoering van observatie. Door 
Nederlandse respondenten wordt ook wel opgemerkt dat we een perfecte informatiepoot hebben, maar dat de 
opsporingscapaciteit achter loopt.  Rechercheurs ervaren dat zelf in de samenwerking met andere landen: 
daadwerkelijk opsporingsonderzoeken draaien is een probleem.157 Vanuit Denemarken wordt gezegd dat met 
Nederland goede business wordt gedaan op het vlak van bijvoorbeeld gecontroleerde afleveringen. 

Ten aanzien van Europol leeft het gevoel dat de politie in Nederland erg wikt en weegt voordat de informatie met 
deze organisatie gedeeld wordt, bijvoorbeeld ten aanzien van de “top targets”. In het afwegingsproces wordt erg 
gekeken naar de toegevoegde waarde die Europol zou kunnen leveren.158 Europol zou daar ook meer van kunnen 
laten zien, niet via de media, maar door actief met de (Nederlandse) politie samen te werken.159 Vooral EMPACT 
“is nog een klein clubje”; “je moet op je knieën moet liggen om capaciteit te regelen”, met name ten aanzien van de 
High Value Targets-projecten binnen EMPACT.160 De onbekendheid van Nederlandse politiemensen maakt dat zij 
dit kanaal niet of minder vaak gebruiken. Ook zou argwaan over de veiligheid van de informatie en het gebrek aan 
evaluatie en terugkoppeling een rol kunnen spelen bij de onderbenutting van het Europol-kanaal door de 
Nederlandse politie.161 

“Het besef is er, prioriteit ook, doch de uitvoering blijft nog te vaak achter. Bij ernstige delicten moet er een 
betere verbinding, samenwerking en vooral open uitwisseling van relevante informatie komen. Men blijft 
soms de neiging houden informatie angstvallig voor zich te houden. Cultuur?”162 

“Verder bestaat er veel negatieve beeldvorming: onbekend maakt onbemind en dit geldt met name voor 
Europol. Europol moet er zelf ook wat aan doen door meer het veld in te gaan. Een aanspreekpunt en een 
goede taakverdeling zijn belangrijk in de informatie-uitwisseling. Eer kan betere sturing op capaciteit 
plaatsvinden, bijvoorbeeld door middel van een detachering bij Europol kan informatie worden gehaald en 
gebracht. Je ziet de Nationale Politie niet.”163 

Over de samenwerking met de Dutchdesk bij Europol overwegend positief: “The response is great”.164 Men handelt 
professioneel en men is bereid de helpende hand uit te steken. Bij tijd en wijle is sprake van een conflict165, hetgeen 
verband kan houden met het programma bij de Dutchdesk. Er is goede communicatie en er is vertrouwen. Er wordt 
gebruik gemaakt van goede concepten die ook bruikbaar kunnen voor een samenwerkende EU-lidstaat.166 Als men 
vanuit een andere landelijke desk bij Europol geen business kan doen met de Dutchdesk (maar dit wordt als 
uitzonderlijk gezien) kan men er alsnog voor kiezen het bilaterale kanaal te bewandelen.167 

Het LIRC definieert de rol van de Dutchdesk bij Europol fungeert als “informatiemakelaar” tussen de desken en als 
“knoppenzetter”. Het LIRC zelf fungeert daarbij als back- en frontoffice, neemt verzoeken aan, zorgt voor de 
registratie, verwerking en beantwoording. Alle berichten worden afgehandeld en verzendklaar gemaakt in de 
Engelse taal. De Dutchdesk doet de laatste controle en verzendt de berichten. Alle desken bij Europol zijn 24/7 via 
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piketregelingen te bereiken (indien nodig). Bij bijzondere projecten, zoals EMPACT-operaties worden alle desken 
24/7 bemenst.168 

Over de betekenis die de Dutchdesk kan hebben naar de Nationale Politie wordt door een respondent het volgende 
opgemerkt: 

“De Nederlandse LO desk zou mensen moeten hebben met doorzettingsmacht. Zij moeten gewicht in de 
schaal kunnen leggen om de politie in Nederland in beweging te kunnen brengen. Nog steeds wordt er 
teveel gedacht in termen “what’s in it for us?”. (…) Internationale politiesamenwerking moet een wezenlijk 
onderdeel uitmaken van de Nationale Politie.”169 

Europese partners beschouwen de Nederlandse politie ook als één van de voorlopers op het gebied van informatie- 
en intelligence-huishouding, met name omdat men de nexus lokaal-nationaal-internationaal goed geborgd is. De 
Nederlandse werkwijze – die is gebaseerd op intelligence-led policing (ILP) – is bevorderlijk voor internationale 
samenwerking, en dat is lang niet in alle EU-lidstaten het geval. Met ILP is de Nederlandse werkwijze zwaar 
georiënteerd op het Verenigd Koninkrijk. De politie in Nederland is goed geëquipeerd en lijkt goed te zijn 
geaccepteerd door het publiek. Wat ook een rol speelt is dat de politie in Nederland een redelijk niveau Engels 
spreekt, en taal is een belangrijke factor in de internationale samenwerking.170 

Aan de interne kant van de informatie-huishouding worden echter haperingen geconstateerd die negatieve effecten 
kunnen hebben voor de internationale informatie-uitwisseling. Zo zouden briefing en de-briefing nog steeds niet 
lopen, informatiesystemen nog niet aan elkaar gekoppeld zijn171, en professionals nog steeds moeten worden 
overtuigd om te muteren.172 Ook handelen politiemensen nog te vaak op eigen houtje: men verzamelt informatie 
zonder daarvan de Landelijke Recherche in kennis te stellen en zonder de garantie in te bouwen dat de informatie 
uit het buitenland op rechtmatige wijze verkregen wordt.173 

“Het model van strakke coördinatie bestaat maar niemand houdt zich eraan, van hoog tot laag! Zelf dingen 
ondernemen is sneller en directer, en ook interessanter, waarmee op de koop wordt toegenomen dat de 
informatie niet rechtmatig verkregen is. Het is voor een groot deel gewoon eigenwijsheid. Het is vaak een 
gewoonte om  het buitenland erbij te betrekken. Voor een groot deel is het cultuur: het is erin geslopen.”174 

“Op persoonlijk-professioneel vlak valt op te merken dat niet iedereen z’n ding doet: verplichte informatie 
doorgeven doen we niet en een hoop eenheden doen dit niet. Het gebeurt niet omdat LO’s altijd erg goed 
zijn en veel politiemensen al snel het kanaal van de LO bewandelen en benutten.”175 

De mindset van de Nederlandse politie wordt ook als erg bilateraal gezien, hetgeen teveel werk absorbeert, zo stelt 
een buitenlandse respondent.176 Ook wordt de Nederlandse houding ten aanzien van informatie-uitwisseling als 
formeel beschouwd, terwijl er juist ook sprake is van een old boys network.177 In de samenwerking met onder 
andere Denemarken is de informatie-uitwisseling door Denemarken veel informeler. De Nederlanders hebben de 
neiging alles te willen formaliseren en een formeel verzoek in te dienen. Dit ondermijnt de informatie-uitwisseling 
met Nederland niet zo zeer, althans niet vanuit het perspectief van een aantal partnerlanden in Noord-West Europa 
(de info-hub tussen Denemarken, Noorwegen, Zweden, Duitsland en Nederland werd in dit verband genoemd).178 

Internationale informatie-uitwisseling is complexe materie omdat het vol zit met regels en procedures. Vooraf 
bewezen reciprociteit blijkt een belangrijk goed in de wereld van de informatie-uitwisseling. In België krijgt elke 
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inspecteur van politie een lespakket over internationale politiesamenwerking: “Awareness is zeker belangrijk, maar 
nog belangrijker is dat de internationale politiesamenwerking volledig wordt geïntegreerd in alle basis-modules van 
de politiescholen. (….) Dit geldt voor het kader en voor het officiersniveau.”179 Ook de CEPOL-module wordt zeer 
relevant geacht. “We moeten eerst de IRC-keten goed inrichten en internationale basistraining geven. Er wordt 
vaak te gemakkelijk over gedacht. Voor het goed en zelfstandig kunnen werken is een medewerker een paar jaar 
bezig. “180 De Politieacademie heeft echter maar één opleiding op dit vlak en heeft (dus) en beperkt aanbod; er is 
ook geen budget voor.181 Professionalisering wordt echter door verschillende respondenten belangrijk geacht, en 
dan gaat het over meer dan bijvoorbeeld alleen juridische kennis, maar ook over bijvoorbeeld relatiebeheer: warme 
contacten zijn belangrijk en kunnen het verschil maken in een onderzoek.182 De contacten, vooral die met de 
Nationale Crime Agency in het Verenigd Koninkrijk, worden van grote waarde geacht.183 De kunst is om de formele 
en de informele uitwisseling complementair te maken. Behalve voor opleidingen en professionalisering zou meer 
budget beschikbaar moeten worden gesteld voor de (door-) ontwikkeling van ICT.184  

“Vanuit de Korpsleiding mag er meer aandacht zijn voor de professionalisering van mensen, gezien de 
juridische complexiteit en de politieke gevoeligheid van politiële informatie-uitwisseling. Training en 
opleiding zijn belangrijk! Zeker als je de verbindingsambtenaar [LO] er tussenuit haalt moet het een 
generale competentie worden voor alle politiemedewerkers om met internationaal gegevensverkeer om te 
kunnen gaan. Op dit moment is de toetsing van de competentievereisten te schraal. Er wordt enkel een 
taaltestje afgenomen. Er bestaat op dit moment geen kwaliteitsprofiel en die zou er best mogen zijn.”185 

De houding van professionals ten aanzien van internationale informatie-uitwisseling is heel langzaam aan het 
verschuiven van een conservatieve houding naar een houding die meer gericht is op het delen van informatie. 
Echter, er zijn in Nederland, vooral onder de oudere generatie politiemedewerkers nog “pockets of non-
believers.”186 Dit is overigens ook het geval in andere EU-lidstaten. 

