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Voorwoord 

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar artikel 11 lid 2 van de Wet 
persoonsregistraties (Wpr) voorzover het om informatieverzoeken van politie en 
justitie gaat. De Wet persoonsregistraties reguleert de omgang met 
persoonsgegevens en persoonsregistraties. Artikel 11 lid 2 Wpr biedt de 
mogelijkheid om op grond van dringende en gewichtige redenen over te gaan tot 
verstrelcking van persoonsgegevens aan politic en justitie. De hoofdvraag van dit 
onderzoek is erop gericht geweest te achterhalen hoe artikel 11 lid 2 Wpr in de 
praktijk van alledag werkt. 

Het onderzoek is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie gezamenlijk 
uitgevoerd door het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering (CRBI) van de 
universiteit Brabant en het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS) 
van de universiteit Nijmegen. Ten behoeve van het onderzoek is een 
begeleiclingscommissie samengesteld bestaande uit de volgende personen: 

— mr. U. van de Pol, Registratiekamer (voorzitter); 
— mw. mr. S.E. Bins- van Waegeningh, Arrondissementsrechtbank Zwolle; 
— mr. M.M. Gunneweg, ING-Bank; 
— dhr. G. Horstmann, M.sc., Regionaal politiekorps Flevoland; 
— mw. mr. M. Jongeneel, ministerie van Justitie, directie Wetgeving; 
— mr. P.R. Laman, ministerie van Justitie, directie Strafrechtelijke Handhaving 
— drs. J.J.H. Mans, burgemeester Enschede; 
— .mr. P. Michael, Registratiekamer; 
— mr. H.A. C. Smid, Landelijk Bureau Openbaar Ministerie; 
— dr. M.P. Tummers, ministerie van Justitie, WODC/EWB; 
— drs. R.H.P. Vriesde, CRI, KLPD; 
— mr. A.H. Westerman, Verbond van Verzekeraars. 

Wij willen de leden van de begeleidingscommissie op deze plaats bedanken voor 
hun inzet en de constructieve wijze waarop zij aan het onderzoek hebben 
bijgedragen. 

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar al degenen die het onderzoek hebben 
mogelijk gemaakt. 

De onderzoekers 



Leeswijzer 

Het voor u liggende rapport bestaat uit vijf delen. De opzet volgt grosso modo de 
verschillende onderzoeksfasen (zie hoofdstuk den). 

I Algemeen deel 
Dee! I bestaat uit twee hoofdstukken. In hoofdstuk den wordt de doelstelling en de 
opzet van het onderzoek beschreven. In hoofdstuk twee wordt het relevante 
juridische kader van de Wet persoonsregistraties (Wpr) en de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) uiteengezet. De lezer die geinteresseerd is in de huidige 
en toekomstige regelgeving rondom de informatie-uitwisseling met de politie, 
wordt dus verwezen naar hoofdstuk twee. 

II Politic 
De delen II en III van het rapport zijn gewijd aan de dagelijkse pralctijk van de 
informatie-uitwisseling van en met politic en justitie. Dee! H, de hoofdstuldcen drie 
en vier, besteedt aandacht aan de verzoekers om informatie: politic en justitie. 
Omdat in de meeste gevallen de politie als vragende partij optreedt, ook in de 
gevallen waarin de vraag van het Openbaar Ministerie (OM) afkomstig is, is dit 
deel kortweg getiteld: politie. In hoofdstuk cirie wordt de informatievraag 
gekoppeld aan de werkzaamheden van de politic in het kader van onderzoek en 
opsporing. In hoofdstuk vier wordt de informatievraag gekoppeld aan het 
gebiedsgerichte werken in de wijk (met politietaken als ordehandhaving en 
hulpverlening). 

Ill Verstrekkers 
De particuliere verstrekkers vormen het onderwerp van deel III (hoofdstuldcen vijf 
tot en met zeven). Het gedrag van particuliere instellingen valt uiteen in een aantal 
vrij gangbare strategietn van omgaan met informatieverzoeken. Deze algemene 
strategietn worden beschreven in hoofdstuk vijf. Hoofdstuk zes gaat daarna in op 
een drietal bijzondere terreinen, te weten: de informatievragen aan instellingen in 
de sfeer van de teleconununicatie, aan instellingen in de financiele sfeer en de 
informatievragen in de sfeer van het vervoer en de mobiliteit. Hoofdstuk zeven gaat 
afsluitend in op enkele andere, meer incidenteel bevraagde instanties. 

IV Confrontatie 
Dee! IV geeft in hoofdstuk acht de confrontatie tussen de juridische systeemwereld 
van de regelgeving (deel I, hoofdstuk twee) en de werelden van de politiepralctijk 
(deel II) en die van de verstrekkers (deel III). Theorie en praktijk worden hier 
tegenover elkaar gezet. Hoofdstuk negen gaat nader in op de toekomst, en op 
wenselijke additionele regelingen en behoeften terzake. Dit hoofdstuk mondt uit in 
een concreet voorstel tot aanpassing van de wetgeving. 



V Samenvatting en conclusies 
Hoofdstuk tien, tot slot, bevat de samenvatting met de voomaamste conclusies en 
aanbevelingen. De aanbevelingen vormen een korte recapitulatie van hetgeen in 
hoofdstuk negen reeds uitvoeriger is besproken. 



Deel I Algemeen 



1.1 Achtergrond 

Hoofdstuk 1 

Onderzoek 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het 
Ministerie van Justitie heeft het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering 
(CRBI) en het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) benaderd 
voor een onderzoek naar de werking van artikel 11 lid 2 van de Wet 
persoonsregistraties (Wpr). Het gaat hier om de feitelijke toepassing en invulling 
van artikel 11 lid 2 voorzover toegepast met het oog op de verstrekking van 
informatie aan politic en justitie. Het artikel luidt, voorzover hier van belang: 

' ... op grond van een dringende en gewichtige reden, kunnen desgevraagd 
gegevens aan een derde worden verstrekt voor zover de persoonlijke levenssfeer 
van de geregistreerden daardoor niet onevenredig wordt geschaad.' 

Het onderzoek richt zich op de gevallen waarin op grond van een dringende en 
gewichtige redenen persoonsgegevens door privaatrechtelijke registratiehouders 
aan de politic worden verstrekt. De politic behoeft deze gegevens in het kader van 
de uitoefening van haar politietaak (artikel 2 Politiewet). Doorgaans betreft het 
gegevens benodigd voor haar opsporingstaak, maar onder omstandigheden kan ook 
de hulpverlenings- en ordehandhavingstaak van de politic tot (het verkrijgen van) 
dergelijke informatie nopen, bijvoorbeeld in het kader van de algemene preventie 
(wijkveiligheid, en dergelijke). De `dringende en gewichtige reden' van art. 11 lid 
2 Wpr ziet wat de politic betreft dus niet uitsluitend op opsporingssituaties. 

In dit hoofdstuk wordt verder aandacht besteed aan de uitwerking van de 
doelstelling van het onderzoek en de onderzoeksopzet. Paragraaf 1.2 beschrijft de 
hoofddoelstellingen. In paragraaf 1.3 worden deze verder geoperationaliseerd tot 
een aantal concrete onderzoeksvragen. Paragraaf 1.4 beschrijft vervolgens de 
onderzoeksopzet, gevolgd door een korte samenvatting in paragraaf 1.5. 

1.2 Doelstelling 

Doelstelling van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de gevallen waarin in 
de huidige pralctijk op grond van artikel 11 lid 2 Wpr gegevens aan derden worden 
gevraagd door de politic en het Openbaar Ministerie (OM). Met behulp van dit 
inzicht moet nader worden bezien of naast de reeds bestaande strafvorderlijke 
bevoegdheden van het OM en de rechter-commissaris (RC) moet worden voorzien 
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in additionele bevoegdheden terzake van het verkrijgen van gegevens van het 
bedrijfsleven. 1  

De doelstelling kan verder worden uitgewerkt in drie onderdelen, te weten het 
verkrijgen van inzicht in de: 

— huidige feitelijke praktijk van de informatieverzoeken van politic en OM aan de 
particuliere sector op grond van artikel 11 lid 2 Wpr; 

— huidige feitelijke praktijk wat betreft informatieverzoeken van politic en OM 
anders dan op grond van artikel 11 lid 2 Wpr; 

— gesignaleerde lacunes en knelpunten in de infonnatie-uitwisseling, en inzicht in 
de 

— behoefte die bij politic en OM leeft naar additionele bevoegdheden. 

Omdat in de praktijk de infonnatieverzoeken in veel gevallen afkomstig zullen zijn 
van de politic of door de politic worden afgehandeld (ook wanneer zij van het OM 
afkomstig zijn), wordt in het navolgende doorgaans gesproken over de politic Ms 
vragende instantie. Daar waar het optreden van het OM zelfstandige aandacht 
verdient, zal dit afzonderlijk worden vermeld. 

1.3 Vraagstelling 

Aan de hand van de verschillende onderdelen van de doelstelling lcunnen de 
volgende vragen worden geformuleerd. 

Onderdeel I: inforrnatieverzoeken ex artikel 11 lid 2 Wpr 
Binnen het onderdeel informatieverzoeken ex artikel 11 lid 2 kan een driedeling 
worden aangebracht. Het betreft het onderscheid tussen de beslissing tot indiening 
van het verzoek, het eigenlijke verzoek en de beslissing tot verstrelcking van de 
gevraagde informatie. De volgende vragen kunnen in deze context worden gesteld. 

Ia: beslissing tot indiening van een verzoek 
— In welke gevallen worden door politic verzoeken om infonnatie ex artikel 11 lid 

2 Wpr gedaan? 
— Welke afwegingen vinden bij politic plaats vooraleer het tot dergelijke 

verzoeken komt, en welke factoren en elementen spelen hierin een rol? 
— Welke informatie verstrelct de politic bij dergelijke verzoeken cm de 

belangenafweging door derden-registratiehouders mogelijk te maken? 
— Zijn over deze verzoeken en het verstreldcen van informatie afspraken gemaalct 

met de registratiehouder(s), en zo ja, wat behelzen die? 

1 Stadnotitie, Wetenschappehjk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie 
van Justitie, de dato 1 april 1998. 
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— In welke gevallen wordt door de politie van een verzoek om informatie ex 
artikel 11 lid 2 Wpr afgezien, en wat zijn hiervoor de redenen? 

— Wat zijn de knelpunten en faciliterende factoren bij dergelijke verzoeken? 

Ib: het verzoek 
— Indien wordt overgegaan tot verzoeken om informatie: tot welke particuliere 

instanties worden deze verzoeken ex artikel 11 lid 2 Wpr dan gericht? 
— Welke instanties en registraties betreft het in het bijzonder? 
— Welke gegevens worden gevraagd? 
— Worden naast gegevens die direct op de persoon betrekking hebben ook andere 

gegevens gevraagd (bijvoorbeeld zogenaamde locatiegegevens)? 
— Zijn over de inhoud van de informatieverzoeken en de te verstrekken informatie 

afspraken gemaakt met de registratiehouders, en zo ja, wat behelzen die? 
— Welke knelpunten en faciliterende factoren signaleert men wat betreft de inhoud 

van de informatie(verzoeken)? 

Ic: beslissing tot verstrekking 
— Indien informatie is opgevraagd: in welke gevallen worden de gevraagde 

gegevens verstrekt? 
— In welke gevallen worden de gevraagde gegevens niet verstrekt? 
— Hoe vindt aan de zijde van de registratiehouder de belangenafweging plaats 

(procedure, beslisser)? 
— Welke factoren en elementen aan de zijde van de registratiehouder spelen in 

deze belangenafweging een rol? 
— Wat zijn voor de registratiehouder (uiteindelijk) `dringende en gewichtige 

redenen' om van verstrekking af te zien dan wel tot verstrekking over te gaan? 
— Welke knelpunten signaleert men bij verzoekenherstrelckingen ex artikel 11 lid 

2 Wpr? 

Onderdeel H: informatieverzoeken anderszins 
Indien door politie van een formeel informatieverzoek ex artikel 11 lid 2 Wpr 
wordt afgezien of indien een dergelijk verzoek in het concrete geval niet mogelijk 
wordt geacht, kunnen de volgende vragen worden gesteld. 
— Wordt de gezochte informatie (vervolgens) op andere wijze gezocht? 
— Kan de gevraagde informatie dan ook worden verkregen en zo ja, van wie/welke 

instantie en op welke wijze? 
— Wordt meer in het bijzonder de gezochte informatie gevraagd en verkregen op 

de bases van artikel 11 lid 1 Wpr (doelverstreklcing) dan wel artikel 18 lid 3 
Wpr (organisaties met publieke taak), en zo ja, in welke gevallen? 

— Wordt de gezochte informatie gevraagd en verkregen op grond van artikel 125 f 
van het Wetboek van Strafvordering, en zo ja in welke gevallen? 

— Wat zijn de knelpunten en faciliterende factoren bij het verzoeken of verkrijgen 
van informatie langs andere wegen (anders dan op grond van een verzoek ex 
artikel 11 lid 2 Wpr)? 
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Onderdeel LEL lacunes en behoeften 
Het is mogelijk dat het huidige wettelijke kader niet of onvoldoende mogelijkheden 
biedt om tot een effectieve informatie-uitwisseling te komen. Om eventuele 
problemen op dit vlalc te signaleren en een handreiking voor een oplossing te 
bieden, kunnen de volgende vragen worden gesteld. 
— Signaleren politic en OM lacunes in het verkrijgen van informatie vanuit het 

bedrijfsleven, en zo ja, waarin bestaan deze? 
— Kunnen gesigmaleerde knelpunten en lacunes in de informatieverstrekking 

binnen het huidige wettelijke kader en de huidige bevoegdheden worden 
opgelost, en zo ja, op welke wijze? 

— Heeft men in dit soort gevallen behoefte aan additionele bevoegdheclen en 
regelgeving, en zo ja, welke? 

— Welke knelpunten en faciliterende factoren signaleert men vanuit (het 
perspectief van) de registratiehoudersibedriffsleven bij deze oplossingen 
(praktijkoplossingen en additionele bevoegdheden/regelgeving)? 

1.4 Onderzoeksopzet 

Teneinde de hierboven gestelde vragen adequaat te kunnen beantwoorden is 
gekozen voor een onderzoeksopzet in vier fasen: een voorbereidende fase, een fase 
van feitenonderzoek, een lase van analyse en confrontatie van de pralctijk met de 
relevante regelgeving, en een fast waarin de blik wordt gericht op de toekomst. De 
nadruk in de onderzoeksopzet ligt nadruldcelijk op fact finding. Het gaat in eerste 
instantie out de feitelijke praktijk van de informatie-uitwisseling, en de confrontatie 
daarvan met het voorhanden wettelijk-juridische kader. Hieronder worden de 
verschillende fasen nader besproken. 