 

8.5 Tot slot 

De uitspraken van zowel de buitenlandse als de binnenlandse respondenten zijn zeer openhartig. Soms geven zij 
blijk van hoop, soms ook van frustratie. Voor dit onderzoek is van belang dat de uitspraken een beeld geven over 
de wijze waarop Nederland handelt binnen de arena van de politiële informatie-uitwisseling, onderverdeeld naar 
de drie dimensies strategie, organisatie en professie. Op de as van strategie wordt het Nederlandse beleid wel 
gezien en begrepen, maar lang niet altijd ondersteund. Ten aanzien van de as organisatie zijn met name Belgische 
respondenten kritisch, terwijl de overige buitenlandse respondenten met name de structuur van de IRC’s 
verwelkomen. Wel is men kritisch op de stuur- en weegploegen omdat deze vertragend zouden werken, en op het 
gebrek aan capaciteit in Nederland om door te rechercheren op gegevens en opsporingscapaciteit beschikbaar te 
stellen. Ten aanzien van de as professie zijn de meningen redelijk eensluidend: Nederland levert goede kwaliteit, 
maar de snelheid waarmee verzoeken om informatie worden behandeld laat volgens een aantal binnen- en 
buitenlandse respondenten nogal eens te wensen over. De houding ten aanzien van internationale informatie-
uitwisseling is weliswaar langzaam aan het veranderen, maar is vooral nog erg ingestoken op bilaterale informatie-
uitwisseling door middel van netwerkrelaties, en is behoudend ten aanzien van informatie-uitwisseling door middel 
van Europol. Naast cultuur en houding worden gebreken in het opleidingen-aanbod en de ICT-infrastructuur als 
factoren geduid die negatieve gevolgen hebben voor de internationale informatie-uitwisseling. De respondenten 
brengen veel verbeterpunten onder de aandacht: deze keren terug in Hoofdstuk 11, waarin een reeks 
aanbevelingen is opgenomen. 
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HOOFDSTUK 9: KANAALKEUZE 
 
 
 
9.1. Inleiding 
 
Dit hoofdstuk beoogt meer diepte aan te brengen in de analyse van de kanaalkeuze. De hoofdvraag die wordt 
beantwoord heeft betrekking op de keuze die wordt gemaakt voor één van de beschikbare kanalen voor 
internationale politiële informatie-uitwisseling. Sub-vragen hebben betrekking op de overwegingen die 
rechercheurs hadden bij het wel of niet kiezen van een kanaal, op de volgorde (sequentie) waarmee zij één of 
meerdere kanalen bewandelden, of zij sturing kregen of ervoeren op de kanaalkeuze, welke obstakels zij tegen 
kwamen en welke successen zij boekten. 
 
De reconstructie is gebaseerd op een diepte-analyse van vijf verschillende casus die allemaal betrekking hebben 
op een of meerdere vormen van transnationaal georganiseerde misdaad, en die voor wat betreft hun aard en 
omvang onder de werkingssfeer van Europol vallen. Het betreft alle vormen van zware en georganiseerde misdaad 
die twee of meerdere EU-lidstaten treffen. Hierbij kan worden gedacht aan Illegale handel in verdovende middelen, 
het “witwassen” van illegaal verkregen gelden, misdrijven met betrekking tot nucleaire en radioactieve stoffen, 
illegale immigratie (mensensmokkel), mensenhandel (inclusief kinderpornografie), voertuigcriminaliteit, misdrijven 
tegen het leven, ledematen of persoonlijke vrijheid, misdrijven tegen het eigendom of publieke goederen inclusief 
fraude, illegale handel en beschadiging van het milieu, samenhangende strafbare feiten en terrorisme 
 
Dit laatste was belangrijk om te kunnen bepalen waarom wel of niet een keuze is gemaakt om van het Europol-
kanaal gebruik te maken. Immers, aanleiding tot dit WODC-onderzoek was de indicatie dat politiemedewerkers in 
Nederland het Europol-kanaal niet of onvoldoende benutten. 
 
De geselecteerde casus monden voort uit de Expertmeeting. Mede aan de hand van suggesties werd een 
vooranalyse gemaakt van de geschiktheid van de casus. Ten eerste moest het gaan om zaken waarvan het (deel) 
onderzoek was afgerond. Ten tweede moest het gaan om zaken die vergaand konden worden geanonimiseerd om 
herleiding van verdachten en rechercheurs te kunnen voorkomen.187 Immers, in de analyse gaat het niet om de 
verdachten, hun verblijfsplaatsen, hun modus operandi, of de opsporingsmethoden van de politie, maar om de 
wijze waarop men voorafgaand aan het onderzoek politiële gegevens heeft uitgewisseld met het buitenland en/of 
met internationale kanalen zoals Interpol en Europol. 
 
Voor de reconstructie van de casus is een vijftal field trips gemaakt naar onder andere de Landelijke Recherche.  
Behoudens de vuurwerkzaak, waarbij een dossier werd ingezien, werden gesprekken gevoerd met betrokken 
rechercheurs en analisten die in de geselecteerde zaken persoonlijk verantwoordelijk waren voor de uitvoering van 
de informatie-uitwisseling. De beschrijving van de casus is opgenomen in een vertrouwelijke bijlage. Hieronder 
verdelen wij de reconstructie van de kanaalkeuze in de vijf casus onder in bilaterale en multilaterale informatie-
uitwisseling, alsmede informatie-uitwisseling via Europol. De casus hebben betrekking op de volgende vormen van 
transnationale, georganiseerde misdaad: 
 

 mensenhandel 
 vuurwerkhandel188 
 gewapende overvallen 
 drugshandel (synthetische drugs) 
 georganiseerde ID-fraude 

 
De beantwoording van de vraag hoe de kanaalkeuze tot stand komt kon deels worden gegenereerd door vragen 
die tijdens de interviews aan de vijftien respondenten zijn gesteld. 
 
 

                                                           
187 Citaten zijn in dit hoofdstuk slechts herleidbaar geweest voor de begeleidingscommissie. 
188 Annex deelname aan een criminele organisatie, witwassen en vervalsing van administratieve documenten. 
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9.2 Achtergrond casus 
 
Om de kanaalkeuze in concrete casus nader te kunnen bestuderen is achtereenvolgens gekozen voor een casus 
op een van de volgende terreinen: mensenhandel, vuurwerkhandel, gewapende overvallen, drugshandel 
(synthetische drugs) en georganiseerde ID-fraude. Uit de deelrapporten van de Criminaliteitsbeeldanalyse (CBA) 
2012189 kunnen enkele bevindingen worden aangehaald die inzicht verschaffen in deze criminaliteitsvormen 
 
Er bestaat een specifiek deelrapport met betrekking tot mensensmokkel, maar niet tot mensenhandel. Hiervoor kan 
men te rade in de CBA’s met betrekking tot uitbuiting en seksuele uitbuiting. In 2012 werd verwacht dat de omvang 
van seksuele uitbuiting in Nederland zou toenemen. Gevreesd werd dat het fenomeen minder zichtbaar zou worden 
als gevolg van terugtrekking van prostitutie in het illegale circuit. Bij de geanalyseerde opsporingsonderzoeken 
lagen de belangrijkste geboortelanden van pooiers en prostituees in Centraal-, Zuid- en Zuidoost Europa. Verreweg 
het merendeel was uit Roemenië en Hongarije afkomstig. Ook Bulgaarse en West-Afrikaanse (vooral Nigeriaanse) 
pooiers, faciliteerders en prostituees zouden in Nederland actief zijn. In een overgrote meerderheid van de 
geanalyseerde opsporingsonderzoeken was sprake van een crimineel samenwerkingsverband (CSV). Criminele 
activiteiten bestonden onder meer uit het ronselen, illegale documentatie en huisvesting, alsmede gedwongen 
arbeid. Deze vorm van mensenhandel genereert per prostituee ongeveer 4100 euro winst per maand voor de 
pooier. De Europol Review 2013 (Europol, 2014) meldt verder op basis van informatie uit de lidstaten dat 
mensenhandel vrijwel altijd transnationaal en georganiseerd van aard is, dat de slachtoffers van het ene land naar 
het andere worden gebracht, en dat dit ervoor zorgt dat criminele organisaties winsten kunnen genereren en door 
de mazen van de wetgeving kunnen kruipen. 
 
In de CBA Milieucriminaliteit wordt vuurwerk(handel) genoemd als een thema dat eruit springt. Nederland is een 
van de weinige landen waar vuurwerk via de detailhandel verkrijgbaar is. Er is een grote vraag naar zwaarder 
vuurwerk, dat illegaal is. Het bestellen van vuurwerk via webshops is in opkomst. Verschillen in wet- en regelgeving, 
alsmede uiteenlopende prioritering en capaciteit, spelen de criminelen in de kaart. Het afschermen van de handel 
in illegaal vuurwerk is mogelijk door de goederen en de financiële stromen gescheiden te laten lopen via 
buitenlandse vergunninghouders en bedrijven. Controle op het transport binnen Europa wordt bemoeilijkt doordat 
formulieren sterk van elkaar afwijken. Er zijn verschillende criminele samenwerkingsverbanden actief die gelieerd 
zijn aan importeurs in Polen, België en Nederland, zo stelt de CBA 2012. 
 
Hoewel in het CBA geen directe links werden gevonden naar gewapende overvallen, wordt in het Europol Review 
2013 aandacht besteed aan mobiel georganiseerde criminele groepen, die vormen van opportunistische 
criminaliteit plegen, zoals bankovervallen of overvallen op juweliers. Deze vormen van criminaliteit genereren veel 
winst en leveren een hoog veiligheidsrisico op voor de lidstaten. Gewelddadige overvallen en gerelateerde vormen 
van criminaliteit zijn voor Europol sinds 2009 een prioriteit. 
 
De handel in synthetische drugs is een dominant verschijnsel. De laatste jaren heeft dit fenomeen zich ontwikkeld 
door de gebruikmaking van nieuwe precursoren. Nieuwe bronlanden voor chemicaliën zijn in opkomst, waaronder 
met name Polen, waarin hele CSV’s zich toeleggen op aanlevering van chemicaliën aan drugsproducenten. Ook 
komen nieuwe psychoactieve stoffen op de markt, met name uit China en India. Het Internet wordt in toenemende 
mate gebruikt als verwervingsmedium. Een trend is ook de toename van (ernstig) geweld in het synthetisch 
drugsmilieu. De verwevenheid tussen georganiseerde criminaliteit op het gebied van synthetische drugs en cocaïne 
is de laatste jaren toegenomen. Constructies van rechtspersonen worden steeds complexer en crimineler. De 
bedrijfstakken horeca en autobranche lenen zich voor het witwassen van geld. In de handel van synthetische drugs 
zijn structureel oude netwerken actief, maar nieuwe samenwerkingsverbanden duiken ook op. 
 
Voor georganiseerde ID-fraude werden in de CBA geen links gevonden. In de Europol Review 2013 is wel 
informatie te vinden over het bestanddeel van de informatie over fraude bij deze organisatie, namelijk 7% van het 
totaal. In de context van onderzoeken naar irreguliere migratie wordt door Europol gemeld dat de vervalsing van 
ID-documenten verregaand kan zijn geprofessionaliseerd, zelfs in de vorm van kleine bedrijfstakken waarin ook 
juridische adviseurs werkzaam zijn. 

                                                           
189 http://www.politie.nl/onderwerpen/nationaal-dreigingsbeeld.html; gezien 4 november 2014. 
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9.3 Bilaterale informatie-uitwisseling 
 
In de zaak met betrekking tot mensenhandel liep een “dikke lijn” naar een andere EU-lidstaat. In deze zaak heeft 
de LO een belangrijke rol gespeeld omdat hij paden heeft geëffend en de Nederlandse politiemensen  heeft 
geïntroduceerd bij  de gesprekspartners, waarbij hij ook aangaf wie waarop aanspreekbaar was: “Het contact met 
hem was 1-op-1”. Echter, in de zaak met betrekking tot synthetische drugs is helemaal geen gebruik gemaakt van 
de bilaterale LO (waarom is onbekend), wel van de ELO. Ook in het dossier van de vuurwerkzaak, en de zaken 
met betrekking tot de gewapende overvallen en de ID-fraude werd geen noemenswaardige rol aan een bilaterale 
LO toegedicht. 
 
In de vuurwerkzaak was sprake van “spontane informatie-uitwisseling”. Voor dit doel werd zowel gebruik gemaakt 
van de mogelijkheden via de Schengen Uitvoerings Overeenkomst (SUO) als het Verdrag van Enschede. Veel 
informatie werd op subject-niveau spontaan ter beschikking gesteld door gespecialiseerde diensten in het 
buitenland waar men al veel contact mee onderhield. Deze informatie had betrekking op kennisgeving en advies. 
Voor het doel van het opsporingsonderzoek is in deze casus zelfs een volledige CD-rom met politiële informatie 
overhandigd door een van onze buurlanden aan het Openbaar Ministerie in Nederland. 
 
Op het gebied van synthetische drugs loopt de informatie-uitwisseling met België niet goed, zo zegt een 
Nederlandse gesprekspartner. Men moet het hebben van het netwerk: “En dat terwijl als het om synthetische drugs 
gaat, België en Nederland samen een verhaal vormen!! In de informatie-uitwisseling met België wil je het klein 
houden. Dit is een wederzijds gebeuren wegens de behapbaarheid van de informatie.” 
 
In de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk is gekozen voor een JIT. In Nederland is(ID-)fraude een groot 
probleem en het strekt zich uit tot een globaal-mondiaal probleem. Nadat de informatie-uitwisseling eerst ad hoc 
was is later met verschillende landen een informatie-deelplan gemaakt. Hoewel de intentie om te delen er was, 
bestond de formele mogelijkheid nog niet, vandaar dat er een JIT werd opgericht. Dit is ook een geschikte formule 
als veel rechtshulpverzoeken moeten worden uitgevoerd: 

“Via het JIT is de informatie deelbaar en kan als bewijs gebruikt worden.  Op deze manier waren de partijen 
bevoegd en kon de info ter zitting worden gepresenteerd en als bewijs worden gebruikt. Vanuit het JIT 
wordt een proces-verbaal wordt gemaakt en ter goedkeuring voorlegt aan het OM. Het OM beslist dan wat 
er met het strafbare feit verder gaat gebeuren. Het JIT is een slimme en goede oplossing. Het is een 
legitieme constructie ten bate van informatie-uitwisseling. Daarbinnen kan een netwerkanalyse 
plaatsvinden, alsmede een profiel worden gemaakt van de criminele modus operandi en de criminele 
handelingsketen. Het proces is belangrijk. Alle informatie komt bij elkaar (relevante, te gebruiken 
informatie). Er vindt een ex ante toetsing plaats door de OvJ. Als deze akkoord is dan kan informatie-
uitwisseling plaats vinden cq dan kan je de informatie gebruiken. Het JIT heeft ook het grote voordeel van 
de mogelijkheid tot wederzijds operationeel optreden onder nationaal recht.” 

De analyse toont aan dat het bij de ene zaak wel en bij de andere zaak weer niet lukt om een JIT op te richten. Aan 
de ernst van de verdachte feiten kan dat niet liggen. Zo zijn bijvoorbeeld bij het gebruik van synthetische drugs 
(XTC) alleen al 20 tot 30 doden per jaar gemoeid in een land als het Verenigd Koninkrijk als gevolg van het gebruik 
van Nederlandse pillen.190 
 
Dat men nog zo vaak kiest voor bilaterale informatie-uitwisseling wordt vaak begrepen vanuit de behoefte aan 
onderling gestold vertrouwen. Een buitenlandse respondent, werkzaam in de omgeving van Europol, merkte 
hierover op: 
 

“[Interpol is still used when Europol is not used.] There may still be a hesitation to use Europol. Bilateral 
channels are the biggest channel / competitor. Ownership of information still prevails: officers hate to share 
information! Hence, they still tend to rely on the old boys’ network. Some things can be done faster when 
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dealt with in a bilateral fashion. [....] When choosing a channel, one has to take into account cost-
effectiveness. With some countries like Germany bilateral work proceeds very fast, particularly in 
operational situations.”191 

 
In sommige casus, zoals de zaak met betrekking tot vuurwerkhandel, heeft de internationale gegevensuitwisseling 
betrekking op meer dan twee EU-lidstaten (soms wel tien) en een aantal derde landen. Bij dergelijke complexe 
zaken gaat het om een combinatie van verdenkingen, zoals deelname aan een criminele organisatie, witwassen 
en valsheid in geschrifte. 
 
Het ligt in een zaak van multilateraal kaliber kennelijk niet altijd in de rede om Europol in te schakelen. In de zaak 
van de vuurwerkhandel, waarbij een aantal Europese landen en minstens twee derde landen waren betrokken. 
werd ook het Interpol-kanaal niet benut. Voor multilaterale informatie-uitwisseling lijkt het JIT een zeer geschikt 
instrument. 
 
 
 
9.3 Informatie-uitwisseling via Europol 
 
Europol is een ideaal kanaal voor gecompliceerde zaken, zo stelde één van de buitenlandse respondenten.192 In 
de zaak met betrekking tot de synthetische drugs verliep het contact uitsluitend via Europol, in de 
mensenhandelzaak grotendeels. In de ID-fraude werd Europol vooral gezien en gebruikt als een informatie-
verstrekkende organisatie, of als brievenbus. Europol is de plek waar je de informatie laat landen en eventueel laat 
veredelen, zo vertelde de desbetreffende rechercheur. In de zaak van de gewelddadige overvallen was er ook 
contact, maar dit leidde niet tot een volwaardige informatie-uitwisseling. In de vuurwerkzaak vond geen enkel 
contact met of via Europol plaats. 
 
In de mensenhandelzaak vond een aanmoedigende interventie plaats door de EU-commissaris van de Nationale 
Politie, omdat mensenhandel in EMPACT een van de meest vooraanstaande prioriteiten is. In de 
mensenhandelzaak vond een complete meeting plaats bij Europol met een EMPACT-presentatie; dergelijke 
uitgebreide meetings vonden ook plaats in de casus met betrekking tot de synthetische drugs en de ID-fraude. Ook 
kan een onderzoek naar het niveau van Europol worden geheveld als er autorisatie en een sturende interventie 
plaatsvindt vanuit het Openbaar Ministerie. Uiteindelijk komt het toch neer op veel “sleuren en trekken” en de vraag 
is of iedereen zich wel houdt aan de EMPACT-prioriteiten: 

“Belangrijke ontwikkeling in de EU is EMPACT waaraan 23 EU-lidstaten verbonden zijn. Omdat 
synthetische drugs een van de prioriteiten is word je daar op de hoogte gebracht [...]. Maar er zijn ook wel 
issues. Zo gaat ieder land toch weer z’n eigen gang buiten EMPACT. Bovendien gaat er veel trekken en 
sleuren mee gepaard. We krijgen het in Europa moeilijk voor elkaar om samen te werken! Het OM wimpelt 
elke JIT-vraag af. Op politie-gebied krijgen we binnen EMPACT HVT-project bijna niks voor elkaar.” 

Contact in de mensenhandelzaak vond plaats via de relevante Europol Liaison Desk en de “Dutchdesk” bij Europol. 
Bij deze desk bij Europol werkte “een prettig iemand” die de Nederlandse politie en het cultuurtje kende, hetgeen 
werkte als  een katalysator: “Het werd mogelijk om direct en spontaan informatie uit te wisselen.” De ELO kon het 
Nederlandse team ook wegwijs maken in het rechtssysteem van zijn land. Daarnaast werd persoonlijk contact 
gelegd, omdat de [nationaliteit] ELO’s naar het bureau werden uitgenodigd: “Er ontstond een persoonlijke band en 
de lijnen gingen wel open”. “We waren gezien het feit dat dit onderzoek met [andere EU-lidstaat] liep verplicht het 
Europol-kanaal te gebruiken. Gezien het feit dat een EMPACT-prioriteit betrof en drie lidstaten (X, Y, Z) hebben er 
bij Europol ook operationele meetings plaatsgevonden.” 