1.4.1 Voorbereiding 

Aan het feitenonderzoek is een korte voorbereidende fase vooraf gegaan. Deze 
eerste voorbereidende fase heeft twee onderdelen omvat, te weten een verkenning 
en beschrijving van het wettelijk-juridische kader en een verkenning van de 
praktijk. Het eerste onderdeel is gericht geweest op een inventarisatie en 
beschrijving van het relevante juridisch kader, zowel huidig als toekomstig, 
waarbinnen het verstrekken van gegevens door private partijen aan de politic 
plaatsvindt. Hiertoe zijn de relevante wetgeving, jurisprudentie en juridisch-
nommtieve achtergronden van de betreffende regelingen nader bekeken en 
geanalyseerd. De resultaten van deze fase vindt u in hoofdstuk twee. 

In het tweede onderdeel, de verkenning van de praktijk, is door middel van een 
korte interviewronde met deslcundigen in kaart gebracht welke particuliere 
instanties doorgaans betrokken zijn bij de problematiek; welke actoren en beslissers 
binnen deze instanties hierbij een centrale rol vervullen; en op welke plaats en op 
welke wijze feitelijke infonnatieverzoeken binnen de verschillende instanties 



Sector 	 Instantie(s) 

Particuliere recherche 	Een recherchebureau 

Financiele sector 	 Bankwezen en verzekeraars (landelijk) 

Communicatiesector 	Telecomaanbieders en intemet-providers 

Vervoersector 	 Verschillende `soorten' vervoer (land, lucht en zee, 
passagiers en vracht) 

Nutsbedrijven 	 Energie- en waterleveranciers (nadruk op stroom) 

Gezondheidszorg 	 Ziekenhuis (meerdere afdelingen, mondelinge en 
schriftelijke vragen) 
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binnenkomen en worden verwerkt. Op basis van deze praktijkverkenning is in 
overleg met de begeleidingscommissie besloten de volgende sectoren in het 
onderzoek te betrekken. 

1.4.2 Feitenonderzoek 

Het feitenonderzoek heeft de kern van het huidige onderzoek gevormd. Het heeft 
uit twee onderdelen bestaan, te weten: een ronde van inventarisatie en analyse van 
feitelijke verstrekkingen van informatie, en een ronde met vraaggesprekken en 
documentenanalyse. 
In het eerste onderdeel is ingegaan op de feitelijke verstreklcingen en 
verstrekkingsverzoeken zoals deze bij de verschillende instanties, en in het 
bijzonder de ontvangers van de informatieverzoeken lcunnen worden aangetroffen. 
Hiertoe zijn bij de hierboven genoemde ontvangers van informatieverzoeken de 
verschillende schriftelijk binnengekomen politieverzoeken alsmede de verzoeken 
waarvan op enigerlei wijze een schriftelijke vastlegging of registratie voorhanden 
is, geinventariseerd en geanalyseerd. 
Het tweede onderdeel van het feitenonderzoek, de vraaggesprekken en 
documentenanalyse, is gericht geweest op de redengevende factoren en argumenten 
achter de verzoeken, de verschillende juridische bases, de knelpunten, en de 
behoefte aan additionele informatie en bevoegdheden. Daartoe zijn 
vraaggesprekken gevoerd met personen die direct betroklcen zijn bij de 
problematiek, zowel aan de zijde van de wagers (politie, OM, RC), als aan de kant 
van de verstreldcers. Bij deze gesprekken is gebruik gemaakt van topiclijsten. Naast 
een `gestandaardiseerd' deel hebben de gespreldcen ook uit een vrij deel bestaan, 
waarin bijvoorbeeld concrete casus zijn besproken. Aan alle geinterviewden is 
verder gevraagd eventuele documentatie beschikbaar te stellen. Deze documentatie 
is ten behoeve van het onderzoek nader geanalyseerd. 

Gaandeweg het onderzoek is gebleken dat om een volledig beeld van de 
problematiek te verkrijgen, ook de situatie bij de wagers van de informatie (politie 
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en OM) in ogenschouw genomen moest worden. Om deze reden zijn eveneens een 
regiokorps en een parket van het OM nader bezocht. 

1.4.3 Analyse en confrontatie 

De derde fase van het onderzoek heeft uit drie onderdelen bestaan. In de eerste 
plaats zijn de resultaten van de beide onderzoeksdelen van het feitenonderzoek 
geanalyseerd en beschreven. Earl en ander heeft geresulteerd in een inventarisatie 
en categorisering van aangetroffen informatieverzoeken, inclusief inhoud en 
achtergronden. Waar mogelijk is een Icwantitatieve dimensie toegevoegd. 
Vervolgens zijn door middel van analytische generalisatie de verschillende 
bevindingen (concrete verzoeken, vraaggesprekken en doeumenteninformatie) met 
elkaar in verband gebracht en op een hoger plan gebracht. Edit en ander heeft 
geresulteerd in een beschrijving van de feitelijke praktijk rondom de informatie-
uitwisseling, binnen en buiten het kader van artikel 11 lid 2 Wpr, en van de 
knelpunten, faciliterende factoren en wederzijdse behoeften daarin/-bij. 
In derde instantie zijn deze empirische bevindingen in/van het feitenonderzoek 
afgezet tegen het in fase een geschetste wettelijk-juridische kader. Doel hiervan is 
een eerste bepaling van de vraag in hoeverre de pralctijk beantwoordt aan de 
huidige regelingen of daarvan juist afwijict, en in hoeverre de huidige (en 
toekomstige) wettelijke regelingen voldoende mogelijkheden bieden voor de 
pralctijk en 'praktisches oplossingen, en vice versa. Het is overigens expliciet geen 
doel van het onderzoek geweest om te toetsen in hoeverre organisaties zich 'am de 
wet houden'. 

1.4.4 Rondetafelconferentie 

In een vierde en laatste fase van het onderzoek is de blik gericht geweest op de 
toekomst. Op basis van de eerdere bevindingen en de confrontatie met de 
regelgeving heeft de aandacht zich hier vooral gericht op onderdeel III van de 
vraagstelling: de lacunes en knelpunten in de informatieverstreklcing, de behoefte 
aan additionele informatie en bevoegdheden en de toekomstige regelgeving On het 
bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens). Iftertoe zijn beslissers en 
beleidsmakers van de participerende instanties voor een rondetafelconferentie 
uitgenodigd. In deze conferentie zijn de voomaamste bevindingen besproken en is 
getracht (een eerste aanzet tot) consensus te genereren voor zover het wenselijke en 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen betreft. Om het proces gecontroleerd en 
gestuurd te laten verlopen is hierbij gebruik gemaakt van een zogenaamde Group 
Decision Room (GDR). Hen en ander heeft geresulteerd in een concreet model voor 
aanpassing van de wetgeving. 
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1.5 Samenvatting 

Doelstelling van het onderzoek is om inzicht te verlcrijgen in de gevallen waarin in 
de huidige praktijk door de politie op grond van artikel 11 lid 2 Wpr gegevens aan 
derden worden gevraagd. Met behulp van dit inzicht moet nader worden bezien of 
naast de reeds bestaande strafvorderlijke bevoegdheden van politic, het OM en de 
rechter-commissaris (RC), moet worden voorzien in additionele bevoegdheden 
terzake van het verkrijgen van gegevens van het bedrijfsleven. 
Deze doelstelling is ten behoeve van het onderzoek geoperationaliseerd in een 
drietal vragen: 

1 Wat is de huidige feitelijke praktijk van de informatieverzoeken van politie aan 
de particuliere sector op grond van artikel 11 lid 2 Wpr? 

Deze vraagstelling valt uiteen in de praktijk met betrekking tot de: 
— beslissing tot indiening van een verzoek aan de zijde van politic; 
— aard, inhoud en geadresseerde van het verzoek, en de 
— beslissing tot het verstreklcen van de gevraagde informatie aan de zijde van de 

particuliere sector. 

2 Wat is de huidige feitelijke praktijk wat betreft informatieverzoeken van politie 
anders dan op grond van artikel 11 lid 2 Wpr? 

Hierbij is naast andere verstreldcingsmodaliteiten, bijzondere aandacht geschonken 
aan de huidige mogelijkheden van artikel 11 lid 1 Wpr (doelverstrelcking), artikel 
18 lid 3 Wpr (organisaties met publieke taak) en artikel 125 onder f van het 
Wetboek van Strafvordering (in geval van telecommtmicatie). 

3 Welke lacunes en knelpunten kunnen worden gesignaleerd wat betreft Met 
beantwoorden aan) de informatiebehoefte van de politie, en welke behoefte 
heeft men aan additionele bevoegdheden terzake? 

Bijzonder aandacht is hierbij geschonken aan de huidige problematiek van de 
informatie-uitwisseling in het licht van de naderende Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) die de Wpr op afzienbare termijn zal vervangen. 

Om de genoemde vragen te kunnen beantwoorden is gekozen voor een 
onderzoeksopzet bestaande uit vier onderdelen: 
— een voorbereidende fase gericht op een verkenning van het wettelijk-juridisch 

kader (zie hoofdstuk twee); 

2 Omdat de meeste bevragingen vanuit de politie plaatsvinden, en ook bevragingen die afkomstig zijn 
van het Openbaar Ministerie (OM) doorgaans via de politie worden geleid, wordt hier 
kortheidshalve gesproken over `de politie'. Waar nodig zal het opteden van het OM afzonderlijk 
worden venneld. 
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— een feitenonderzoek naar de huidige gang van zaken rondom 
informatieverzoeken van de politie aan derden (zie de hoofdstukken drie tot en 
met zeven); 

— een fase van analyse en confrontatie tussen regelgeving en praktijk (hoofdstuk 
acht); en 

— een rondetafelconferentie gericht op de toekomst (hoofdstuk negen). 



2.1 Inleiding 

Het onderzoek gaat over de feitelijke toepassing en invulling van een onderdeel van 
artikel 11 lid 2 Wpr: het in gevallen van dringende en gewichtige redenen 
verstrekken van persoonsgegevens door privaatrechtelijke houders aan de reguliere 
politic. De politie behoeft deze gegevens in het kader van de uitoefening van de 
politietaak als omschreven in artikel 2 van de Politiewet 1993. 

Het onderhavige hoofdstuk beschrijft het wettelijk-juridische kader waarbinnen de 
regeling gestalte krijgt. Artikel 11 lid 2 Wpr staat juridisch inuners met op zich. De 
verstrekkingen op grond van dringende en gewichtige reden maken allereerst deel 
uit van het algehele juridische kader betreffende het verstrekken van gegevens. Dit 
algehele kader valt in twee aandachtspunten uiteen: de gehanteerde juridische 
definities, indelingen en doelen (paragraaf 2.2) en de wettelijke grondslagen van 
verstreldcing (paragraaf 2.3). 
Daaniaast zijn de verstreldcingen ook onderdeel van een concreet proces van 
opvragen, verstreklcen, eventuele opslag en het verdere gebruik van de gegevens 
door de ontvanger. Dit proces van vragen, verstrekken en gebruik komt in 
paragraaf 2.4 aan de orde. 
Voorts kunnen binnen het kader van de Wet persoonsregistraties nog (nadere) 
juridische afspraken worden gemaalct over het opvragen en verstrekken van 
gegevens. Enkele bestaande afspraken tussen wagers en verstrekkers worden in 
paragraaf 2.5 voor het voetlicht gebracht. 
Omdat de Wet persoonsregistraties binnen afzienbare tijd vervangen zal worden 
door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), wordt in paragraaf 2.6 
afzonderlijke aandacht besteed aan het verstrekken van gegevens aan de politic 
onder het regime van de Wbp. 

2.2 Definities, indelingen en doelen 

2.2.1 Beslisschema 

Hoofdstuk 2 

Juridisch kader van Wpr en Wbp 

Bij het verstrekken van gegevens kan, gelet op het juridisch kader van de Wpr, een 
beslisschema worden geschetst met vier hoofdvragen. 
I Definitie: de eerste hoofdvraag betreft drie juridische definities: is er spralce van 

het verstrekken van persoonsgegevens uit een persoonsregistratie? 
II Doe!: indien deze vragen bevestigend worden beantwoord, komt de vraag van 

de verschillende doelen aan de orde: aan de ene kant het doel van de 
persoonsregistraties waaruit de gegevens worden verstrekt; aan de andere kant 
het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd. 
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III Juridische grondslag: zodra over de doelen duidelijkheid bestaat, kan de vraag 
naar de juridische grondslag voor de verstrekking worden bezien. Gronden 
lcunnen bijvoorbeeld gevonden warden in de artikelen 11, 13, 14 en 18 lid 3 van 
de Wet persoonsregistraties. Ook de artikelen 105, 125f en I25i van het 
Wetboek van Strafvordering bevatten in het kader van het onderzoek genoemde 
gronden voor het verstrekken van gegevens aan de politic. 

IV Invulling bevoegdheden: Ms vierde is er de vraag of de gegevens, er vanuit 
gaande dat er een juridische basis is om te verstreklcen, oak daadwerkelijk 
verstrekt zullen worden. Deze vraag ziet op de wijze waarop de (ontstane) 
bevoegdheid tot het verstrekken van gegevens wordt ingevuld. 

Overigens moet wel worden opgemerkt, dat een afweging in de pralctijk niet 
noodzakelijkerwijs al deze vier juridische vragen behoeft te omvatten of eenzelfde 
volgorde zou moeten hebben. In het kader van afspralcen, door het volgen van 
procedures, of door bepaalde inrichting van het bedrijfsproces kunnen een aantal 
onderdelen van het beslisschema als het ware al vooraf ingevuld zijn. 

De eerste twee hoofdvragen zien op een aantal definities (paragraaf 2.2.2) en 
indelingen (2.2.3) in de Wpr, alsmede op de verschillende doelen die bij het door 
de politie vragen am gegevens en het vervolgens al dan niet verstrekken van die 
gegevens een rol spelen (2.2.4). Van belang zijnde definities van `verstrekken', van 
`persoonsgegevens' en van `persoonsregistratie'. De van belang zijne indelingen 
zijn die tussen intern gebruik en extern verstrekken enerzijds en de indeling in 
(semi) publieke en private sector anderzijds. 

2.2.2 Definities 

De belangrijkste vraag ten aanzien van de toepasselijkheid van de Wet 
persoonsregistratie is: gaat het am het verstrekken van persoonsgegevens uit een 
persoonsregistratie? Aileen als deze vraag geheel bevestigend wordt beantwoord, is 
de Wpr van toepassing. Is er geen sprake van een persoonsregistratie, bijvoorbeeld 
omdat het am `ouderwetse' niet digitate videobanden gaat waarbij er geen 
specifieke zoekstructuur is, dan is de Wet persoonsregistraties niet van toepassing 
en vormt daardoor dus ook geen belemmering voor het verstreklcen van gegevens of 
info rmatie3 . 

Verstrekken 
Het verstrekken van gegevens is in artikel 1 van de Wpr omschreven als het bekend 
malcen of ter beschildcing stellen van gegevens. Het begrip verstreklcen heeft 
volgens de parlementaire geschiedenis een (zeer) ruim bereik. De wijze van 

3 Zie Rapport Registatiekamer In beeld gebracht; Privacyregels voor het gebruik van videocamera's 
voor toezicht en beveiliging, Den Haag: 1997, biz. 7, 8 en 17 en 18. 

• 
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verstrekken is op zichzelf Met van betekenis: dit kan mondeling, schriftelijk, langs 
elektronische weg of door het overhandigen van een magneetband met gegevens. 
Ook het raadplegen van gegevens valt onder verstrekken. De te verstrekken 
gegevens kunnen als zodanig in de persoonsregistratie zijn opgenomen. Zij lcunnen 
echter ook het resultaat zijn van een verwerking waardoor nieuwe informatie wordt 
verkregen. Under het verstreldcen valt niet alleen het nauwkeurig weergeven van de 
uit de registratie verkregen informatie, maar ook het in iets andere vorm doorgeven 
van in wezen dezelfde gegevens. 
Verstrekkingen in de zin van privacywetgeving zijn bijvoorbeeld het antwoord `ja' 
op de vraag van een politieagent of het zinvol zou zijn om een machtiging aan de 
Rechter Commissaris te vragen, het door een politieagent over de schouder 
meekijken, of een mededeling dat de persoon 'wel bekend' is. In de pralctijk zal 
overigens nog blijken dat dit vaak Met zo wordt gezien. 

Persoonsgegevens 
Het begrip persoonsgegeven is in artikel 1 Wpr gedefinieerd als een gegeven dat 
herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. Deze ruime definitie sluit 
zowel aan bij de omschrijving van het begrip 'personal data' in het Europees 
Databeschenningsverdrag (Verdrag tot beschenning van personen met betrekking 
tot de geautomatiseerde verwerlcing van persoonsgegevens, Straatsburg, 28 januari 
1981, Trb. 1988, 7), als bij de omschrijving in artikel 2, onderdeel a van de EU 
Privacyrichtlijn (Richtlijn 95/461EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 
oktober 1995 betreffende de beschenning van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens, Pb EG, nr. L 281/31-50). In artikel 2 van het databeschenningsverdrag 
wordt personal data omschreven als 'any information relating to an identified or 
identifiable individual'. In artikel 2 van de EU Privacyrichtlijn word gesproken van 
ledere informatie betreffende een geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon' 

In deze omschrijving staan de elementen 'any information relating to' en 'identified 
or identifiable' centraal. De Wpr spreelct over herleidbaar. Een gegeven is 
herleidbaar als het informatie bevat over een identificeerbare persoon 

Bij 'any information relating to' gaat het om alle gegevens die omtrent een bepaalde 
persoon informatie kunnen verschaffen. In veel gevallen, zoals bij gegevens over 
eigenschappen, opvattingen of gedragingen, zal dit duidelijk zijn. Under 
omstandigheden zal de context waarin het gegeven wordt vastgelegd en gebruikt 
bepalend zijn. Van belang is dan of het gegeven bepalend kan zijn voor de wijze 
waarop de betrokken persoon in het maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld of 
behandeld. Anders gezegd: het gaat over de wijze waarop de betrokkene aan het 
maatschappelijk leven deelneemt. Zo kunnen gegevens over een onderneming, 
uitgaande telefoongespreldcen persoonsgegevens zijn. Ook telefoonnummers en 
kentekens van auto's lcunnen persoonsgegevens zijn. 
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Gegevens die betrekking hebben op overledenen zijn geen persoonsgegevens als 
bedoeld in de Wpr. 
Gelet op de situatie van vraag en antwoord gaat het bij ja/nee vragen en 
antwoorden zoals `ja' of 'die is wel bekend' om persoonsgegevens als bedoeld in de 
privacywetgeving. 

Bij 'identified or identifiable' speelt vooral de vraag of de identiteit van de persoon 
redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, vastgesteld 'can worden. Dit 
onderdeel zal bij het op grond van de dringende en gewichtige redenen van artikel 
11 lid 2 Wpr aan de politic verstrekken van gegevens naar aanleiding van een door 
de politic gestelde vraag weinig of geen rot spelen. In situatie van dringende en 
gewichtige redenenen is er - kort gezegd - al sprake van geindividualiseerde 
personen. 

Persoonsregistratie 
Een persoonsregistratie is in artikel 1 Wpr omschreven als een samenhangende 
verzameling van op verschillende personen betrelcking hebbende persoonsgegevens 
die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende 
raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd . 

Bij de vraag of er at dan niet sprake is van een persoonsregistratie gaat het in het 
bijzonder om het element 'samenhangende verzameling'. Bij handmatige 
verzamelingen gaat het eveneens om de vraag of de verzameling 'met het oog op 
een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd'. 
Het element ssamenhangende verzameling' houdt in dat een verzameling op grond 
van den of meer kenmerken een onderlinge samenhang moet vertonen. 
Onderlinge samenhang kan blijken uit een gemeenschappelijke bestemming of uit 
het feit dat de verzameling in de praktijk als een geheel wordt beschouwd. De 
samenhang kan zitten in een vooraf aangebrachte structuur van de verzameling of 
in een raadpleegmethodiek die samenhang brengt in ogenschfinlijk willekeurige 
gegevens. 
Het element 'met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens 
systematisch is aangelegd' betreft de systematische toegankelijkheid. Dit element 
speelt een belangrijke rot bij handmatig gevoerde gegevensverzamelingen. 
`Gewone' analoge videobanden dienen voor de vraag of het om een 
persoonsregistratie gaat, beoordeeld te worden aan de hand van de criteria voor 
handmatige persoonsregistraties. Het gaat daarbij vooral om de vraag of een 
gegevensverzameling een duidelijke, vooraf bepaalde structuur bezit. 
Kaartsystemen en gegevensverzamelingen the in hoofdzaak bestaan uit 
voorbedrulcte formulieren voldoen aan deze eis. Ook bij dossierverzamelingen kan 
aan de eis van systematische toegankelijkheid voldaan zijn, bijvoorbeeld in 
combinatie met een geautomatiseerd bestand met een verwijsfunctie naar de 
dossiers. 



ALS DE POLITIE IETS WIL WETEN... 	 29 

Of een handmatige verzameling inderdaad als een persoonsregistratie in de zin van 
de Wpr is aan te merken, is afhankelijk van de feitelijke situatie. 

2.2.3 Indelingen 

Intern en extern verstrekken 
De Wpr kent bij het verstrekken van persoonsgegevens een onderscheid in het 
intern gebruik (artikel 6 Wpr) en het verstrekken aan derden (artikelen 11 Um 14 
en 18 lid 3 Wpr). 
Bij intern gebruik gaat het om het gebruik van persoonsgegevens binnen de 
organisatie van de houder. Persoonsgegevens mogen op grond van artikel 6 Wpr 
intern gebruikt worden voor doeleinden die met het doe van de registratie 
verenigbaar zijn. 
Derden zijn alle instanties en personen met uitzondering van de houder, de 
bewerker, de personen behorend tot de organisatie van de houder of die van de 
bewerker en, als laatste, de geregistreerde zelf. Bij het verstrekken van 
persoonsgegevens door privaatrechtelijke houders aan de politic is de politic `derde' 
in de zin van de Wpr. Om deze reden wordt in het kader van het onderhavige 
onderzoek wordt geen aandacht besteed aan het interne gebruik van artikel 6 Wpr. 

Private en semi -publieke sector 
Naast het onderscheid intern-extern is er het onderscheid tussen enerzijds (semi) 
publieke en anderzijds de private sector. Dit onderscheid is ook ten aanzien van het 
verstreklcen van gegevens aan `derden' van belang. Naast verstrekkingsgronden die 
van toepassing kunnen zijn op verstrekkingen door alle houders, is er ten behoeve 
van het verstreldcing binnen de (semi)publieke sfeer de verstrekkingsgrondslag van 
artikel 18 lid 3 Wpr. Artikel 18 lid 3 is enkel van toepassing op verstrekkingen 
waarbij zowel de houder/verstrekker als de ontvanger tot de semi-publieke sector 
behoren. In de terminologie van de Wpr gaat het bij de semi-publieke sector om de 
instanties en personen bedoeld in artikel 17 Wpr. Dit zijn het Rijk (bijvoorbeeld 
academische ziekenhuizen behorende bij een rijksuniversiteit), de provincies, 
gemeenten en andere openbare lichamen. Dit met inbegrip van de daaronder 
ressorterende diensten, instellingen en bedrijven (artikel 17, onder a, Wpr). 
Daarnaast is in het Afbakeningsbesluit (gebaseerd op artikel 17, onder b en onder c, 
Wpr) opgesomd welke instellingen eveneens tot de semi-publieke sector worden 
gerekend. Het gaat onder andere om de ziektekostenverzekeraars als bedoeld in 
artilcel 1 van de Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1980, 646) en de 
rechtspersonen, aangewezen ingevolge artikel 16 lid 1 van de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967, 655). 

Uitzonderingen op toepasselijkheid Wpr 
Als laatste indeling kan gewezen worden op die verzamelingen of verwerkingen 
van gegevens waar de Wet persoonsregistraties bij wijze van exceptie niet op van 
toepassing is. Zo is de Wpr met van toepassing op boeken en andere schriftelijke 
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publicaties (artikel 2 lid 1 onder c, Wpr). De Wpr is eveneens niet van toepassing 
op openbare registers die bij de wet zijn ingesteld (artikel 2 lid 2 Wpr). Bij dit 
laatste kan gedacht worden aan openbare register van het Kadaster en de 
handelsregisters van de Kamers van Koophandel. 

2.2.4 Doelen 

De tweede hoofdvraag betreft de verschillende doelen die een rol spelen bij een 
verzoek van de politie om persoonsgegevens. Het gaat hierbij zowel om het doel 
van de persoonsregistraties waaruit de gegevens worden verstrekt, als om het doel 
waarvoor de gegevens worden gevraagd. Zodra over deze doelen duidelijkheid 
bestaat, kan de derde hoofdvraag, naar de juridische grondslag voor de 
verstrekking, aan de orde komen. 
Wat betreft het doel van de persoonsregistratie zijn in dit verband met name het 
aanmeldingsformulier, of, als de persoonsregistratie vrijgesteld is van aanmelding, 
het Besluit genormeerde vrijstelling van belang. Bij het aan de politie 
overeenkomstig het doel van een persoonsregistratie verstreklcen van gegevens ;can 
bijvoorbeeld gedacht worden aan verstrekkingen in het kader van fraude (in relatie 
met het bedrijf), bankovervallen en aan het verstrekken van videobanden of 
gedeelten daarvan van bewakingscamera's van bijvoorbeeld transportbedrijven, 
banken of benzinestations bij diefstal, beroving of het tanken en wegrijden zonder 
te betalen. 
Wat betreft het doel waarvoor de gegevens door de politie worden opgevraagd kan 
in het bijzonder worden gedacht aan de politietaak (artikel 2 Politiewet 1993). Het 
doel kan gelegen zijn in de opsporing (specifielce gebeurtenis, persoon of groep), in 
de handhaving van de openbare orde in brede zin (zoals bijvoorbeeld bij 
jeugdcriminaliteit, vandalisme of graffitiprojecten), of gegevens kunnen gevraagd 
worden in het kader van de hulpverlening. Bij dit laatste kan bijvoorbeeld worden 
gedacht aan zogenaamde jongerenprojecten'of de vermissing van personen. 

2.3 Grondslagen voor verstrekking 

Zodra vaststaat dat het, in de bewoordingen van de Wpr, om het verstreklcen van 
persoonsgegevens uit een persoonsregistratie gaat en duidelijk is welke doelen 
hierin een rol spelen, komt de vraag naar de juridische grondslag voor het 
verstreklcen van gegevens aan de orde. 
Vier verstrekkingsgronden zijn hier relevant. Uiteraard is dat in eerste instantie de 
dringende en gewichtige redenen van artikel 11 lid 2 Wpr (paragraaf 2.3.1). 
Daamaast wordt aandacht geschonken aan de doelverstreklcing van artikel 11 lid 1 
Wpr (2.3.2), het wettelijk voorschrift van artikel 11 lid 1 Wpr (2.3.3) en de "semi-
publieke" verstrelckingsgrondslag van artikel 18 lid 3 Wpr. (2.3.4). Deze laatste 
bepaling wordt mede behandeld omdat deze een grote gelijkenis vertoont met de 
verstreldcingengrondslag van artikel 8, onder f, Wbp die in de toekomst ook de 
gevallen bestrijkt die thans bestreken worden door de dringende en gewichtige 
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reden van artikel 11 lid 2 Wpr. In paragraaf 2.3.5 wordt een schematisch overzicht 
gegeven van de verschillen en overeenkomsten .  tussen de doelverstrekkingen en 
verstrekkingen op grond van artilcel 11 lid 2 en artikel 18 lid 3 Wpr. 

2.3.1 Dringende en gewichtige redenen 4  

In de afweging of persoonsgegevens verstrelct kunnen worden op grond van de 
dringende en gewichtige redenen als bedoeld in artikel 11 lid 2 Wpr, kunnen zes 
elementen worden onderscheiden. Het gaat om: 
— uitzondering 
— desgevraagd 
— dringende en gewichtige redenen 
— privacytoets 
— geen geheimhouding vereist 
— bevoegdheid 

Uitzondering 
De grondslag `gewichtige en dringende' reden is een verstrekkingsgrond bedoeld 
voor uitzonderingen. Bij het verstreldcen van gegevens op grond van dringende en 
gewichtige reden zal derhalve van geval tot geval bekeken moeten worden of een 
verstreldcing is toegestaan. 