Het SIENA-systeem werd in de mensenhandelzaak veelvuldig gebruikt: het was goed te benutten en maakte 
persoonlijk contact mogelijk. SIENA bood goede informatie, maar deze was niet 1-op-1 te benutten. We checken 
altijd op de info. Voor SIENA werd het regionale IRC regelmatig benut: “Zij konden SIENA lezen en voeden. Het 
voordeel was ook dat we met SIENA naar het buitenland een gezicht zouden hebben. Het werkt goed. Ze zijn altijd 
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bereikbaar. Er zijn ook twee personen mee geweest naar het buitenland.” Het SIENA-systeem wordt door sommige 
gesprekspartners op handen gedragen, en door sommige ook weer helemaal niet. De voorstanders van SIENA 
noemen de veilige omgeving met gevalideerde intelligence, het feit dat het een eenvoudig email-systeem is en dat 
het ook kan worden gebruikt voor bilaterale informatie-uitwisseling. Ook wordt SIENA door voorstanders geroemd 
omdat het decentraal wordt uitgerold, privacy-waarborgen inbouwt, in hoge mate configureerbaar is, interoperabel 
is met het EIS, en na validatie kunnen gegevens worden ingevoerd in de AW’s en Focal Points. 

Interpol werd in geen enkele zaak gebruikt. In de mensenhandelzaak werd als motief aangewend dat het een zaak 
betrof die zich binnen de Europese Unie voltrok. In de drugszaak werd bijvoorbeeld ook geen gebruik gemaakt van 
het SIS, omdat “simpele informatie-uitwisseling” niet werkte. 

Sommige politiemedewerkers in Nederland zijn zo enthousiast dat zij hun collega’s zouden willen adviseren al hun 
informatie bij Europol te deponeren: 

“Europol heeft een negatief imago. De analisten van Europol worden als traag beschouwd. Maar wij 
zouden zeggen: stort al je informatie er maar in (de info wordt voortdurend gecheckt en er is sprake van 
een toestemmingsregeling). Er was veel contact met de Dutchdesk en er was een 1-op-1 lijst van Europol 
mensen die we konden benaderen. Wat betreft de Analytical Workfile X waren wij vooral de informatie-
brengers; wat we terug kregen was het analyse-product en de cross-matches in Europa. Dit hielp om het 
issue in kaart te brengen. Er bleek uit dat het ging om een zeer  fluïde netwerk. De rol van Europol was 
dus vooral om analyse aan te reiken en cross-matches te verrichten. Het borgen van de informatie is heel 
belangrijk. We hadden verschrikkelijke hoeveelheden financiële informatie. We hebben alle ruwe data 
kunnen laten verwerken bij/door het X Focal Point: we kregen de hele analyse over het witwasverhaal. 
Met Nederland verliep de informatielijn vooral via de politie, terwijl het voor [de andere EU-lidstaat] via 
Europol verliep.” 

Vanuit een proceseconomische benadering lijkt het verstandig om het Europol-kanaal te gebruiken als sprake is 
van informatie-uitwisseling tussen twee of meer EU-lidstaten: 

“It makes sense to use Europol when an investigation involves more than two Member States, and also 
when there is really a case of intelligence-led policing in which an assessment needs to be made of the 
information. We need to address regular problems and have regular meetings to clear out 
misunderstandings plus it allows us to communicate as fast as possible. This gives added value. It may 
be observed that some countries are not there yet. The same situation applies in the Frontex environment. 
In the future, there will be more integration in the Member States.”193 

Wel zou het volgens één van de gesprekspartners goed zijn als de Europol Liaison Officers wat vaker bijeen konden 
komen. In de mensenhandelzaak werd met de rest van de informatie een doorstart gemaakt en aldus werd er voor 
een deelonderzoek een Joint Investigation Team opgericht waaraan drie EU-lidstaten deelnemen inclusief 
Nederland. De belangrijkste aspecten daarvan waren de professionalisering, het delen van capaciteit en het delen 
van good practices over de opsporing van Artikel 140-constructies en de focus op facilitators en internationale 
aspecten.194 

In sommige casus was men zeer enthousiast over de diensten die Europol kon leveren, zoals een gedetailleerde 
labanalyse in de casus van de synthetische drugs. In een zaak genereerde de Europol-analyse maar liefst 85.000 
data-links op basis waarvan weer een technische en een sociale netwerkanalyse gemaakt konden worden. Maar 
Europol blijkt soms niet in de gevraagde behoefte te willen of te kunnen voorzien. Dit bleek het geval te zijn in de 
casus met betrekking tot gewapende overvallen. Nederland en ten minste vier andere EU-lidstaten hadden hier 
concreet mee te maken. De behoefte aan informatie-deling was dermate groot dat men uiteindelijk bij het EPICC 
is uitgekomen en vervolgens bij Europol: 

“Het “broodje kroket” wekte vertrouwen; er was een babbel; je zit een uur of vijf bij elkaar; dit is beter dan 
“kale mail”. Men heeft toen gesproken over DNA-matches. In juni 2013 kwam het hele team bij Europol 
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bijeen; in zeker zin was dit een herhaling van zetten en dat leidde ertoe dat Europol een analyse zou 
maken.” 

Dat leek een stap vooruit, totdat bleek dat Europol pas in een heel laat stadium een analyse beschikbaar stelde 
terwijl het hele team al klaar zat. Dit stelde toch teleur, temeer omdat gewelddadige overvallen vallen onder de 
EMPACT-prioriteiten. Dit roept de vraag op of Europol erin slaagt de gevraagde operationaliteit te koppelen aan de 
taak die het heeft. Ondanks de frequentie en de mate van geweld waarmee de overvallen gepaard gaan “is men 
nog niet toe aan een Joint Investigation Team”. In deze zaak is dus duidelijk sprake van teleurstelling en vergeefse 
moeite ten aanzien van Europol.195 

Als nadeel van Europol werd benoemd dat het zelf geen informatie kan opvragen of direct de nationale systemen 
kan bekijken: 

“Het grote nadeel van Europol is dat zij zelf niet aan de informatie kunnen komen. De landelijke systemen 
(Blueview, Summit etc) zijn door Europol niet bevraagbaar. Wij kunnen dat wél. Europol kan niet de data 
veredelen. Ze kunnen bij Europol niet de hoofd- van de bijzaken onderscheiden. Je moet altijd goed 
samenwerken met een land. Het is perfect dat Europol er is, maar Europol heeft in de gegeven casus 
Nederland en [lidstaat X] nodig.” 

Vanuit het LIRC is er goed zicht op de benutting van het Europol-kanaal: 

“Vanuit Nederland zijn we Europol veel meer gaan gebruiken. In drie jaar tijd heeft een stijging van het 
aantal berichtgevingen plaatsgevonden, namelijk van 6800 naar 21000 per jaar. Echter, de capaciteit 
groeit niet mee. Het Europolkanaal wordt meer gebruikt omdat steeds meer landen aansluiten en er 
successen geboekt worden.” 

 
 
9.4 Casusanalyse 
 
Een eerste bevinding die voortkomt uit deze analyse is dat er geen vooraf vastgelegd schema is voor internationale 
informatie-uitwisseling, en dat er ook geen criteria zijn vastgelegd op basis waarvan men de keuze voor een 
bepaald kanaal maakt. Wel is het zo dat men soms een plan van aanpak maakt. Een dergelijk plan is echter niet 
generiek. Per casus kan of wordt een plan gemaakt. Er is sprake van “learning by doing”.  
 
In geen van de casus werd slechts één kanaal gebruikt. In de regel kiest men voor een combinatie van kanalen, 
op basis van behoefte en vertrouwen. Kanalen worden naast elkaar gebruikt, en niet in plaats van elkaar: 

“Kanalen bestaan heden naast elkaar, er is geen automatische interactie tussen de verschillende kanalen. 
De lidstaten hebben heden eveneens verschillende posities en geen gezamenlijke visie wat de 
kanaalkeuze betreft. Sommige lidstaten zijn voorstander van een EU policy inzake kanaalkeuze, andere 
Lidstaten onderstrepen het belang van vrijheid van kanaalkeuze en zijn dus geen voorstander van dergelijk 
EU beleid. Als voorbeeld wordt het kanaalkeuze model van België aangehaald waarbij de operator stap 
per stap begeleid wordt in de keuze van het meest gepaste kanaal. In sommige lidstaten zijn operatoren 
vaak ook niet anders gewend dan internationale informatie uit te wisselen via het Interpol kanaal, dat reeds 
in gebruik is sinds 1923. Het vereist dus van sommige operatoren een andere mindset om het Europol 
kanaal te gebruiken. De keuze ligt ook bij de lidstaten. In sommige lidstaten is het SPOC concept niet 
eenvoudig te hanteren op nationaal vlak, bijvoorbeeld omdat de operatoren van de verschillende kanalen 
geografisch van elkaar gescheiden zijn (voorbeeld Portugal).”196 

Als voorbeeld wordt het kanaalkeuzemodel van België genoemd. Om professionalisering te bevorderen zou 
internationale informatie-uitwisseling een module moeten zijn binnen elke politieacademie, ook voor elke 
rechercheur omdat iedereen op een zeker moment wel met internationale politiesamenwerking te maken krijgt en 
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de rechercheur dan in staat moet zijn een keuze moet maken tussen de verschillende opties beschikbaar in de 
wereld van internationale informatie-uitwisseling, zo stelt een respondent.  

Informatie-trajecten kunnen enige tijd in beslag nemen en voltrekken zich regelmatig over een tijdsspanne van een 
of meerdere jaren. Bij de informatie-inwinning wordt wel gekeken naar lessons learnt en best practices. Zo noemt 
een van de rechercheurs het feit dat men uit “Sneep” lessen had geleerd om fouten te voorkomen. Uiteraard zitten 
in de lengte en duur van lange informatie-trajecten bepaalde risico’s, zoals vervaging, gebrek aan commitment, of 
kans op lekken. Bij elk stuk informatie dat wordt verkregen moet worden nagegaan of het verhaal klopt. Validatie 
is een kwaliteitskeurmerk, maar eist ook veel tijd. 
 