Desgevraagd 
Artikel 11 spreelct over desgevraagd. Er moet dan ook voldaan zijn aan de 
voorwaarde dat er een gerichte aanvraag is. Uit de wetsgeschiedenis van de Wet 
persoonsregistraties blijkt, dat het `desgevraagd' verstrekken inhoudt het 
Incidenteel op verzoek of binnen een afspraak meer regelmatig, maar in elk geval 
niet spontaan' verstrekken. 
De voorwaarde 'clesgevraagd' ziet dus met name op verstrelckingen in concrete 
gevallen, waarbij het initiatief uitgaat van de verzoeker. Vertreldcingsgrondslagen 
waarin deze voorwaarde is opgenomen, zijn ook met bedoeld om een basis te geven 
voor informatiestromen. Voorgaande betekent overigens met dat uitgesloten is dat 
herhaaldelijk met elkaar vergelijkbare verstrekkingen plaats kunnen vinden. 
Binnen een bepaalde afspraalc kunnen onder omstandigheden meerdere 
toekomstige gelijksoortige verstrekkingen plaatsvinden, mits daarbij verondersteld 
kan worden dat iedere verstrekking voortvloeit uit het (in meer algemene 
bewoordingen gestelde) verzoek. Er is dus enige juridische ruimte voor afspralcen 
op dit gebied. 

4 Zie voor achtergrondinformatie B.J. Crouwers-Verbrugge, B.M.A. van Eck en E. Schreuders, 
Persoonsgegevens beschermd Uitspraken van de registratiekamer, Den Haag: SDU, 1997, blz. 12 
en de daar genoemde zaken. Zie voor het verIcrijgen van gegevens door de politie met name zaak 
93.E.213, blz. 228. 
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Dringende en gewichtige redenen 
De kemelementen zijn dringend en gewichtig. Het gaat hierbij om cumulatieve 
voorwaarden. Er moet derhalve een dringende reden zijn die van voldoende 
gewicht is en er moet sprake zijn van een spoedeisend belang dat ook op zichzelf 
van voldoende betekenis is. Ann opsporingsambtenaren kunnen om dringende en 
gewichtige reden alleen gegevens worden verstrekt bij misdrijven of gebeurtenissen 
van ernstige aard die een directe actie noodz_akelijk maken en waarbij de gewenste 
inforrnatie Met tijdig of zonder grote inspanning op andere wijze kan worden 
verIcregens . 

Privacytoets 
De privacytoets houdt in dat dient te worden bezien of de persoonlijke levenssfeer 
van de geregistreerde door het verstreklcen van gegevens niet onevenredig zou 
worden geschaad. Bij deze toets spelen de aard van de te verstrekken informatie, de 
onderliggende rechtsverhouding tussen houder en geregistreerde en het belang van 
de derde bij de verstreldcing een rol. Een aantal factoren is derhalve van belang. Zo 
speelt de aard van de gegevens een rot: naarmate deze gevoeliger zijn zal eerder 
van onevenredige schade sprake zijn. Daamaast spelen de wijze waarop de 
gegevens verlcregen zijn en de relatie tussen de tank van de houder en de taak 
waarvoor de gegevens worden gevraagd een rol. Verder moet de verstreldcing 
noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de taak van het vragende orgaan 
(proportionaliteit). Dit vereiste ligt op het vlak van het vereiste van gewichtigheid. 
Daamaast moeten er geen altematieve methoden zijn om aan de informatiebehoefte 
van de vragende instantie te voldoen (subsidiariteit). Is er een andere methode 
voorhanden dan is er geen noodzaak om de gegevens te verstreklcen. Er is dan 
overigens ook niet aan het vereiste van dringend voldaan. Als kanttekening kan bij 
de privacytoets gewezen worden op het feit dat de Wet persoonsregistraties ertoe 
strekt de belangen van geregistreerden te beschermen. De Wpr heeft daarnaast 
vooralsnog geen zelfstandige betekenis (gelcregen) bij de bescherming van 
bijvoorbeeld strafvorderlijke belangen van een verdachte. Illustratief in dit opzicht 
is een uitspraak van de Rechtbank Zwolle van 24 april 1996 in een zaak betreffende 
doodslag (niet gepubliceerd, verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien 
jaren). Naar aanleiding van het verweer van een verdachte dat het bewijs, voor 
zover dat verkregen en gebaseerd is op uit een geautomatiseerd klantenbestand 
verstrekte gegevens, op onrechtmatige wijze is verkregen omdat het verstreldcen in 
strijd zou zijn met de Wet persoonsregistraties, beslist de Rechtbank: `Dat het aan 
de houder van het bedoelde bestand is om te beslissen wat daarmee te doen, waarbij 
het op het eerste verzoek aarileveren van gegeven nit dit bestand aan de politic, 

5 Zie zaak 93.E.213 in: B.J. Crouwers-Verbrugge, B.M.A. van Eck en E. Schreuders, 
Persoonsgegevens beschermd Uitspraken van de registratiekamer, Den Haag: SDU, 1997, blz. 
228 en de brief van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer van 21 oktober 1993 over de 
informatieverstrekking door PIT Telecom BV aan opsporingsinstanties, onderdeel A, TIC, 1993/94, 
32 400 VI, nr. 8, blz. 1-2. 
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zoals in casu is geschiedt, dan ook valt onder de verantwoordelijkheid van X als 
beheerder van het bestand. Zo er in het onderhavige geval gesproken kan worden 
van onrechtmatig handelen clan zou dit op zijn hoogst een onrechtmatig handelen 
van X lcunnen zijn ten opzichte van verdachte, doch hierin speelt de politie, en in 
het verlengde daarvan de officier van justitie, naar het oordeel van de rechtbank 
geen 

Geen geheimhouding vereist 
Op grond van artikel 11 lid 3 Wpr dient het verstreldcen van gegevens aan derden 
achterwege te blijven als het Met verstrekken uit hoofde van ambt, beroep of 
wettelijk voorschrift geheimhouding geboden is. Het medisch beroepsgeheim is een 
geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 11 lid 3 Wpr. Ook de 
geheimhoudingsplichten van bijvoorbeeld advocaten, notarissen en geestelijken zijn 
geheimhoudingsplichten als bedoeld in het derde lid. Het is overigens niet zo dat 
het enkele feit dat op de verstrekkende persoon een geheimhoudingsplicht rust, met 
zich meebrengt dat verstreklcen Met is toegestaan. Het derde lid stelt dat de 
geheimhoudingsplicht zich tegen het verstreklcen moet verzetten. Het is dan ook 
niet bij voorbaat uitgesloten dat de hier bedoelde geheimhouders toch gegevens 
zullen verstreklcen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een conflict van plichten. 
Te denlcen valt aan de aangifteplicht van artikel 162 Wetboek van Strafvordering. 

Bevoegdheid 
Met uitzondering van het verstrekken op grond van een wettelijke verplichting 
(artikel 11 lid 1 Wpr) gaan de regelingen in de Wet persoonsregistraties over het 
verstreklcen van gegevens altijd om gevallen waarin een houder bevoegd kan 
zijn/worden om gegevens te verstrekken. Anders gezegd: als aan de voorwaarden 
van een verstrekkingsgrondslag is voldaan, dan is de houder gerechtigd om de 
gegevens te verstrekken. Er is echter geenszins spralce van een verplichting tot 
verstrelcken. 

6 Alhoewel deze uitspraak niet veel recht lijkt te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van de 
informatieverzamelende politie en derhalve toch te licht over mogelijke invloed van schending van 
artikel 11, tweede lid, Wpr heenstapt, geeft de uitspraak wel aan dat privacywetgeving met (primair) 
bedoeld is om strafvorderlijke belangen te beschennen. Zie wat dit laatste betreft ook HR 7 februari 
1995, NJ 1995, nr. 308. De HR stelt daarin treffend: `Uit hetgeen in 5.2 is vooropgesteld volgt dat 
de naleving van de bij en krachtens de Wpolr gestelde voorschriften - voor de naleving waarvan de 
beheerder van het politieregister, in dit geval de burgemeester van Groningen als beheerder van het 
toetunalige korps gemeentepolitie, verantwoordelijk is - met strekt tot bescherming van de verdachte 
in zijn strafvorderlijk belang. Tot bewijsuitsluiting zal de hiervoren aangeduide omstandigheid dus 
niet kunnen leiden en te minder tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in zijn 
vervolging. In het midden ken blijven onder welke omstandigheden schending van de bij of 
krachtens de Wpolr gegeven voorschriften met meer verenigbaar zou zijn met een eerlijke 
procesvoering, nu in feitelijke aanleg niet is aangevoerd dat en waarom het handelen van het 
Openbaar Ministerie in dit opzicht can ernstige schending van beginselen van een behoorlijke 
procesorde heeft opgeleverd, noch ook dat en waarom de verdachte in enig relevant 
verdedigingsbelang is getroffen.'. 
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2.3.2 Doelverstrekking 

In het verstrelcken van gegevens overeenkomstig het doel van de registratie lcutmen 
eveneens zes elementen worden onderscheiden: 

— gebruikelijk/standaard 
— eigen initiatief en op verzoek 
— voortvloeien uit het doel 
— privacytoets 
— geen geheimhouding vereist 
— bevoegdheid 

Hetgeen eerder is opgemerkt over de elementen geen geheitnhouding vereist' en 
`bevoegdheid' is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het verstrekken 
overeenlcomstig het doel van de registratie (zie paragraaf 2.3.1). In dit verband 
meer specifieke elementen betreffen de elementen `gebruikelijk/standaard', `eigen 
initiatief en op verzoek', `voortvloeien uit het doel' en de privacytoets. 

Gebruikelijk/standaard 
Het zijn de doelverstrekkingen die gebruikelijk of, anders gezegd, de standaard zijn 
bij het omgaan met persoonsgegevens. Hoofdregel is dat gegevens voor een bepaald 
doel verzameld en opgeslagen worden en vervolgens (alleen) gebruilct worden in 
overeenstemming met dat doe!. Het beginsel van de doelbinding, ook wel 
aangeduid als het finaliteitsbeginsel vindt zijn oorsprong in onder andere de 
OECD-Guidelines, het Databescherrningsverdrag en de EU-Privacyrichtlijnen 7 . 

Eigen initiatief en op verzoek 
Verstrekking van gegevens voortvloeiende uit het doel van de registratie is niet 
afhankelijk van een daaraan voorafgaand verzoek. Uiteraard kan een dergelijk 
verzoek wel aanwezig zijn. Doelverstrekkingen kunnen ook een basis vormen voor 
informatiestromen. 

Voortvloeien uit het doel 
Op grond van artikel 11 lid 1 Wpr kunnen gegevens aan e,en derde worden 
verstrekt als dit voortvloeit uit het doel van de registratie. Dit houdt in dat het doel 
van de betrokken registratie de verstrekking met zich mee moet brengen. Het doel 
kan in een aanmeldingsformulier of een reglement omschreven zijn. Voor 

7 OECD Recommendation concerning and guidelines governing the Protection of privacy and 
transborder flows of personal data ,OECD Document C(80)58(Final), October 1, 1980 en naast de 
algemene EU-richtlijn de Richtlijn 97/66/EG van het Europees Parlement en de Read van 15 
december 1997 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector, Pb. L 024, 30-01-1998, blz.1-8. 
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registraties die binnen het bereik van het besluit genormeerde vrijstelling vallen, is 
het desbetreffende onderdeel van dat besluit bepalend voor het doel van de 
registratie. 
Uit de aard van de registratie kan afgeleid worden of verstrekking voort zal vloeien 
uit het doel. De aard van een verbruikersadministratie van een waterleiclingbedrijf 
maakt het mogelijk bepaalde gegevens ten behoeve van overheidsregelingen te 
verstrekken. Het verstrekken van deze gegevens ten behoeve van een 
opsporingsonderzoek naar uitkeringsfraude vloeit echter met voort uit het doe!. In 
gevallen waarin een persoonsregistratie van bijvoorbeeld een bank tevens als doel 
de bestrijding van bank(fraude) heeft, zal er enkel spralce kunnen zijn van een 
doelverstrekking als duidelijk is dat de politie de gegevens vraagt ter bestrijding 
van (eveneens) bankfraude. 

Privacytoets 
Alhoewel met in de tekst van artikel 11 lid 1 Wpr opgenomen, client ook bij 
doelverstrekkingen rekening gehouden te worden met de vereisten van 
proportionaliteit en subsidiariteit. In die zin is er ook bij doelverstrelckingen in feite 
sprake van een privacytoets die overeenkomt met de hierboven al behandelde 
privacytoets bij het verstrekken van gegevens op grond van dringende en 
gewichtige redenee 

2.3.3 Wettelijke voorschrift 

In artikel 11 lid 1 Wpr is ook het verstrekken van gegevens als dit vereist is 
ingevolge een wettelijk voorschrift geregeld. Het moet daarbij gaan om een 
(expliciete) wettelijke verplichting tot het verstrekken van gegevens. 
Onder een wettelijk voorschrift als bedoeld in artikel 11 lid 1 Wpr valt in beginsel 
elke daad van wetgeving. Een dergelijke regeling zal echter wel moeten voldoen 
aan de eisen van artikel 10 lid 1 van de Grondwet. Een verplichting tot 
gegevensverstrekking is dan ook slechts mogelijk bij of krachtens een wet in 
formele zin. 

De wettelijke voorschriften die bij opsporing en vervolging aan bod komen zijn met 
name de artikel 105 (materidle voorwerpen zoals gegevensdragers) en de 
immateridle pendant artikel 125i Wetboek van Strafvordering. Het gaat hierbij om 
uitlevering in verband met een door de rechter-commissaris (RC) in het kader van 
een gerechtelijk vooronderzoek (GVO) of strafrechtelijk financieel onderzoek 
(SFO) claartoe gegeven bevel. Het zijn deze twee bepalingen die lcunnen worden 
ingezet, indien bij het verkrijgen van gegevens of de toepassing van de dringende 
en gewichtige redenen van artikel 11 lid 2 Wpr problemen worden verwacht. 

8 Zie Registratiekamer zaak 93.A.012, in: B.J. Crouwers-Verbrugge, B.M.A. van Eck en E. 
Sclueuders, Persoonsgegevens beschermrh Uitspraken van de registratiekamer, Den Haag: SDU, 
1997, blz. 196. 
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Het middel van de huiszoelcing (artikel 111 en verder en 125g van het Wetboek van 
Strafvordering) is hierin minder op zijn plaats. Indien bij een GVO of een SFO de 
rechter-commissaris wordt ingezet bij het verzoeken en verlcrijgen van informatie 
van particuliere houders, mag er vanuit gegaan worden dat degene die de gegevens 
bezit niet in die mate zal tegenwerken dat (vervolgens nog) het zwaardere middel 
van de huiszoeking noodzakelijk is. flit neemt echter niet weg, dat het voor kan 
komen dat een houder liever niet meewerkt aan uitlevering van bescheiden op 
grond van artikel 105 Sv, en er om die reden (toch) een bevel tot huiszoelcing wordt 
ingezet om de gewenste gegevens en bescheiden te verkrijgen. 