Sommige casus zijn dermate groot en omvangrijk dat het belangrijk is om de partners in Nederland “op vlieghoogte” 
te brengen. Dit is het eerste plateau, namelijk dat men binnen Nederland de relevante actoren op één lijn brengt 
en strategische informatie deelt. In sommige zaken, waaronder de mensenhandelzaak en de vuurwerkzaak, werd 
goed informatie gedeeld tussen de relevante partners in Nederland, soms ook met specialistische partners in het 
buitenland. Dit lijkt een voorzichtige indicatie te zijn dat men elkaar in bepaalde themagebieden goed weet te 
vinden. Bilaterale uitwisseling van informatie met bekende partners in het buitenland blijkt in dit soort contexten de 
voorkeur te hebben. 
 
Bilaterale LO’s worden in twee van de vijf zaken genoemd en geroemd voor de wijze waarop zij de teams aan 
elkaar kunnen koppelen en Nederlandse politiemensen wegwijs kunnen maken. De reductie van het aantal 
bilaterale LO’s binnen de EU roept dan ook de vraag op hoe Nederlandse en buitenlandse analisten en 
rechercheurs elkaar kunnen gaan vinden en of en hoe zij hun vertrouwde netwerkrelaties ombuigen naar een meer 
gekanaliseerde relatie met de Dutchdesk bij Europol. Het lijkt vrijwel zeker dat bilaterale LO’s zich niet alleen in 
Nederland, maar ook in andere EU-lidstaten, meer gaan richten op de complexe dossiers en minder een rol zullen 
gaan spelen in de standaard-informatie-uitwisseling.197 
 
De weg naar Europol wordt niet altijd even makkelijk gevonden. De samenwerking tussen de Dutchdesk en de 
desks van andere lidstaten loopt goed en kan in voorkomende gevallen effectieve resultaten opleveren. Wat opvalt 
is dat vanuit de Nederlandse  politieorganisatie nauwelijks of niet lijkt te worden gestuurd op het benutten van het 
Europol-kanaal. Men moet het wiel als het ware zelf uitvinden. Als het echter eenmaal is  uitgevonden is men een 
ervaring rijker en ligt het een bij een volgende zaak meer voor de hand. 
 
De relatie tussen Europol en het opstarten van een JIT is sterk, hetgeen goed te zien is in de casus met betrekking 
tot mensenhandel en ID-fraude. Echter, in de casus met betrekking tot de gewelddadige overvallen en de 
synthetische drugs kwam een JIT niet tot stand, deels ook omdat het Openbaar Ministerie in Nederland de boot 
afhield. In de vuurwerkzaak werd de mogelijkheid van een JIT niet genoemd in het zaaksdossier. De weg naar het 
JIT blijkt vaak niet eenvoudig, getuige ook deze uitspraak van een respondent: 

“Het bouwen van een gemeenschappelijke internationale informatie-cel blijkt nog niet zo eenvoudig. De 
weg naar de vorming van Joint Investigation Teams (Gemeenschappelijke Onderzoeksteams) tussen 
Lidstaten is lastig. Ook al weet men dat er binnen een JIT begeleiding aanwezig is en informatie in de 
moedertaal kan worden aangeleverd wegens de aanwezigheid van tolken, men doet het niet graag. 
Nederland laat hiermee een bron van financiële ondersteuning onbenut (reis, verblijf, vertaling en 
operationele meetings bij Europol kunnen worden ondersteund met een bedrag van 50,000.-). De 
spelregels rondom de nationale subsidies blijken echter te zijn veranderd omdat alles naar de “F-kolom” 
is gegaan. Men moet nu steun voor een JIT aanvragen via een aanbevelingsbrief (letter of support) en 
een gewijzigde verantwoordingscyclus. Het sturingsconcept is veranderd. De JIT’s blijken dus nog een 
moeizame start te hebben, hetgeen ook te maken heeft met vigerende deadlines en het feit dat het moet 

                                                           
197 Dit werd opgemerkt door Respondent II. 



 

© WODC– A-2241 
 

91 

passen in een bepaalde periode. In het algemeen zijn de JIT’s binnen de Europese Unie on cruising 
speed.”198 

Óf de weg naar Europol daadwerkelijk gevonden wordt heeft sterk te maken met de individuele rechercheur en met 
de mogelijkheden die Europol kan bieden. Ook kan een sturende interventie plaatsvinden vanuit EMPACT. Er komt 
een positief beeld over Europol  uit de casusanalyse naar voren als het gaat om het aanbieden van een forum en 
een ontmoetingsplek, met name ook voor het uitdokteren van ingewikkelde casus waarbij zowel politie als openbaar 
ministerie uit verschillende lidstaten betrokken zijn. Ook heeft men nut van Europol als het gaat om  bulkgegevens 
die zijn opgeslagen in SIENA. Als het gaat om specifieke behoeften ten aanzien van Europol zijn de meningen wat 
meer verdeeld. Europol kan op sommige criminaliteitsfenomenen veel bieden en op andere weer niet of nauwelijks. 
Men blijkt niet altijd te kunnen vertrouwen op termijnen die door Europol worden gehanteerd, waarmee de snelheid 
van een onderzoek onder druk kan komen te staan. Men maakt zich zorgen over de teruglopende analyse-
capaciteit bij Europol op specifieke terreinen, zoals precursoren en synthetische drugs. Hoe dan ook, men blijkt 
ernstig verdeeld over het Europol-kanaal, hetgeen blijkt uit de uitspraak van een respondent: 

“Europol staat te ver weg van de politiepraktijk. Het is weinig benaderbaar. Om 17 uur gaat de deur dicht. 
Je kunt niet rechtstreeks zaken doen met landen.  Als je ze nodig hebt zijn ze er niet. Er zijn verschillende 
redenen waarom de info-uitwisseling niet geweldig verloopt. Eén daarvan is de bereikbaarheid. Europol 
zou veel meer zelf hun toegevoegde waarde moeten laten zien.  De AWF bevat wel veel info. Wij leveren 
veel info, maar er komt zelden informatie terug naar de politiekorpsen. Europol is een kanaal met 
wisselende resultaten. Soms gaat het snel, soms helemaal niet. Dit kan ook aan het land liggen. We 
hebben te maken met schijven. SIENA-berichten gaan via de backoffice van het LIRC naar de Dutchdesk 
en vandaar naar het land. Dat betekent twee stappen en dat vertraagd het proces.”199 

Onderling vertrouwen blijkt een onverminderd kritiek bestanddeel van de informatie-uitwisseling. Elkaar in de ogen 
kijken, een netwerk opbouwen, samen een broodje kroket eten worden genoemd als essentiële voorwaarden voor 
een effectieve en efficiënte internationale informatie-uitwisseling. Dit is geen nieuw gegeven. Het is echter 
opzienbarend dat systemen en institutionele kanalen voor informatie-uitwisseling geen adequate vervanging zijn 
voor human, lees smart & intelligent capital. Bij complexe internationale zaken is het vrijwel zonder uitzondering zo 
dat de betrokken rechercheurs en analisten, soms in combinatie met vertegenwoordigers van de staande 
magistratuur, bij elkaar komen om de informatie-uitwisseling goed met elkaar door te spreken. 
 
Geleidelijk wordt Europol door de EU naar voren geschoven voor een preferente kanaalkeuze. Dit onderzoek toont 
aan dat deze beweging als prematuur kan worden beschouwd omdat de geesten er nog niet rijp voor zijn: 

“Ik ben er fel op tegen! Ik ben niet tegen Europol, maar een LO (bilateraal) is 100x beter! Als je met een 
LO werkt heb je een presentatie, je hebt discussie; het is goed voor je netwerk; je weet hoe het wordt 
aangepakt; je genereert commitment; en je maakt het vaak mee dat er als gevolg van het contact ook 
andere mensen bij worden betrokken.”200 

Weliswaar wordt door de Europese Commissie zwaar gehecht aan een succesvolle implementatie en heeft samen 
met de HENU’s een Roadmap samengesteld. Echter, in termen van sturing kan men zich de vraag stellen welke 
autoriteit de HENU’s binnen hun lidstaat vertegenwoordigen: kunnen zij het schip keren? 
 
Een positieve ontwikkeling kan zijn dat Europol een operationeel centrum krijgt: de 40 analisten in dit centrum zijn 
het eerste aanspreekbare contact. Na ferme tegenstand van een aantal lidstaten, waaronder met name het 
Verenigd Koninkrijk, tegen een verplichting voor de lidstaten om informatie uit te wisselen via Europol, heeft de 
Commissie haar wens aanzienlijk bijgesteld: 
 

                                                           
198 Respondent Interview V meldde dat: “JIT’s zijn al verworven, hoewel “echte” JITs nog nauwelijks bestaan. Het zijn nep-JITs (parallel-
onderzoeken), die niet geïntegreerd zijn en die gezamenlijke vergaderingen behoeven. Ze zijn capaciteitsopslorpend. Het betreft hier de 
zogenaamde JIT-light ofwel het spiegelonderzoek. In België gebruiken we de term “parallel onderzoek” niet meer sinds Dutroux.” 
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“Forcing MS to share data (under whichever legislation) may be counterproductive and creates negative 
relationships. It is better to convince the Member States.”201 

“Een ideaal keuzemodel is lastig. Het hangt af van de zaak en van de prioriteiten. We moeten juist flexibel 
zijn! We moeten ons niet vastleggen op één bepaald kanaal. De kanaalkeuze hangt dus samen met de 
zaak en de informatiebehoefte die er is. Europol moet geen verkozen of verplicht model gaan worden, 
want je beperkt jezelf ermee. De casus zou leidend moeten zijn. Er vindt overigens weinig evaluatie plaats 
van het hoe en waarom van de internationale informatie-uitwisseling.”202 

Bovendien, zo zegt één van onze gesprekspartners203, gaat een verplichte kanaalkeuze via Europol alleen al niet 
werken omdat je er veel mensen voor nodig hebt om dit te laten werken (zo’n dertig mensen op full-time basis).  Hij 
krijgt bijval van een andere respondent die zegt dat Europol het dan “veel te druk” krijgt.204 Het is dan ook 
realistischer een verdeelmodel te (blijven) hanteren en gebruik te maken van moderne methoden om informatie uit 
te wisselen. 
 
 
9.5 Tot slot 
 
Op basis van vijf zeer verschillende zaken kunnen geen algemene conclusies worden getrokken over de 
kanaalkeuze ten aanzien van internationale politiële informatie-uitwisseling. Uit de bevindingen blijkt dat de 
kanaalkeuze in de casus sterk verschilt en afhankelijk is van diverse factoren. Wegens deze differentiatie is het 
niet verantwoord een stroomdiagram te destilleren op basis van de casusanalyse. In geen van de casus werd 
slechts één kanaal gebruikt. In de regel kiest men voor een combinatie van kanalen, op basis van behoefte en 
vertrouwen. Kanalen worden naast elkaar gebruikt, en niet in plaats van elkaar. 
 
Over Europol zijn de meningen verdeeld. De weg naar Europol wordt met moeite gevonden. Het is dus ook nog te 
vroeg om Europol geheel als preferent kanaal aan te wijzen, ook al omdat Europol zelf capaciteit en soms ook 
kennis te kort komt om alle informatie-verzoeken te kunnen behappen. Als rechercheurs eenmaal met en via 
Europol hebben samengewerkt vormt dit regelmatig de basis voor een volgend contact, en zelfs voor de oprichting 
van een JIT. Onderling vertrouwen blijft een cruciale factor voor de internationale politiële informatie-uitwisseling.  
 
De casusanalyse biedt een mooi inzicht, omdat rechercheurs delen op welke gronden zij tot een bepaalde 
kanaalkeuze komen. Verder onderzoek moet uitwijzen of en in hoeverre de bevindingen die in dit hoofdstuk worden 
gepresenteerd opgaan voor meer vergelijkbare zaken, en ook zou verder onderzoek moeten aantonen of sprake 
is van bepaalde trends in het gebruik van informatiekanalen. 
 
 
 
  

                                                           
201 Respondent Interview III. 
202 Respondent Interview XV. 
203 Respondent Interview X. 
204 Respondent Interview XI. 
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HOOFDSTUK 10: CONCLUSIE 
 
De arena van de internationale politiële gegevensuitwisseling is zeer complex omdat het betrekking heeft op een 
groot aantal verdragen, regels, kanalen, bestanden, actoren en technologische mogelijkheden. Wat het nog 
ingewikkelder maakt is dat dit veld voortdurend sterk in beweging is omdat op Europees en nationaal niveau steeds 
nieuwe initiatieven worden genomen. Hierdoor dreigt verwarring, desillusie en vooral een gat tussen het 
beschikbare instrumentarium en de implementatie ervan op de werkvloer. Een geluid dat tijdens dit onderzoek sterk 
is doorgekomen is dat op het terrein van internationale gegevensuitwisseling nog een wereld valt te winnen. Primair 
aan zet is de Nationale Politie zelf. 

Gezien de veelheid en de complexiteit van de ontwikkelingen is het voor politiemensen die zelf geen specialist zijn 
op het vlak van internationale gegevensuitwisseling bijna niet bij te houden. Organisatie, sturing, professionalisering 
en bewustwording zijn daarom belangrijke indicatoren waar (veel) sterker op kan worden ingezet. Dit onderzoek 
doet daarover een aantal aanbevelingen die zijn opgesomd in Hoofdstuk 11. 

De startnotitie van het WODC formuleerde de volgende concrete vragen voor het onderzoek: 

1. Wanneer en in welke gevallen wisselt de Nederlandse politie informatie 
rechtstreeks uit met een buitenlandse rechtshandhavingsinstantie en 
wanneer via een Europese communicatiekanalen? Wat zijn daarvan de 
achterliggende redenen? 

2. Van welke Europese communicatiekanalen wordt met name gebruik 
gemaakt door de Nederlandse politie? Wat zijn hiervan de 
achterliggende redenen? Hoe verloopt die informatie-uitwisseling (wat 
verloopt goed, waar liggen knelpunten)? 

3. Van welke Europese communicatiekanalen maken andere (evt. voor dit 
onderzoek geselecteerde) EU-lidstaten met name gebruik in relatie tot 
de Nederlandse politie? Wat zijn hiervan de achterliggende redenen? 
Hoe verloopt die informatie-uitwisseling (wat verloopt goed, waar liggen 
knelpunten)? 

4. Kan inzicht worden gegeven in de verhouding van de buitenlandse vraag 
naar informatie (zo nodig per datasoort) aan de Nederlandse politie ten 
opzichte van de vraag naar informatie van de Nederlandse politie aan 
buitenlandse rechtshandhavingsinstanties? Zo ja, wat komt uit die vraag 
(concreet) naar voren? 

5. In hoeverre wordt bij het uitwisselen van informatie de EU-wetgeving / 
Nederlandse wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens 
steeds nageleefd? En welke “belemmeringen” worden daarbij 
ondervonden?  

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste bevindingen per vraag. 

1. Wanneer en in welke gevallen wisselt de Nederlandse politie informatie rechtstreeks uit met een 
buitenlandse rechtshandhavingsinstantie en wanneer via een Europese communicatiekanalen? Wat zijn 
daarvan de achterliggende redenen? 
 
Kanalen bestaan naast elkaar, maar er bestaat geen automatische interactie tussen de kanalen. De 
kanalen hebben ieder een eigen ontstaansgeschiedenis en hebben hun eigen functionaliteit. De kanalen 
de Nationale Politie is aangesloten zijn Europol, Interpol, SIRENE, de (L)IRC’s en de liaison officers. Net 
als buitenlandse partners wisselt de Nationale Politie bij voorkeur informatie bilateraal uit met bekende 
samenwerkingspartners in het buitenland, vooral als sprake is van gevoelige informatie en intelligence in 
het kader van een proactief onderzoek naar complexe transnationale georganiseerde misdaad. Bij dit 
proces wordt lang niet alle informatie breed gedeeld binnen de politieorganisatie als geheel. Daarbij wordt 
onder meer de bilaterale LO gebruikt, doch niet uitsluitend. Met bekende (trusted) partners wordt ook wel 
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een JIT opgestart, niet noodzakelijk in samenwerking met Europol. Face-to-face contact is in complexe 
zaken een onmisbaar element. De Dutchdesk van Europol wordt daarbij gezien als zichtbare en efficiënte 
schakel. De weg naar Europol wordt nog steeds moeizaam gevonden, alhoewel wel verbeteringen 
zichtbaar zijn. De voordelen van het Europol-kanaal worden vooral gezien in de combinatie van informatie, 
kennis, analyse en coördinatie. 
 
 

2. Van welke Europese communicatiekanalen wordt met name gebruik gemaakt door de Nederlandse 
politie? Wat zijn hiervan de achterliggende redenen? Hoe verloopt die informatie-uitwisseling (wat verloopt 
goed, waar liggen knelpunten)? 
 
De Nationale Politie maakt van alle kanalen gebruik. Er is geen concurrentie tussen de kanalen, echter er 
is wel een gebrek aan interoperabiliteit. Toch is hier, zeker met de werking van het Stockholm-programma, 
sprake van ontwikkelingen, met name vanwege de ontwikkeling van het European Information Exchange 
Model (EIXM). Sommige systemen zoals het SIS II maken een koppeling met andere systemen mogelijk; 
SIENA kan worden gekoppeld aan EIS en na validatie kunnen gegevens worden overgenomen in de 
AWF’s en Focal Points van Europol. 
 
Voor de bulkinformatie maakt men steeds vaker gebruik van het SIENA-systeem (Nederland staat nu op 
plaats drie van de grootste gebruikers), maar ook de gegevensuitwisseling via het SIS II en Prüm verloopt 
naar tevredenheid. Interpol wordt met name gebruikt voor zaken die betrekking hebben op zaken die zich 
buiten de Europese Unie afspelen. 
 
Onder de medewerkers van de Nationale Politie is niet breed bekend welk kanaal voor welk doeleinde het 
best kan worden gebruikt. De nationale interface (SPOC) en de IRC’s kunnen dit adequaat beoordelen. 
 
Internationale gegevensuitwisseling wordt beschouwd als een separaat en administratief belastend 
proces. Dit zal makkelijker worden als buitenlandse informatie die ligt besloten in SIS II kan worden 
bevraagd via het mobiel werken op straat. Nederland wordt gezien als leverancier van kwalitatief goede 
informatie. De knelpunten zijn echter het tempo waarmee informatieverzoeken worden beantwoord en de 
gebrekkige operationele capaciteit die door Nederland wordt ingezet om te kunnen rechercheren. 
 
Door het buitenland wordt de bereidheid tot internationale gegevensuitwisseling beschouwd als 
behoudend, wantrouwend en gericht op eigenaarschap. Partners in het buitenland verwelkomen de 
inrichting van de IRC’s. Nederlandse gesprekspartners maken zich zorgen over gebrekkige sturing, 
commitment, gedrevenheid, kennis, integratie en aansluiting op de reguliere werkprocessen, capaciteit en 
achterblijvende ICT-ontwikkeling. Zonder bevlogen leiderschap, een gedegen aansluiting op de 
Nederlandse infrastructuur en een omslag in de professionele mentaliteit komt internationale 
gegevensuitwisseling niet van de grond. 
 

3. Van welke Europese communicatiekanalen maken andere (evt. voor dit onderzoek geselecteerde) EU-
lidstaten met name gebruik in relatie tot de Nederlandse politie? Wat zijn hiervan de achterliggende 
redenen? Hoe verloopt die informatie-uitwisseling (wat verloopt goed, waar liggen knelpunten)? 