Binnen de sfeer van de communicatie speelt daarnaast ook artikel 125f Wetboek 
van Strafvordering een rol. flit artikel, dat inlichtingen over het verkeer betreft, 
wordt oak wel als basis gebruikt voor tenaamstellingsinfonnatie. In die gevallen 
wordt 125! Sv derhalve niet enkel gebruilct voor inlichtingen betreffende gegevens 
van de nummers van telefoons waannee contact is gezocht of gelegd, de tijdstippen, 
totstartdkoming en duur van die gesprekken, maar ook de tenaamstelling van het 
`contactzoekende telefoon-nummer. Er zijn overigens geen rechterlijke uitspraken 
bekend die (ook) de tenaamstellingsgegevens scharen binnen de lcring van artikel 
125f Sv. Op artikel 125f gebaseerde bevelen lumen gegeven worden door de 
officier van justitie (buiten een GVO) of de rechter-commissaris (binnen een (iVO). 

In de Teleconununicatiewet is in artikel 13.4 e,en plicht opgenomen om 
tenaamstellingsgegevens te verstrekken op het moment dat een 125f vordering of 
een 125g tap wordt overwogen. Dit is echter 'later' in het proces dan de hierboven 
beschreven tenaamstellingsverstrekkingen op de voet van artikel 11 lid 2 Wpr 
respectievelijk artikel 125f van het Wetboek van Strafvordering. 9  
Voor wat de financidle sector betreft kan nog gewezen worden op de plicht op 
grond van de artikelen 126 en 126a Wetboek van Strafvordering gegevens te 
verstreldcen in het kader van een strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO). 

2.3.4 Artikel 18 lid 3 Wpr 

Ook wat betreft het verstrelcken op grand van artikel 18 lid 3 Wpr zijn zes 
elementen te onderscheiden. Het betreft: 

— Informatie' binnen de overheid 
— desgevraagd 
— noodzakelijk voor (publieke) taak ontvanger 
— privacytoets 
— geen geheimhouding vereist 
— bevoegdheid 

9 lie ook Hoofdstuk 3 over de versehillende fasen bij de opsporing en Handelingen EK 13 oktober 
1998, biz. 3-51. 
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Behoudens de elementen Informatie birmen de overheid' en `noodzakelijk voor 
(publieke) taak ontvanger' zijn het merendeels dezelfde elementen als bij 
vertreldcingen op grond van dringende en gewichtige redenen (zie paragraaf 2.3.1). 

`Informatie binnen de overheid 
Binnen de overheid is middels de verstreldcingsgrond van artikel 18 lid 3 Wpr in 
feite een afgescheiden compartiment gecrederd waarbinnen het verstrekken van 
gegevens ten behoeve van de verzoeker/ontvangen aan een minder zware juriclische 
eis gebonden is. De eis van `noodzaak' is immers lichter dan die van `dringend en 
gewichtig'. Ms achtergrond voor het juridisch gezien `eenvoudiger' lcunnen 
uitwisselen van gegevens binnen de overheidssector kan verwezen worden naar de 
taken van de overheid in een samenleving die kenmerken heeft van de 
verzorgingsstaat. 

Noodzakelijk voor taak ontvanger 
Op grond van artikel 18 lid 3 Wpr kunnen uit persoonsregistraties als bedoeld in 
artikel 17 van de wet (semi-publieke sector) gegevens worden verstrekt aan 
personen of instanties ten behoeve van hun publiekrechtelijke taalc. De 
verstrekkende houder kan nadere voorwaarden of beperkingen stellen. Zo kan in 
een reglement worden bepaald dat verstreldcing op grond van artikel 18 lid 3, niet 
plants zal vinden. Artikel 18 lid 3 ziet daarnaast enIcel op Nederlandse personen of 
instanties. 
De invulling van het begrip noodzaak geschiedt door de elementen proportionaliteit 
en subsidiariteit. In deze zin kent de noodzaalc-afweging van artikel 18 lid 3 Wpr 
dezelfde elementen als de hiervoor behandelde privacytoets. Voor zover er een 
onderscheid gemaakt kan worden tussen de privacytoets en de noodzaakafweging, 
kan deze gevonden worden in het feit dat de privacytoets meer specifiek-individueel 
en persoonlijk van karalcter is, terwijl de noodzakelijkheidsafweging meer 
geobjectiveerd kan zijn en daardoor (zelfs) betrekking kan hebben op meer 
gestructureerde gegevensuitwisseling tussen overheidsinstanties. Bij dit laatste gaat 
het om de bij het element 'clesgevraagd' gememoreerde afspraak waarbinnen meer 
algemeen sprake kan zijn van gegevensverstrelcking. 

2.3.5 Overzicht 

In onderstaand schema wordt een overzicht gegeven van de verschillende 
elementen van een drietal gronden voor het verstrekken van gegevens. 



doelverstrekkIng 	 dringende & 	noodzsak art. 18 lid 3 
(gebruikelijk/standaard) 	gewichtige reden 	(infomiatie binnen de 

(uitzondering) 	 overheid) 

eigen initiatief en op verzoek 	 desgevraagd 

voortvloeien uit doe 	 dringende & 	noodzakelijk voor task 
gewichtige radon 	 ontvanger 

privacytoets (proportionaliteit en subsidiariteit) 

geen geheimhouding vereist 

bevoegdheid 

De vraag 	 Het verstreklcen 	 Opslag en gebruik 

politic 	 de (privaatrechtelijke) houder 	politic 
Wet politieregisters 	Wet persoonsregistraties 	Wet politieregisters 

Wet beschenning 
persoonsgegevens 
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Dit overzicht biedt het kader vcor inventarisatie en juridische analyse van de 
onderzochte pralctijk van het verstrekken van gegevens door privaatrechtelijke (niet 
semi-publieke) houders aan de politic. 

2.4 Het proces van vragen, verstrekken en gebruik 

2.4.1 De onderdelen van het proces 

Het verstrekken van gegevens op grond van dringende en gewichtige redenen is, 
evenals overigens het verstreldcen van gegevens op andere gronden, onderdeel van 
het bredere proces van het vragen om gegevens, het al dan niet verstrekken van de 
gevraagde gegevens en, als derde, de eventuele opslag en het verdere gebruik van 
de ontvangen gegevens. Elk van deze fasen kent zijn eigen juridische voorwaarden. 
Bij de fasen van het verzoeken om gegevens en de mogelijke opslag en het gebruik 
van de vencregen gegevens, staan de regels die van toepacsing zijn op de 
verzoekende/ontvangende partij op de voorgrond. In het onderhavige onderzoek is 
dat reguliere politic en wordt het relevante kader gevormd door de Wet en het 
Besluit politieregisters. 1°  

In deze paragraaf staat de politic centraal. Het gaat om de eerste en derde fase van 
het proces van vragen, verstrekken en gebruiken van gegevens. 

10 Zie uitgebreid over het verstrelckingenregime van de Wet politieregisters, Ad van Ruth en Eric 
Schreuders, Het gesloten verstrekkingenregime van de Wet politieregisters, Den Haag: SDU, 1999. 
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2.4.2 Het verzoek om informatie 

De hier behandelde gronden van artikel 11 en artikel 18 lid 3 Wpr voor het uit een 
persoonsregistratie verstrekken van persoonsgegevens aan de reguliere politie 
kennen ieder hun eigen materiele voorwaarden. In alle gevallen zal de verzoekende 
partij (de politie) de vraag om persoonsgegevens vergezeld moeten doen gaan van 
meer of minder inhoudelijke informatie. Zonder deze informatie kan de houder 
immers Met beoordelen of een bepaalde verstrelckingsgrond toegepast kan worden 
en, indien aan de materiele vereisten van een verstrekkingsgrondslag is voldaan, of 
ook daadwerkelijk van de dan ontstane bevoegdheid om te verstrekken gebruik 
gemaalct zal worden. 

Om een houder in staat te stellen om te beoordelen of er sprake is van een situatie 
van dringende en gewichtige redenen zal de verzoekende politie inzicht moeten 
geven in de redenen om gegevens te vragen. Dit inzicht zal zowel betrekking 
moeten hebben op het element van dringendheid (geen alternatief) als dat van 
gewichtigheid (ernst situatie). 

Indien de gegevens die in het kader van het verzoek om informatie aan de houder 
medegedeeld (moeten) worden opgenomen zijn in een politieregister, is het 
gesloten verstrekkingenregime van deze wet van belang. De Wet politieregisters 
kent in de artilcelen 14 tot en met 16 en 18 een gesloten verstrekkingenregime. Dit 
houdt in dat bij of krachtens de Wet politieregisters aangegeven wordt aan 
wie in welke gevallen bepaalde gegevens verstrekt moeten of mogen worden. De 
meeste uitvoeringsbepalingen zijn opgenomen in het Besluit politieregisters. Het 
verstrekken van gegevens in het kader van een verzoek om informatie wordt Met 
expliciet in het gesloten regime genoemd. Dit is echter geen beletsel: in het 
algemeen zal het verstrekken van gegevens aan de .houder aan wie gegevens 
gevraagd worden zijn juridische basis vinden in de verstrekkingsgrondslag van 
artikel 30 lid 1 Wpolr: het verstrekken van gegevens is noodzakelijk voor de goede 
uitoefening van de politietaak en in het kader hiervan passen binnen het verzoek 
om informatie. 
De weigeringsgronden van artikel 11 van het Besluit politieregisters om het 
verstrekken van gegevens te weigeren zijn eveneens geen beletsel. Het gaat in art. 
11 Bpolr immers om de mogelijkheid en niet om een verplichting gegevens te 
weigeren. Zo spreekt artikel 11 lid 1 Bpolr over "bevoegd" en spreelct het tweede 
lid over "kan". Hier komt nog bij dat artilcel 11 Bpolr enkel ziet op de verstrelcicing 
van gegevens op grond van art. 14 of art. 15 Wpolr aangescherpte 
verstreldcingsvoorwaarden van art. 12 Bpolr Met in de weg aan het verstrekken van 
gegevens in het kader van een verzoek om gegevens. Ook artikel 12 Bpolr ziet 
(enkel) op het verstreklcen ingevolge de artikelen 14 en 15 Wpolr. 

In de gevallen dat de gegevens die in het kader van het verzoek am informatie aan 
de houder medegedeeld (moeten) worden opgenomen zijn in een 
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persoonsregistratie vallende onder de Wpr, is -uiteraard- die wet van toepassing op 
het verstreklcen door de politie van gegevens om het gezochte antwoord te kunnen 
krijgen. Men kan bij registraties vallende onder de Wpr bijvoorbeeld denken aan 
vreemdelingenregistraties of bepaalde registraties in het kader van bijzondere 
wetten. In de meeste gevallen zullen verstrekkingen door de politie daarbij 
doelverstrelcicingen zijn. 

2.4.3 Het gebruik van de verkregen gegevens 

Als de ontvangen persoonsgegevens door de politic opgeslagen worden in een 
politieregister, zal aan de vereisten van met name de artikelen 4 lid 2 en 5, en het 
voorgestelde nieuwe artikel 5a n  van de Wet politieregisters alsmede het voor dat 
politieregister geldende privacyreglement moeten worden voldaan. Zo zal er sprake 
moeten zijn van rechtmatige verkrijging en zal de opslag noodzakelijk (niet-
gevoelige gegevens) clan we! onvennijdelijk (gevoelige gegevens) moeten zijn voor 
het doel van het register. Hier komt bij dat gegevens alleen opgenomen kunnen 
worden als het desbetreffende reglement daar oak daadwerkelijk in voorziet. Of en 
in hoeverre Wet persoonsregistratie-achtige gebreken die aan het verlcrijgen van 
gegevens laumen kleven een barriere opwerpen, kan gezien de al gememoreerde 
uitspraalc van de Hoge Raad van 7 febmari 1995, NJ 1995, nr. 308 (zie noot 6) niet 
met zekerheid vastgesteld worden. 

2.5 Afspraken 

Het maken van afspralcen kan een rol spelen bij de verschillende voorwaarden die 
verbonden zijn aan het verstreklcen van gegevens. In theorie zijn een viertal 
verschillende vormen van afspraken zijn te onderscheiden. Ads eerste zijn 
afspraken mogelijk in het kader van de voorwaarde "desgevraagd". Daarnaast zijn 
afspraken mogelijk over de gevallen waarin een bepaalde materiele voorwaarde 
vewald is. In dit kader Inumen bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over de 
gevallen waarin er wel of geen sprake is van dringende en gewichtige redenen en 
over de invulling van de privacytoets. Als derde kunnen (meer procedurele) 
afspralcen gemaakt worden die betrekking hebben op degene die feitelijk gezien 
toetst of een bepaalde voorwaarde al dan niet vervuld is. Ook zijn afspraken 
mogelijk over al dan niet gebruiken van de bevoegdheid tot verstrekken. 

De schriftelijke afspraken die een breder dan enkel bilateraal bereik hebben komen 
hieronder aan de orde. Het gaat om afspraken tussen gemaalct tussen justitie en de 
PTT (than.s toegepast door ICPN-Telecom), afspralcen tussen justitie en de banken 
en afspraken tussen politiekorpsen en ziekenhuizen. Afspralcen over de elementen 
'clesgevraagd' en het al dan niet gebruiken van de bevoegdheid om gegevens te 
verstreldcen zijn niet bekend. 

II Wetsvoorstel 25 398 (Bijzondere politieregisters). 
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2.5.1 Justitie - KPN-Telecom 

De geheime afspraak of afspraken tussen justitie en KPN-Telecom, waarvan geen 
exemplaar ontvangen is mogen worden, zien met name op de zogenaamde 
`geheime' telefoonnununers en komen er op neer, dat de politie enkel via 
tussenkomst van de RCID schriftelijk de gegevens behorende bij een 
telefoonnummer of gegevens over telefoonaansluitingen lcunnen vragen bij een 
centraal aanspreekpunt van ICPN-Telecom. Deze afspraken zijn een combinatie op 
het terrein van de materiele afweging die van de verstrekken houder naar de 
verzoekende ROD verschoven is, en de te volgen procedure die aan beide zijden 
gecentraliseerd en gekanaliseerd 

2.5.2 Justitie - Banken 

Tussen de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het openbaar ministerie 
is een gedragslijn opgesteld ten aanzien van de medewerking van banken aan 
bevragingen van politie en het openbaar ministerie. Een en ander heeft geresulteerd 
in de richtlijn `Vrijwillige medewerlcing banken bij onderzoeken'. Deze richtlijn 
bestrijkt ook de gevallen waarin er geen sprake is van een wettelijk voorschrift. De 
richtlijn heeft tot doel een regeling te treffen voor het verstrekken van gegevens 
indien een specifieke wettelijke titel ontbreekt, alsmede het doen continueren van 
bepaalde transacties onder vrijwaring en het verstrekken van de daar door 
verkregen informatie. Het meest omvangrijke onderdeel 3 ziet op verzoeken tot het 
verstrekken van informatie door banken buiten de gevallen waarin een wettelijke 
titel het OM de mogelijkheid biedt om informatie te verkrijgen. De belangrijkste 
uitgangspunten van de richtlijn ten aanzien van dergelijke informatieverzoeken 
zijn: 
— met verzoeken om informatie wordt terughoudend omgegaan: de richtlijn heeft 

alleen betrekking op afzonderlijke gevallen (verzoeken lcunnen dus niet 
`gestandaardiseerd' worden), en het OM kan een dergelijk verzoek slechts doen 
indien (1) zwaarwegende maatschappelijke belangen in het geding zijn, (2) 
geen (andere) wettelijk titel voorhanden is, en (3) na een afweging van 
proportionaliteit en subsidiariteit. De eis van proportionaliteit houdt in dat het 
zwaarwegend maatschappelijk belang de medewerking van de bank 
rechtvaardigt. Die van subsidiariteit behelst dat er geen andere mogelijkheden 
voorhanden zijn om de informatie te verkrijgen;. 

12 Een beschrijving is te vinden in de brief van de Minister van Justitie van 21 oktober 1993, TIC, 
1993/94, 23 400 VI, nr. 8, onderdeel A. 

13 Richtlijn 	 medewerking banken bij onderzoeken' van de Procureurs-generaal van 21 
augustus 1996„ Stcrt. 1996, 168. In werkingtreding 15 september 1996. 
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— de medewerking van de bank geschiedt op vrijwillige basis en na een 
belangenafweging door de betreffende bank: de NVB heel hiervoor een 
overigens niet bindende checklijst opgesteld; 

— formeel verzoek en overleg dienen te geschieden door de (ply.) hoofdofficier 
van justitie (eventueel vooroverleg met de bank kan door de zaaksofficier en de 
teamleider van de politie geschieden); 

— de kosten van de medewerking en de verstreklcing van gegevens worden bij het 
OM gedeclareerd, en 

— de bank wordt strafrechtelijk en civielrechtelijk gevrijwaard tegen eventuele - 
voorzienbare - risico's die aan de medewerlcing zijn verbonden of daarvan het 
gevolg kunnen zijn. 

Hoewel formeel bedoeld voor andere gevallen is de hiervoor weergegevens regeling 
over verzoeken tot het verstrekken van informatie door banken in de praktijk 
gebruikt (mede) ter invulling van de `dringende en gewichtige' redenen van artikel 
11 lid 2 Wpr. 

2.5.3 Politic - Ziekenhuizen 

In verschillende politieregio's zijn convenanten met een of meerdere ziekenhuizen 
gesloten of liggen de concepten daarvoor op tafel. Illustratief en representatief zijn 
de afspraken "Politie in het ziekenhuis" van de politic Brabant-Noord en een vijftal 
ziekenhuizen in die regio. 
De afspraken betreffen de bloedproef en verboden middelen, toegang tot het 
ziekenhuis voor opsporingsambtenaren, het inwinnen van medische informatie en 
het verhoren en aanhouden van patienten. In alle gevallen is toestemming het 
kernelement,. Afspraken over het verstrekken van gegevens op grond van artikel 11 
lid 2 Wpr en buiten de toestemming van de betrokkene zijn niet bekend. 

De procedure bij het aantreffen van verdovende middelen is dat deze aan de politic 
overhandigd, maar dat er geen verdere mededelingen gedaan worden, tenzij de 
patient toestenuning geeft.. 
De procedure over het inwinnen van medische infommtie in het kader van 
hulpverlening (met name verkeersongevallen) of opsporingsactiviteiten (aard en 
ernst van letsel in verband met delictsomschrijving bij bijvoorbeeld mishandeling) 
kent als centraal element de toestemming van de patient. 
Wat de toegang tot het ziekenhuis en het eventueel verhoren of aanhouden van 
verdachten betreft, is een en ander afhankelijk van de toestemming van de 
leidinggevende van de afdelingen, de behandelend arts en, in het geval van 
verhoren van een verdachte of horen van een getuige, de patient zelf. 
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2.6 De Wet bescherming persoonsgegevens en het verstrekken van gegevens" 

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zal de Wpr vervangen. De Wet 
politieregisters zal overigens met door de Wbp vervangen worden. De 'Wbp is 
immers met van toepassing op registraties of gegevensverwerkingen gehouden ter 
uitvoering van de politietaak. Het zijn de privaatrechtelijke verstrekkers die het 
verzoek om informatie in de toekomst zullen beoordelen aan de hand van de Wbp. 
Het in verband met het door privaatrechtelijke houders (verantwoordelijken in de 
zin van de VVbp) verstrekken van gegevens .  aan de reguliere politic van belang 
zijnde kader wordt uiteengezet. Nadruk zal liggen op de betekenis en toepassing 
van, alsmede en onderlinge verhouding tussen de artikelen 6, 7, 8, 9 en 43 van de 
Wbp. 

2.6.1 Opbouw van de Wbp 

De Wbp kent een gelaagde opbouw. Bepaalde groepen van bepalingen zijn van 
toepassing op alle of op bepaalde soorten van verwerkingen. Zo is artikel 6 van 
toepassing op alle verwerkingen. Artikel 34 lid 1 sub b, daarentegen speelt alleen 
een rol als gegevens verstrelct (gaan) worden. Op het verwerken van 
persoonsgegevens zijn, afhankelijk van de precieze vorm van verwerken, 
tegelijkertijd verschillende groepen, verschillende lagen, met bepalingen van 
toepassing. Ten aanzien van het verstrekken van gegevens aan de politie zijn de 
artikelen 6 tot en met 9 en 43 de basisbepalingen. Bij elke verstrelcking moet 
hiermee rekening gehouden 

2.6.2 Verwerken 

Centraal in de Wbp staat de verwerking van persoonsgegevens. Deze twee 
elementen vormen de basis voor toepasselijkheid van de wet. De wet is zo alleen 
van toepassing bij het verwerken van persoonsgegevens: elk gegeven betreffende 
een geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (artikel 1, onder a), 
Vele, zo niet alle, activiteiten vallen binnen de definitie van verwerken. Verwerken 
is namelijk elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot 
persoonsgegevens (artikel 1, onder b). Het bereik van de Wbp is derhalve ruimer 
dan dat van de Wpr, waar het (enkel) over persoonsregistraties gaat. Voor wat 
geheel handmatige verwerkingen betreft, verandert er overigens met zo veel. Ook 
voor de geheel handmatige verwerkingen gaat de Wbp uit van een bestand (artikel 
2 lid 1 Wbp jo. Artikel 1, onder c, Wbp). Een bestand in de zin van de Wbp is 
gelijk te stellen aan een handmatige persoonsregistratie in de zin van de Wpr. Wat 

14 Zie uitgebreid over de structuur van de Wet bescherming persoonsgegevens E. Schreuders, Ten 
model van de Wet bescherming persoonsgegevens, over gelaagdheid en restbepalingen, Privacy & 
Informatie, 1998, nr. 2, blz. 52-59. 
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art. 8 	gronden voor verwerIcing 
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art 43 	mogelijlcheid terzijdestelling artikel 9 
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de reeds genoemde analoge videobanden betreft, blijft het huidige toetsingslcader 
van de Wpr onder de Wbp in feite ongewijzigd. 

2.6.3 Grondslagen voor verstreklcing 

Zoals gezegd zijn de artikelen 6 tot en met 9 en 43 de basisbepalingen voor het 
verstreklcen van gegevens door private verantwoordelijken aan de politic. 

Artikel 6 bepaalt dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op 
behoorlijke en zorgvuldige wijze warden verwerkt. Het draait in dit artikel om 
'behoorlijk en zorgvuldig'. De EU-privacyrichtlijn spreekt in artikel 6 lid 1 onder a, 
over 'eerlijk en rechtmatig' In het Engels van 'fair processing'. Daarnaast bepaalt 
het artikel dat alle verwerkingen in overeenstenuning met de wet moeten zijn. 
Gevolg van deze twee elementen is dat een verwerking in overeenstemming met de 
wet alleen, niet aan de basisvoorwaarde voldoet. De verwerking moet immers ook 
(nog eens) behoorlijk en zorgvuldig zijn. Aan de andere kant heeft het element dat 
verwerkingen in overeenstenuning met de wet moeten zijn tot gevolg dat behoorlijk 
en zorgvuldig handelen alleen, (eveneens) niet voldoende is. 

Het tweede van belang zijnde artikel is artikel 8. Dit geeft een opsomming van de 
gevallen waarin persoonsgegevens mogen worden verwerIct. Cruciaal is dat elke 
verwerking van persoonsgegevens op een of meerdere onderdelen van artikel 8 
gebaseerd moet lcunnen worden. Verwerking van persoonsgegevens zonder een 
basis in artikel 8 is niet toegestaan. 

De meest omvattende gronden voor het verwerken van persoonsgegevens zijn de 
onderdelen e en 1. Onderdeel e ziet op - algemeen gezegd - de publieke sector 
(publiekrechtelijke taak van bestuursorgaan), onderdeel f met name op de private 
sector. 
Onderdeel f bepaalt dat persoonsgegevens mogen worden verwerkt indien "de 
gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde 
belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden 
verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de 
betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, prevaleert". Dit onderdeel sluit af met de zogenaamde privacytoets. Het 
zal de grondslag van artikel 8, onder f, Wbp zijn die, naast wettelijke voorschriften, 
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art. 7 & art. 8 -- niet onverenigbaarheidstoets --- art. 8, onder f, & art. 9 	. 
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naar verwachting het verstrekken van gegevens door particuliere 
verantwoordelijken aan de politie zal (gaan) beheersen en reguleren. 
In het kader van het onderhavige onderzoek kan nog gewezen worden op artikel 8, 
onderdeel c. In dit onderdeel is het verwerken van persoonsgegevens geregeld als 
dit `noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de 
verantwoordelijke onderworpen is'. Onderdeel d betreft de gegevensverwerking die 
`noodzakelijk is is ter vrijwaring van vitale belangen van de betrokkene'. 

Het derde hier te behandelen artikel is 7. Dit artikel staat centraal bij de eerste fase 
van het verwerken van gegevens: het verzamelen en (voor de eerste maal) 
registreren van gegevens. Artikel 7 bepaalt dat te alien tijde vooraf duidelijk moet 
zijn dat (a) persoonsgegevens voor een bepaald doe verzameld worden en dat (b) 
expliciet aangegeven moet (kunnen) worden voor welk doel of welke doelen dat is. 
Daarnaast geeft artikel 7 aan dat het een gerechtvaardigd doel moet zijn. Artikel 7 
vormt samen met artikel 9 de uitwerldng van het doelbindingsprincipe. 
De kern van artikel 9 is dat persoonsgegevens met verder verwerkt mogen worden 
op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Of 
een bepaalde verwerlcing al dan niet onverenigbaar is, hangt mede af van de 
verwantschap tussen het doe van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de 
gegevens zijn verkregen, de aard van de betreffende gegevens, de gevolgen van de 
beoogde verwerlcing voor de betrokkene, de wijze waarop de gegevens zijn 
verkregen en de mate waarin jegens de betroklcene wordt voorzien in passende 
waarborgen. 

Net verbindende element tussen de artikelen 7 en 9 bestaat emit, dat er meerdere 
malen toepassing gegeven moet worden aan artikel 8, en dat er hierbij sprake moet 
zijn van "met-onverenigbaarheid". In de fase van verzameling en (eerste) opslag is 
er de verwerkingsgrondslag die bepalend was bij de verkrijging: de artikel 8-grond 
die behoort bij artikel 7. Vervolgens zijn er de verwerlcingsgrondslagen die 
bepalend zijn voor verdere verwerking: de artikel 8-gronden van het verdere 
verwerken als bedoeld van artikel 9. Deze combinaties van grondslagen, die 
overigens gelijkluidend kunnen zijn (onder het regime van de Wpr spralcen we dan 
bijvoorbeeld van een doelverstrekkingen) mogen 'met onverenigbaar' met elkaar 
zijn. Zoals hierboven is aangegeven, zal het ment name artikel 8, onder f, 
Wbp zijn die als verstrelddngsgrond zal fimgeren. 
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2.6.4 Niet-onverenigbaarheid en artikel 43 Wbp 

Naast een basis in artikel 8 zal, z,oals gezegd, een verstrekking de 'Ind-
onverenigbaarheidstoets' van artikel 9 moeten lcunnen doorstaan. Het is nu echter 
artikel 43 dat de mogelijkheid biedt om dit artikel buiten toepassing te laten. 
Artikel 43 bepaalt limners dat de verantwoordelijk artikel 9 buiten toepassing kan 
laten als dit noodzakelijk is in het belang van onder meet de veiligheid van de 
staat, de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten, gewichtige 
economische en financiele belangen van de staat en andere openbare lichamen en 
de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen. 
Het is goed om op deze plaats te benadruldcen dat ook artikel 43 een bevoegdheid 
verleent. Het artikel bevat dan ook niet de verplichting om artikel 9 buiten 
toepassing te laten. De verantwoordelijke heeft derhalve de keuze om bij een 
verstrekking de `niet-converenigbaarheidstoets' wet of niet toe te passen. 
De Wet beschenning persoonsgegevens lijIct ten aanzien van het verstreldcen van 
gegevens in het kader van de in artikel 43 genoemde onderwerpen een verruiming 
te kennen aanzien van de Wet persoonsregistraties. De onder de Wet 
persoonsregistraties bestaande situatie dat vele verstrekkingen door particuliere 
instanties aan bijvoorbeeld politie en justitie niet plaats (zouden) lcunnen vinden 
omdat er geen sprake is van edringende en gewichtige reden' als bedoeld in artikel 
11 lid 2 Wpr, lijkt met de tekst van de Wbp in de hand, voorbij. Weliswaar stelt de 
Memorie van Toelichting (blz. 171) 15  dat een wijziging ten opzichte van de Wet 
persoonsregistraties niet beoogd is, maar in de tekst van artikel 43 en artikel 8, 
onderdeel f, valt niet te lezen dat deze artikelcombinatie enIcel toegepast kan 
worden in geval van `dringende en gewichtige reden'. Uiteraard dient artikel 43 
naar zijn aard strikt te worden uitgelegd om te voorkomen dat de uitzondering de 
regel overheerst. Mede op grond van artikel 8 EVRM dient spralce te zijn van 
heldere en voorzienbare regelgeving. Het is niet uitgesloten dat meer verstrek-
lcingen aan de voorwaarde `noodzaak' dan aan die van `dringend en gewichtig' 
gaan voldoett Zekerheid hierover zal uiteraard pas lcunnen bestaan zodra de Wbp 
daadwerkelijk wordt toegepast 