Op deze vraag is geen eensluidend antwoord te geven. Iedere lidstaat maakt eigen afwegingen bij de 
benutting van Europese communicatiekanalen. Meer in het algemeen is echter duidelijk waar te nemen 
dat grote lidstaten zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (waarmee Nederland zeer intensieve relaties 
onderhoudt als het gaat om grensoverschrijdende gegevensuitwisseling) nog steeds voorkeur geven hun 
informatie-uitwisseling via bilaterale kanalen (lees trusted partners) te laten verlopen, waarmee zij kiezen 
voor de instandhouding van hun bilaterale liaisonnetwerk in Europa. Duitsland heeft in totaal 70 liaison 
officers wereldwijd en evalueert jaarlijks of een LO-post in Europa nog steeds benodigd is. Echter, grote 
lidstaten maken tegelijkertijd de keuze om in te zetten op de versterking van Europol en met name SIENA. 
De caseload van Duitsland in SIENA is aanzienlijk gestegen en er is vanuit Duitsland met name sprake 
van informatie-uitwisseling met België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De 
gegevensuitwisseling van Duitsland met Nederland vooral heeft vooral betrekking op de drugshandel en 
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de mensenhandel. Kleinere lidstaten zoals Denemarken en België maken een herkenbare strategische 
keuze voor de prevalentie van het Europol-kanaal en de Europol liaison officers. De bulkbevragingen 
worden in mindere mate door de ELO’s van deze lidstaten afgehandeld omdat zij worden geacht zich te 
richten op complexe gegevensuitwisseling.  

Buitenlandse respondenten zijn in het algemeen positief over de oprichting van de IRC’s en over de 
samenwerking met de Dutchdesk. Het beeld dat naar voren komt is dat men nog vaker en intensiever 
zaken zou willen doen met de Nederlandse politie, maar dat men ook begrijpt dat gezien de sterke 
aanwezigheid van internationaal opererende csv’s Nederland niet altijd aan alle verzoeken kan voldoen. 
Scandinavische landen, Duitsland, Hongarije en het Verenigd Koninkrijk zijn over het algemeen tevreden 
tot zeer tevreden over de samenwerking met Nederland. Met name de Belgische respondenten zijn 
onverminderd kritisch over het gebrek aan opsporingscapaciteit en ook verbaast men zich in het 
buitenland over de Nederlandse prioritering en het stuur- en weegsysteem. 

Terwijl de Europese Commissie groot voorstander is van SIENA als default channel hebben lidstaten 
uiteenlopende standpunten over de verplichte kanaalkeuze. Zelfs SIENA aanwijzen als preferred channel 
ligt gevoelig. 

4. Kan inzicht worden gegeven in de verhouding van de buitenlandse vraag naar informatie (zo nodig per 
datasoort) aan de Nederlandse politie ten opzichte van de vraag naar informatie van de Nederlandse 
politie aan buitenlandse rechtshandhavingsinstanties? Zo ja, wat komt uit die vraag (concreet) naar voren? 

Dit onderzoek heeft meer inzicht gegeven in de arena van de politiële gegevensuitwisseling en er is daarbij 
ook gekeken naar het volume oftewel de aantallen gegevens die door Nederlandse actoren zijn verstrekt 
en opgevraagd. In het algemeen is het zo dat de creatie van nieuwe informatiesystemen, zoals SIENA, 
grotere volumes genereert aan gegevens die internationaal worden uitgewisseld: aanbod creëert vraag. 
Ook wordt breed verwacht dat het volume gegevens dat wordt opgevraagd alleen maar zal toenemen, 
deels omdat criminaliteit internationaler wordt en omdat politiediensten elkaar beter weten te vinden, maar 
ook omdat instrumenten zoals het EOB weer nieuwe mogelijkheden geeft. 

Voor wat betreft Europol heeft in drie jaar tijd een stijging van het aantal berichtgevingen plaatsgevonden 
van 6800 naar 20.000 inkomende en uitgaande berichten per jaar, vooral omdat meer landen zich 
aansluiten en omdat er successen zijn geboekt. De capaciteit voor de afhandeling van berichtgevingen is 
echter niet mee gegroeid. 

Bij Interpol ligt het gemiddelde aantal op 2500 inkomende en 2500 uitgaande berichten per maand, 
hetgeen neerkomt op zo’n 60.000 berichten op jaarbasis. Interpol is qua volume van het gegevensverkeer 
dus een grotere speler dan Europol, maar daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat Europol 
betrekking heeft op 28 lidstaten en Interpol op ongeveer 200 leden. 

Het SIS II bevat in totaal rond de 45 miljoen signaleringen, waarvan het leeuwendeel betrekking heeft op 
verloren of gestolen documenten (39 miljoen) en gestolen voertuigen (5 miljoen). Het SIS II heeft een 
capacitaire opslag van 70 miljoen, eventueel op te rekken tot 100 miljoen signaleringen.205 

In dit onderzoek is niet expliciet gekeken naar de vraag of bij de uitwisseling van informatie de vigerende 
wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens altijd wordt nageleefd. In het algemeen vinden 
respondenten dat “privacy” een ingewikkeld verhaal is. Door meerdere respondenten werd SIENA naar 
voren geschoven als een veilig systeem, waarbinnen gegevens op vertrouwelijke en afgeschermde wijze 
kunnen worden uitgewisseld. Ook kan men de berichtgeving beperken tot een enkele partner, waarmee 
ook de vertrouwelijkheid op bilateraal niveau kan worden gewaarborgd. Gegevensuitwisseling die bij 
voorbaat privacy-proof is draagt bij aan de rechtmatige verkrijging en verstrekking van gegevens en maakt 
de kans op het welslagen van een opsporingsonderzoek veel groter. 

De centrale bevinding in dit onderzoek is dat politiemensen de weg naar Europol nog maar niet of 
nauwelijks kunnen vinden. De beleidspraktijk is vele stappen verder dan de uitvoeringspraktijk. Enerzijds 

                                                           
205 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-309_en.htm; gezien 30 september 2014. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-309_en.htm
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gaapt een kloof tussen beleidsvoornemens en de feitelijke praktijk, anderzijds gaapt een kloof tussen 
regelgeving en implementatie. De kracht van de arena van de internationale politiële informatie-
uitwisseling zit vooral in de mensen zelf: als zij de weg niet weten te vinden zullen de instrumenten 
onderbenut blijven. In het volgende hoofdstuk volgt een reeks aanbevelingen die kunnen bijdragen aan 
een beter en duidelijker klimaat voor internationale politiële informatie-uitwisseling. 
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HOOFDSTUK 11: AANBEVELINGEN 
 
Dit hoofdstuk bevat een reeks aanbevelingen.206 Enerzijds reflecteren de aanbevelingen het beleidsrelevante 
karakter van de arena van de internationale politiële informatie-uitwisseling, anderzijds geven zij richting aan veel 
van de bevindingen in dit rapport. De aanbevelingen zijn geordend op drie niveaus, namelijk het strategische, het 
organisatorische en het professionele niveau. Bovendien zijn zij voorzien van een “eigenaar”, ofwel de actor in 
wiens vermogen het ligt om de desbetreffende aanbeveling uit te voeren. Enkele aanbevelingen zijn algemeen van 
aard, andere meer specifiek. 

 

11.1  Aanbevelingen op strategisch niveau 

 De Nationale Politie: 

o lanceer een overkoepelend strategisch document met betrekking tot internationale 
politiesamenwerking, waar informatie-uitwisseling een belangrijke pijler is. 

o draag naleving van het kanaalkeuzemodel krachtig uit door middel van heldere en eenduidige 
communicatie en een duurzaam opleidingskader. 

o bevorder dat medewerkers voor korte of langere tijd deelnemen aan het informatie-
uitwisselingsproces in andere EU-lidstaten, bijvoorbeeld door het CEPOL European Police 
Exchange Programme actiever te benutten en uit te dragen. 

o ontwikkel een evaluatiekader voor internationale gegevensuitwisseling en monitort deze op 
jaarlijkse basis. Evalueer de plaatsingen van de LO’s in het buitenland en bij Europol om te 
kunnen beoordelen of plaatsingen nog langer nodig zijn of opnieuw moeten worden ingesteld. 

 Europol: 

o maak de analysemogelijkheden van Europol meer bekend en speelt hierin zelf een actievere rol. 
door naar de eenheden toe te treden met alle analyses en mogelijkheden, alsmede meer 
bekendheid te geven aan het Mobiel Competentie Team van Europol (MCT). 

o voer standaardprocedures in voor de Europol Liaison Bureaus en biedt hen meer operationele 
ondersteuning. 

 

11.2  Aanbevelingen op organisatorisch niveau 
 

 De Nationale Politie: 

o bewaak dat de informatieketen in Nederland zodanig wordt ingericht dat een naadloze 
gegevensuitwisseling via internationale informatiekanalen mogelijk wordt. 

o draag zorg voor een duidelijke verbinding tussen de nationale intelligence systematiek en de 
aanlevering van maandelijkse signaallijsten, cv’s en onderzoeksdossiers aan de Dutchdesk 
teneinde EMPACT te verweven met de nationale intelligence cyclus. 

o richt één of meerdere Police and Customs Co-operation Centres (PCCC’s)  in. 

o richt één loket in en een coherente back office voor internationale politie-informatie-uitwisseling, 
waarmee de klant zich kan bedienen. 

                                                           
206 De startnotitie van het WODC vraagt hier niet expliciet naar. 
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o voer versneld een standaardisering in van de werkprocessen (in het bijzonder de invoer van 
gegevens) in alle IRC’s. 

o zet voldoende capaciteit voor internationale en grensoverschrijdende informatie-uitwisseling, 
houd rekening met de stijging van informatieverzoeken vanuit het buitenland en anticipeer op 
deze ontwikkeling door een human resource plan te ontwikkelen. 
 

o stel een implementatiekalender op van internationale en Europese instrumenten die gevolgen 
hebben voor de dagelijkse gegevensinwinning en – verstrekking. 

 
o bezie het Aanvalsplan ICT vanuit internationaal perspectief en onderzoek welke additionele 

maatregelen nodig zijn voor de versterking van de ICT-architectuur, zoals interoperabiliteit tussen 
systemen en decentrale bevraging. 

o schrijf internationale informatie-uitwisseling uit in processen en draag zorg voor de ontwikkeling 
en implementatie van een goed case management systeem (procesontwikkelaars en juristen). 