2.6.5 Overzicht en vergelijking 

Als de elementen van het verstrekken van gegevens door privaatrechtelijke 
verantwoordelijken aan de politic in schema worden gezet, net dit er, gebaseerd op 

15 Zo wordt in Note naar aanleiding van het verslag (TIC, 1998/99, 25 892, nr. 6) op biz. 32 gesteld dat 
de situatie van artilcel 43 overeenkomt met de verstrekking op grond van een dringende en 
gewichtige reden zoals bedoeld in artikel 11 lid 2 Wpr. Zie in gelijke zin TIC, 1998/99, 25 892, UT. 
8, blz. 18. 
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de veronderstelling dat artikel 8, onder f, Wbp de gebruikte grondslag zal worden, 
als volgt uit. 

noodzaak art. 8, onder f, Wbp 

eigen initiatief en op verzoek 

noodzakelijk voor tank ontvanger, privacytoets en toepassing van artikel 43 

geen geheimhouding vereist 

bevoegdheid 

Voor wat de elementen eigen initiatief en op verzoek betreft wordt verwezen naar 
paragraaf 3.2. Voor de noodzakelijkheids- en de privacytoets zij verwezen naar de 
paragrafen 3.1 en 3.3. De elementen dat geen geheimhouding vereist is en dat het 
om een bevoegdheid tot verstrekken gaat, zijn behandeld in paragraaf 3.1. De 
verwachtingen ten aanzien van het verstrekken van gegevens onder het regime van 
de Wbp is dan ook, dat dit juridisch gezien nagenoeg naadloos aan zal (lcunnen) 
sluiten bij het huidige verstreklcen op de voet van artikel 18 lid 3 Wpr: de 
noodzakelijke verstrekkingen binnen het compartiment van de (semi)overheid. 

Naast het verstrekken omdat dit als noodzakelijk voor de goede uitvoering van de 
politietaak wordt gezien, zullen de verstrekkingen op grond van een wettelijk 
voorschrift blijven bestaan. Ten aanzien van deze laatste verstrekkingen brengt de 
Wbp geen wijziging. 

2.7 Samenvatting 

In dit hoofdstulc is het wettelijk-juridische kader beschreven ten aanzien van het 
verstrekken van gegevens door particuliere houders aan de politic. Omdat de Wet 
persoonsregistraties binnen afzienbare tijd vervangen zal worden door de Wet 
beschenning persoonsgegevens (Wbp), is ook aandacht besteed aan het verstrekken 
van gegevens aan de politic onder het regime van de Wbp. 

2.7.1 De Wet persoonsregistraties 

Bij het verstreklcen van gegevens kan, gelet op het juridisch kader van de Wpr, een 
beslisschema worden geschetst met vier hoofdvragen. 
I Definitie: de eerste hoofdvraag betreft drie juridische definities: is er sprake van 

het verstrekken van persoonsgegevens uit een persoonsregistratie? 
II Doel: indien deze vragen bevestigend worden beantwoord, komt de vraag van 

de verschillende doelen aan de orde: aan de ene kant het doe van de 
persoonsregistraties waaruit de gegevens worden verstrekt; aan de andere kant 
het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd. 
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III Juridische grondslag: zodra over de doelen duidelijkheid bestaat, kan de vraag 
naar de juridische grondslag voor de verstrekking worden bezien. Gronden 
kunnen bijvoorbeeld gevonden worden in de artikelen 11, 13, 14 en 18 lid 3, 
van de Wet persoonsregistraties. Ook de artikelen 105, 125f en 125i van het 
Wetboek van Strafvordering bevatten in het kader van het onderzoek genoemde 
gronden voor het verstrekken van gegevens aan de politic. 

IV Invulling bevoegdheden: Ads vierde is er de vraag of de gegevens, er vanuit 
gaande dat er een juridische basis is om te verstrekken, ook daadwerIcelijk 
verstrekt zullen worden. Deze vraag ziet op de wijze waarop de (ontstane) 
bevoegdheid tot het verstrekken van gegevens wordt ingevuld. 

Zodra vaststaat dat het, in de bewoordingen van de Wpr, om het verstreklcen van 
persoonsgegevens uit een persoonsregistratie gaat en duidelijk is welke doelen 
hierin een rol spelen, komt de vraag naar de juridische grondslag voor het 
verstrekken van gegevens aan de orde. 
Vier verstreklcingsgronden zijn relevant. Uiteraard is dat in eerste instantie de 
dringende en gewichtige redenen van artikel 11 lid 2 Wpr. Daarnaast wordt 
aandacht geschonken aan de doelverstreldcing van artikel 11 lid 1 Wpr, het 
wettelijk voorschrift van eveneens artikel. 11 lid 1 Wpr en de "semi-publieke" 
verstrekkingsgrondslag van artikel 18 lid 3 Wpr. 

Belangrijke materiele voorwaarden bij de verschillende verstrekkingsgronden zijn 
de elementen dringende en gewichtige redenen, noodzakelijk voor (publieke) taak 
ontvanger, privacytoets, geen geheimhouding vereist, en bevoegdheid 

Dringende en gewiehtige redenen 
Het gaat hierbij om cumulatieve voorwaarden. Er moet derhalve een dringende 
reden zijn die van voldoende gewicht is en er moet sprake zijn van een spoedeisend 
belang dat ook op zichzelf van voldoende betekenis is. Aan opsporingsambtenaren 
kunnen orn dringende en gewichtige reden alleen gegevens worden verstrelct bij 
misdrijven of gebeurtenissen van emstige aard die een directe actie noodzakelijk 
maken en waarbij de gewenste informatie niet tijdig of zonder grote inspanning op 
andere wijze kan worden verkregen. 

Noodzakelijk voor taak ontvanger 
Op grond van artikel 18 lid 3 Wpr kunnen uit persoonsregistraties als bedoeld in 
artikel 17 van de wet (semi-publieke sector) gegevens worden verstrekt aan 
personen of instanties ten behoeve van bun publielcrechtelijke taak. De 
verstrekkende houder kan nadere voorwaarden of beperldngen stellen. Zo kan in 
een reglement worden bepaald dat verstrelcking op grond van artikel 18 lid 3 niet 
plaats zal vinden. Artikel 18 lid 3 ziet daarnaast enkel op Nederlandse personen of 
instanties. 
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De invulling van het begrip noodzaak geschiedt door de elementen proportionaliteit 
en subsidiariteit. In deze zin kent de noodzaak-afweging van artikel 18 lid 3 Wpr 
dezelfde elementen als de hiervoor behandelde privacytoets 

Privacytoets 
De privacytoets houdt in dat dient te worden bezien of de persoonlijke levenssfeer 
van de geregistreerde door het verstrekken van gegevens Met onevenredig zou 
worden geschaad. Bij deze toets spelen de aard van de te verstrekken informatie, de 
onderliggende rechtsverhouding tussen houder en geregistreerde en het belang van 
de derde bij de verstrekking een rol. Een aantal factoren is derhalve van belang. Zo 
speelt de aard van de gegevens een rol: naannate deze gevoeliger zijn zal eerder 
van onevenredige schade spralce zijn. Daarnaast spelen de wijze waarop de 
gegevens verkregen zijn en de relatie tussen de taak van de houder en de taalc 
waarvoor de gegevens worden gevraagd een rol. Verder moet de verstrekking 
noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de taak van het vragende orgaan 
(proportionaliteit). Dit vereiste ligt op het vlak van het vereiste van gewichtigheid. 
Daarnaast moeten er geen alternatieve methoden zijn om aan de informatiebehoefte 
van de vragende instantie te voldoen (subsidiariteit). 

Geen geheimhouding vereist 
Op grond van artikel 11 lid 3 Wpr dient het verstreldcen van gegevens aan derden 
achterwege te blijven als het Met verstreldcen uit hoofde van ambt, beroep of 
wettelijk voorschrift geheimhouding geboden is. Het medisch beroepsgeheim is een 
geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 11 lid 3 Wpr. 

Bevoegdheid 
Met uitzondering van het verstrekken op grond van een wettelijke verplichting 
(artikel 11 lid 1 Wpr) gaan de regelingen in de Wet persoonsregistraties over het 
verstrekken van gegevens altijd om gevallen waarin een houder bevoegd kan 
zijn/worden om gegevens te verstrekken. Anders gezegd: als aan de voorwaarden 
van een verstreklcingsgrondslag is voldaan, dan is de houder gerechtigd om de 
gegevens te verstrekken. Er is echter geenszins spralce van een verplichting tot 
verstreldcen. 

Naast deze gronden voor het verstrekken van gegevens is het verstrekken op grond 
van een wettelijk voorschrift van belang. In artikel 11 lid 1 Wpr is ook het 
verstrekken van gegevens als dit vereist is ingevolge een wettelijk voorschrift 
geregeld. Het moet daarbij pan om een (expliciete) wettelijke verplichting tot het 
verstrekken van gegevens. Onder een wettelijk voorschrift als bedoeld in artikel 11 
lid 1 Wpr valt in beginsel elke daad van wetgeving. Een dergelijke regeling zal 
echter wel moeten voldoen aan de eisen van artikel 10 lid 1 van de Grondwet. Een 
verplichting tot gegevensverstreklcing is dan ook slechts mogelijk bij of krachtens 
een wet in formele zin. 
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Het maken van afspraken kan een rot spelen bij de verschillende voorwaarden die 
verbonden zijn aan het verstreltken van gegevens. De schriftelijke afspralcen the een 
breder dan enkel bilateraal bereik hebben zijn afspraken gemaakt tussen justitie en 
de PTT (Mans toegepast door ICPN-Telecom), afspraken tussen justitie en de 
banken en afspraken tussen politiekorpsen en ziekenhuizen. 

2.7.2 De Wet bescherming persoonsgegevens en het verstrekken van gegevens 

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zal de Wpr vervangen. De Wet 
politieregisters zal overigens Met door de Wbp vervangen worden. De artikelen 6 
tot en met 9 en 43 zijn de basisbepalingen voor het verstrekken van gegevens door 
private verantwoordelijken aan de politic. 
Artikel 6 bepaalt dat persoonsgegewns in overeenstemming met de wet en op 
behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Artikel 8 geeft een opsonuning 
van de gevallen waarin persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Cruciaal is dat 
elke verwerking van persoonsgegevens op den of meerdere onderdelen van artikel 8 
gebaseerd moet kunnen worden. Verwerking van persoonsgegevens zonder een 
basis in artikel 8 is niet toegestaan. De meest omvattende gronden voor het 
verwerken van persoonsgegevens zijn de onderdelen e en f. Onderdeel e ziet op - 
algemeen gezegd - de publieke sector (publielcrechtelijke taak van bestuursorgaan), 
onderdeel f met name op de private sector. Onderdeel f bepaalt dat 
persoonsgegevens mogen worden verwerIct indien "de gegevensverwerking 
noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de 
verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij 
het belang of de fundamentek rechten en vrijheden van de betroldcene, in het 
bijzonder het recht op bescherming van de persoonlilke levenssfeer, prevaleert". 
Het zal de grondslag van artikel 8, onder f, Wbp zijn die, naast wettelijke 
voorschriften, naar verwachting het verstreldcen van gegevens door particuliere 
verantwoordelijken aan de politie zal (gaan) beheersen en reguleren 
Artikel 7 staat centraal bij de eerste fase van het verwerken van gegevens: het 
verzamelen en (voor de eerste maal) registreren van gegevens. Artikel 7 bepaalt dat 
te alien tijde vooraf duidelijk moet zijn dat (a) persoonsgegevens voor een bepaald 
doel verzameld worden en dat (b) expliciet aangegeven moet (cunnen) worden voor 
welk doel of welke doelen dat is. Daamaast geeft artikel 7 aan dat het een 
gerechtvaardigd doel moet zijn. Artikel 7 vormt samen met artikel 9 de uitwerking 
van het doelbinding,sprincipe. De kern van artilcel 9 is dat persoonsgegevens niet 
verder verwerkt mogen worden op een wijze the onverenigbaar is met de 
doeleinden waarvoor ze zijn verlcregen. 
Artikel 43 biedt de mogelijkheid om artikel 9 buiten toepassing te laten. Artikel 43 
bepaalt immers dat de verantwoordelijke artikel 9 buiten toepassing kan laten als 
dit noodzalcelijk is in het belang van onder meer de veiligheid van de staat, de 
voorkoming, opsporing en vervolging van stralbare feiten, gewichtige economische 
en financiele belangen van de staat en andere openbare lichamen en de 
bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen. 



Deel 11 Politie 



3.1 Inleiding 

Hoofdstuk 3 

Opsporing 

Deel II van deze rapportage, de hoofstukken drie en vier, is gewijd aan de vraag om 
informatie vanuit de politie. Deze infonnatievraag ontspringt aan, en is ingebed in 
de dagelijkse activiteiten van de politie." 
Het politiewerk kan in dit verband globaal worden onderscheiden in twee soorten: 
de vraag om infonnatie vanuit de opsporings- en onderzoeksactiviteiten van de 
politie (hoofdstuk drie), en de vraag om informatie in het kader van de 
ordehandhaving en hulpverlening op straat en in de wijk (hoofdstuk vier). Beide 
activiteiten verschillen wat betreft inhoud, aard en vvijze van de informatievraag, en 
in het uiteindelijke doe van de vraagstelling. 