 Leidinggevenden: 

o maak eenduidigheid en uniformiteit van internationaal gericht werken herkenbaar op de 
werkvloer, bevorder naleving van het kanaalkeuzemodel op het niveau van de regionale 
eenheden, en zie toe op de rechtmatige verkrijging en verstrekking van gegevens. 

o wijs medewerkers op een betere benutting van het Europol-kanaal en op de mogelijkheden van 
internationale informatiedeling, zoals via een JIT. 

 
o bevorder het “mainstreamen” van internationale informatie-uitwisseling (muteren, opvragen en 

delen moet net zo lopen als nationale informatie-uitwisseling) en aanlevering van internationale 
informatie door de Eenheid, zowel via de IRC als daarbuiten. 

 

11.3  Aanbevelingen op professioneel niveau 
 

 De Nationale Politie: 

o ontwikkel en implementeer een professionaliseringsstrategie en opleidingsplan ten aanzien van 
internationale politiesamenwerking en meer specifiek ten aanzien van internationale politiële 
gegevensuitwisseling en de dwingende criteria die gelden ten aanzien van de kanaalkeuze. 

o breid in samenspraak met de Politieacademie de opleidingsmogelijkheden voor alle IRC-
medewerkers uit. Draag zorg voor de actualisering van hun kennis en competenties op juridisch, 
cultureel en diplomatiek vlak. De ontwikkelingen gaan snel. 

o behoud de mogelijkheid van face-to-face contact met buitenlandse partners, vooral in complexe 
zaken en voor de uitwisseling van zachte informatie. Liaison officers zijn daarvoor een onmisbaar 
kanaal. 

o bevorder de alertheid met betrekking tot internationale instrumenten die, wanneer zij eenmaal 
worden geïmplementeerd, gevolgen hebben voor de termijnen waarbinnen aan 
informatieverzoeken moet worden voldaan (bijvoorbeeld het Europees Opsporingsbevel). 
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 Leidinggevenden: 

o draag zorg dat ten minste alle politiemedewerkers zich meer bewust worden van de 
internationale dimensie van hun werkzaamheden. 

o bevorder dat iedere IRC-medewerker deelneemt aan één of meerdere relevante CEPOL-
cursussen. Dit draagt bij aan wederzijds leren en aan het versterken van een professioneel 
netwerk. 

o met name Teamchefs, stuur op internationale gegevensuitwisseling door medewerkers te wijzen 
op de noodzaak tot gegevensontsluiting en bewaken een goede informatie flow vanuit de Teams. 

o bevorder een informatiementaliteit die gericht is op wederzijdsheid en need to share, en redeneer 
tevens vanuit het perspectief van andere landen. 
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HOOFDSTUK 13: LIJST VAN AFKORTINGEN 

 

AFKORTING UITLEG 

AIK Arrondissementeel Informatie Knooppunt (België) 

AIS Afdeling Internationale Samenwerking 

AIRS Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken 

AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 

ANPR Automatic Number Plate Recognition 

ARO Asset Recovery Office 

AWF Analytical Work File 

AWF CT Analytical Work File Counter Terrorism 

AWF SOC Analytical Work File Serious and Organised Crime 

BKA Bundeskriminalamt 

BOD Bijzondere Opsporingsdienst 

BVO Basisvoorziening Opsporing 

CBA Criminaliteitsbeeldanalyse 

CEPOL Collège Européen de Police 

CSV Crimineel Samenwerkings Verband 

DAPIX EU Council Working Group Information Exchange and Data Protection 

DCA Designated Competent Authorities 

DIK Districtelijk Informatie Knooppunt 

DLR Dienst Landelijke Recherche 

DLIO Dienst Landelijke Informatie Organisatie 

DNA Desoxyribo Nucleic Acid 

DPO Data Protection Officer 

EAB Europees Arrestatie Bevel 

EAS Europol Analysis System 

ECRIS European Criminal Records System 

EIXM European Information Exchange Model 

EIS Europol Information System 

ELO Europol Liaison Officer 

EMMI Euregionale Multimediale Informatie-uitwisseling 

EMPACT European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats 

ELM Europol Links Manager 
 

ENU Europol National Unit 

EPICC Europees Politie Informatie en Coördinatie Centrum 

EPRIS European Police Records Information System 

ESLI Exchange System for Legal Information 

EU Europese Unie 

EUCARIS European Car and Driving License Information System 

FIOD Fraude Inlichtingen- en Opsporingsdienst 

GCO Gemeenschappelijk Controle Orgaan 

GGC Gemeenschappelijk Grens- en Coördinatiecentrum 

HENU Head(s) of Europol National Unit(s) 

ICT Informatie en Communicatie Technologie 

ID Identiteits Document 

IGCS Interpol Global Communication System 

IGO Informatie Gestuurde Opsporing 
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ILO Immigratie Liaison Officer 

IMS  Information Management Strategy 

IND Immigratie- en Naturalisatiedienst 

IRC Internationaal Rechtshulp Centrum 

JIT Joint Investigation Team 

JSB Joint Supervisory Body 

KMar Koninklijke Marechaussee 

KNP Korps Nationale Politie 

KPI Key Performance Indicator 

LB Liaison Bureau (Europol) 

LE Landelijke Eenheid 

LEWP Law Enforcement Working Party 

LIRC Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum 

LKA Landeskriminalamt 

LO Liaison Officer 

LOVI Project Landelijk Onderzoek Vuurwerk Importeurs 

LURIS Landelijk Uniform Registratiesysteem voor Internationale Rechtshulpverzoeken 

MEOS Mobiel Effectiever Op Straat 

MCT Mobiel Competentie Team 

NeBeDeAGPOL Samenwerkingsverband van de chefs van de Belgische, Nederlandse en Duitse politiediensten in 
de Akense grensregio 

NCB National Central Bureau 

NSS Nuclear Security Summit 

OIG Operationeel Invalspunt aan de Grens (België) 

OM Openbaar Ministerie 

OVVRS Overeenkomst Inzake Wederzijdse Rechtshulp in Strafzaken 

PCCC Police and Customs Cooperation Centre 

RBS Recherche Basis Systeem 

RDW Rijksdienst voor Wegverkeer 

RIEC Regionaal Informatie en Expertise Centrum 

RTIC Real Time Intelligence Centre 

SECI South Eastern Cooperation Initiative 

SELEC South East Law Enforcement Centre 

SGBO Staf Grootschalig Bijzonder Optreden 

SIENA Secure Information Exchange Network Application 

SIRENE Supplementary Information Request at the National Entry 

SIS Schengen Information System 

SPOC Single Point of Contact 

SUO Schengen Uitvoeringsovereenkomst 

TFTP Terrorist Finance Tracking Programme 

UMF Universal Message Format 

VS Verenigde Staten 

VtsPN Voorziening tot samenwerking Politie Nederland 

WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

Wbp Wet bescherming persoonsgegevens 

Wpg Wet Politiegegevens 

ZKB Zweeds Kaderbesluit 

ZSM Landelijk Systeem van het OM om veroordelen, straffen en uitvoeren snel en slim in elkaar te 
schuiven. 
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BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: Tijdschema Onderzoek 

Bijlage24: Vragenlijst Interviews 
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BIJLAGE 1: TIJDSCHEMA ONDERZOEK 
 
 

 
M1 & M2: Aanvang en voorbereidende taken  

Literatuuronderzoek  
Destilleren reeds bestaande onderzoeksgegevens  
Verfijnen onderzoeksplan  
Organisatie Expertmeeting  
Opzetten van interviewschema  
Contacteren van organisaties en respondenten  

  
M3: Conceptualisering, verfijning, operationalisatie  

Bespreking opzet met begeleidingscommissie 
Expertmeeting 
Aanvang casusanalyse (selectie)  

  
M4 t/m M9: Vergaring empirische gegevens  
  Uitvoering van interviews; N = 15  
  Uitvoering casusanalyse; N = 5 
 Bespreking met de begeleidingscommissie 
    
M7: Eerste concept-rapportage 
   Bespreking met de begeleidingscommissie 
 
M9: Synthese  
 
M10: Tweede conceptrapportage 
 
M12: Eindrapportage 
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BIJLAGE 2: VRAGENLIJST INTERVIEWS 
 
Interview Protocol 

General: 

 Introduction 
o Respondent 
o Researcher 

 Explanation Objective Interview 
o Achieve a better understanding of international police information exchange 
o Deepen our analysis of the choice between different police information channels 
o Understand the role of Europol next to other channels 
o To reflect on the way in which the Dutch police organization deals with international 

information exchange at the strategic, organizational and personal-professional level 

 Explanation Procedural Issues 
o Authorisation 
o Quotations are not identifiable 
o No tape recording 
o Report by email 
o Possibility to review / adapt 

 
Q1 What is your opinion about the evolution of Europol’s role in police information exchange 

since it became operational in 1999? 

Q2 What is your view of the role of Europol in comparison to other international channels of 

police information exchange? 

Q3 What are the advantages of Europol’s information system SIENA in comparison with other 

information systems? 

Q4 If Europol were to become the preferred channel for police information exchange within the 

European Union, which conditions do you think should be met to ensure that national police 

organisations act accordingly? 

Q5 How do you think the information exchange via EIS affects the bilateral information exchange 

between EU Member States? 

Q6 What do you expect from the Member States if and when information exchange with Europol 

will be compulsory? 

In terms of quantity and/or quality of information? 

Q7 According to you, what are the most important strategic aspects of police information 

exchange with and from The Netherlands?  

Q8 According to you, what are the most important organisational aspects of police information 

exchange with and from The Netherlands? 

Q9 According to you, what are the most important professional aspects of police information 

exchange with and from The Netherlands? 

Q10 Can you mention any concrete examples about the nature and quality of information 

exchange with the Dutch police? 
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Q11 Can you think of any concrete examples of the process (efficiency, time etc) of the 

information exchange with the Dutch police? 

Q12 What is your opinion about the attitude of the Dutch police organisation with regard to police 

information exchange in general? 

Q13 How would you describe the attitude of the Dutch police organisation with regard to police 

information exchange via Europol and has there been a shift throughout the years? 

Q14 Would you like to add anything else? 
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