Het onderhavige hoofdstuk (drie) is gericht op de informatievraag in het kader van 
de opsporings- en andere onderzoekswerkzaamheden van de politic. De indeling is 
als volgt. 
In paragraaf 3.2 wordt eerst de algemene gang van zaken geschetst. Deze is 
gebaseerd op de werkwijze binnen het tactisch opsporingsonderzoek, maar kan ook 
als model dienen voor andere onderzoeks- en opsporingsactiviteiten van de politic. 
Vervolgens worden hieraan de concrete inhoudelijke informatievragen en de 
gehanteerde juridische grondslagen gekoppeld (paragraaf 3.3). 
Daarna worden nog enkele bijzondere opsporingspraktijken bij de politic belicht 
(paragraaf 3.4). Dit betreft met name de werlcwijze en bevragingen van de 
Regionale criminele inlichtingendiensten (ROD'en), en van de Bureau's financitle 
ondersteuning (BFO's). De BFO-werlcwijze kan hierin ook model staan voor veel 
financieel rechercheren. 
Het geheel wordt besloten met een korte samenvatting (paragraaf 3.5) 

3.2 Opsporingsproces 

3.2.1 Startsituatie 

Politie-onderzoek neemt een aanvang vanuit een bepaalde startsituatie. Deze 
startsituatie kan varieren van een aangifte of tip vanuit het publiek, een melding of 

16 Voor een meer algemene beschrijving van de formele informatieuitwisseling op dit gebied zie: 
Robert van 1Cralingen en Corien Prins, Waar een wil is, is een weg? Een onderzoek naar de behoefie 
aan en de verstrekking van politiele en justitiele informatie voor buiten de strafrechtspleging 
gelegen doelen, Den Haag: SDU, 1996. Voor de meer infortnele vortnen van infortnatieuitwisseling 
zie: Ad van Ruth en Lodewijk Gunther Moor: Lekken of verstrekken. De informele informatie-
uitwisseling tussen opsporingsinstanties en derden, Nijmegen/Beek Ubbergen: ITS/Tandem Felix 
1997. 
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proces-verbaal van collega's, het aantreffen van de overblijfselen van een 
vermoedelijk misdrijf, tot signalen van andere overheidsinstanties. 
Aan de (beslissing tot het verrichten) van eerste onderzoeksactiviteiten ligt altijd 
bepaalde voOr-informatie te gronde. Deze startinformatie meet enerzijds voldoende 
redengevend zijn om een onderzoek in te stellen. Met andere woorden, de 
aanwezige vo6r-informatie, hoe vaag of globaal ook, dient in leder geval voldoende 
onderzoekswaardig te zijn om het instellen van een 'onderzoek m  te kunnen 
rechtvaardigen. Aan de andere kant dient deze informatie ook enig houvast te 
bieden voor verder onderzoek: voor-informatie die (te) weinig concrete 
aanknopingspunten biedt wordt ofwel terzijde gelegd, ofwel opgeslagen tot nader 
order. In voorkomende gevallen wordt, bijvoorbeeld via de Regionale Criminele 
Inlichtingendienst (RCID), naar nadere informatie gezocht. 

3.2.2 Productgerichte informatievraag 

Indien de startinformatie voldoende aanknopingspunten biedt, begint een traject 
van onderzoek en (later) opsporing. Zo'n traject is een doorlopend proces van 
vragen, selecteren en opslaan van infonnatie. De opsporing en de behoefte aan 
informatie lopen hierin parallel, en de opsporing eindigt wanneer de 
informatiebehoefte van de politic in het licht van de gestelde doelen is bevredigd. 
Uiteindelijk clienen alle inspanningen te resulteren in een concreet product. Inzet 
van de informatie-vraag is van begin af aan de oplossing van een misdrijf (of de 
definitieve ontzenuwing hiervan als geen sprake is van een misdrijf), de 
identificatie van de potentiele dader(s), en/of een houdhare bewijsvoering in het 
strafproces. Opsporing is daarmee wezenlijk een productgerichte activiteit. 

3.2.3 Drie fasen van bevragen; piramide 

Gedurende dit proces is sprake een bestendige toespitsing en precisering van de 
informatie-behoefte. De opzet daarvan heeft in de pralctijk zo blijkt, de vorm van 
een piramide. Vanuit een brede informatiebehoefte gaat men naar een zo bijzonder 
en specifiek mogelijke infonnatiebehoefte gericht op bepaalde personen en 
toedrachten. 
In deze beweging zijn drie fasen te onderscheiden: 
— in de eerste fase yacht men door middel van zo breed mogelijk rechercheren de 

start-informatie uit te breiden en te 'veredelen'; dit gebeurt door een vrij brede 
search onder basale brormen en registraties; 

— vervolgens gaat men steeds verder in de richting die de aldus veredelde 
informatie uitwijst; dit betreft - binnen kaders - echter nog steeds het formuleren 
van een redelijk globale informatievraag; 

17 In deze fase bettoeft het nog niet te gaan em een opsporingsonderzoek als bedoeld in artikel I32a 
van het Wetsvoorstel Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (ICamerstuldcen II, 1996-1997, 25 403, 
nrs. 1-2). 
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— in een derde fase zoekt men gericht naar de nog ontbrekende of specifieke 
gewenste informatie ten aanzien van betroklcenen of toedrachten, pas in deze 
derde fase gaat men `echt de diepte in'. 

Bovengenoemde fasering van onderzoek vindt men bij vrijwel alle vormen van 
politie-onderzoek terug, ongeacht of het nu om tactisch opsporingsonderzoek op de 
districten, of om de werkzaamheden van de (inter)regionale recherche, de RCID of 
de activiteiten van de bureau's financiele ondersteuning (BFO's) gaat. 
Het grootste deel van het recherchewerk en verreweg de meeste bevragingen 
situeren zich in de eerste twee fasen. Fase drie is qua aantal bevragingen (volume) 
van veel minder belang. 

3.2.4 Continuum van bevragingen. Strafvordering 

De fasering dient niet volgtijdig te worden opgevat. Het is met zo dat indien fase 
twee is begonnen, fase den ook definitief is afgelopen. Integendeel: fase twee en 
daarna fase drie leveren weer informatie op die in volgorde van fase den, twee en 
drie verder worden uitgerechercheerd. Aldus is sprake van een continuiim van 
bevragingen. 
Daarnaast is van belang dat `ergens' op dit traject van bevragingen wordt 
overgegaan tot een formeel opsporingsonderzoek in de zin van het Wetboek van 
Strafvordering of artikel 132a van het Wetsvoorstel Bijzondere 
Opsporingsbevoegdheden. Wanneer ciit gebeurt is in de praktijk wisselend, en mede 
afhankelijk van de bevindingen in het onderzoek en bijvoorbeeld de behoefte aan 
strafvorderlijke bevoegdheden om `verder te komen' . In sommige gevallen gebeurt 
dit zelfs in het geheel met (alleen screeningsactiviteiten) of pas na overdracht aan 
een tactisch traject (in geval van een RCID-onderzoek). In het tactische traject zelf 
kan dit bovendien weer varieren tussen de fasen twee en drie. De interne logica en 
structuur van het politie-onderzoek staat in zoverre los van de voorgeschreven 
fasering in/van strafvordering. 
In de derde plaats is van belang dat uiteindelijk sprake is van een formeel traject en 
van een formed gebruik van de informatie tegen betrokkene in een strafproces. Aan 
het einde staat een legitimiteitstoets, hetgeen uiteraard ook zijn schaduwen 
vooruitwerpt op de eerdere informatie-uitwisseling. In onderstaande wordt hierop 
teruggekomen. 
Figuur 3.1 geeft alvast een volledige grafische weergave van de piramide van 
bevragingen in politie-onderzoek. 
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Figuur 3.1- Piramide van informatiebehoefte en naar volume van bevragingen 

3.3 Inhoud van de informatievraag 

3.3.1 Brede bevraging (fase een) 

fase 3 
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reestrelies: 
• poNtleregistelles 
• egenbert bronnen 
• andere besets registleaesigegevens 

De brede, eerste fase van politie-onderzoek bestaat hoofdzakelijk nit een zuiver 
administratieve deskrese arch in de registraties die voor het politiewerk en voor veel 
politiemensen basaal zijn. Brede raadpleging van deze registraties behoort tot het 
standaardrepertoire waarmee men begint. Het betreft twee typen registraties: de 
beschikbare politieregistraties, en de openbare bronnen en overige 
registraties/gegevens die men als tamelijk basaal ervaart. 

Politieregistraties 
In het kader van een onderzoek en/of opsporing staan doorgaans de volgende acht 
infortnatiebronnen ter beschiklcing: BPS/Multipol, OPS, HKS, ROD- en CRI-
registraties, BFO-registraties, RBS (indien aanwezig), NSIS/list en VIPS. 
De meeste van deze bronnen zijn voor opsporingsambtenaren direct en on line te 
raadplegen. EnIcele (RCID- en CRI-registraties, BFO-registraties) zijn stand alone 
systemen of vereisen voor bevraging interventies van daartoe geautoriseerde 
afdelingen. Daarnaast zijn verschillende korpsen momenteel bezig de bevragingen 
uit deze systemen (verder) te lcanaliseren en te structureren. Eenvoudige 
bevragingen op naam in bijvoorbeeld BPS/Multipol, OPS en HKS zijn dan on line 
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en/of via de meldlcamer direct te bevragen. Voor de andere registraties en meer 
complexe zoekopdrachten worden infodesks ingericht. In het laatste geval kunnen 
politie-ambtenaren daar concrete vragen neerleggen, en krijgt men zo mogelijk 
dezelfde dag weer antwoord. 

Openbare bronnen" 
Het breed bevragen van (voor de politie) openbare bronnen behoort eveneens tot het 
standaardrepertoir van de politie in de eerste fase. Het betreft onder andere de 
volgende registraties: Gba, RdW, KvK, CD-foon/telefoonboek en/of Viditel, 
kadaster, internet en lexis/nexis. 

Inhood van de bevragingen 
De bevragingen zijn basaal in de zin dat de registraties doorgaans worden 
geraadpleegd ten behoeve van vrij elementaire gegevens. Het betreft drie soorten: 
tenaamstellingen en NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats), vervoers- en 
telecommunicatiegegevens, en locatiegegevens. De politic zoekt daarbij met name 
naar koppelingen tussen de verschillende bronnen: telefoonnurtuner en naam, 
kentekens en adressen, enzovoort. Het betreft doorgaans den op den-bevragingen, 
maar in voorkomende gevallen kan het ook om hele lijsten van zoekopdrachten 
gaan. 
De werkwijze die doorgaans wordt gevolgd is de zogenaamde sneeuwbal-methode. 
Elke (lijst van) antwoord(en) creeert weer nieuwe bevragingen van dezelfde of van 
een andere registratie (cross-check). De meerwaarde is vooral gelegen in de 
combinatie van (bevindingen uit) meerdere bronnen: openbaar en politieel. De 
systematiek is vrij eenvoudig: via bijvoorbeeld een kenteken en de RdW verkrijgt 
men de NAW-gegevens van de eigenaar (en soms de gebruiker). Via het Gba kan 
men de verdere samenstelling van het gezin/familie reconstrueren. Via het Gba en 
bijvoorbeeld het rijbewijzenregister van de RdW kan men oude adresgegevens en 
bijvoorbeeld de namen van de ex-partners achterhalen. Via de postcodegegevens en 
bijvoorbeeld de registers van de KvK achterhaalt men weer de betrokken bedrijven, 
enzovoort. In combinatie met aanvullende informatie die bij de politic ook reeds 
voorhanden is, ontstaat aldus een heel plaatje van de betrolckene en zijn directe 
omgeving. 

Juridische titel van bevraging 
De politic bevraagt in deze eerste fase vooral de eigen en de direct toegankelijke 
registraties. Voor het uitvoeren van deze bevragingen is, anders dan de vereiste 
interne autorisaties (RCID, BFO, en dergelijke), geen algemene juridische titel 
vereist. Indien de verkregen informatie later formed wordt gebruikt, volstaat 
doorgaans een proces-verbaal waarin de bevindingen worden gerelateerd. 

18 De term `openbare bron' dient hier niet zo te worden opgevat dat het om informatie gut waarover 
eenieder zo kan beschildcen. Het gaat hier om bronnen die de politie ter beschi1dcing staat, en door 
politieambtenaren als 'open' (e.g. direct toegankelijke) bron worden gepercipieerd. 
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Knelpunten 
Knelpunten in deze fase van het onderzoek zijn vooral gelegen in de basale 
gegevens die alleen via tussenkomst van een verstreldcer verIcregen kunnen worden. 
Dergelijke routinematige bevragingen richten zich vooral tot de 
telecommunicatiesector (inclusief internet-providers), maar ook op (onderdelen 
van) de vervoerssector. Voorbeelden hiervan zijn bepaalde vormen van niet-
geregistreerde mobiele telefonie, en die gevallen waarin eerder een comgekeerde' 
bevraging nodig is: men heeft bijvoorbeeld wel een telefoonnummer, maar geen 
naam; men wil weten welke telecommunicatiemiddelen iemand in zijn bezit heeft; 
men wil een link kunnen leggen tussen locatiegegevens en de verschillende auto's 
en communicatiemogelijkheden die daar aanwezig zijn, enzovoort. 
Onder de huidige wettelijke regeling lcampt de politie dan met een prisoners 
dilemma: een brede globale bevraging is niet goed mogelijk, voor een gerichte 
bevraging ontbreekt vooralsnog de noodzakelijke vadrinformatie (bijvoorbeeld de 
identiteit van betrokkene), en voor het daarna correct verstrekken ontbreelct de 
nodige argumentatie: een ('dringende en gewichtige') reden voor bevraging dient 
immers nog uit het onderzoek te blijken. 
Van belang hierbij is ook dat in deze fase van de bevraging nog vaak om `nieten' 
gaat. Het natrekken van gegevens stuit in verreweg het grootste aantal gevallen op 
een liner er is geen informatie voorhanden of die is niet relevant. Indien de 
bevraging teveel moeite kost, geeft de politie in de praktijk er dan ook vaalc de 
voorkeur maar aan om dergelijke bevragingen achterwege te laten, of om de 
informatie via andere mogelijkheden rondje rijden') te achterhalen. 

3.3.2 Ingekaderde bevragingen (lase twee) 

Op basis van de eerste fase Icrijgt de politic zicht op de richting waarin het 
onderzoek zich mogelijk zou kunnen uitstrekken. In een tweede fase wordt dan 
gezocht naar aanvullende informatie the de reeds beschikbare informatie kan 
actualiseren en die het globale 'plaatje' verder kan invullen. Op basis hiervan wordt 
verdere inhoudelijke sturing en deraillering aan het onderzoek gegeven. 
Overigens behoeft er ook in deze fase nog geen sprake te zijn van opsporing in de 
zin van het Wetboek van Strafvordering of in de zin van artikel 132a Wetsvoorstel 
Bijzondere Opsporingsbevoegdheden. 

Inhoud van de bevragingen 
Kenmerk voor de bevragingen in de tweede fase is dat men voor verdere informatie 
is aangewezen op informatie of optreden van/door derden. Men beschikt niet zelf 
over de gewenste informatie, en men kan deze vaalc ook niet meet uit eigen directe 
bron en langs eenvoudige weg rondje rijden') aanvullen. 
De bevragingen in deze fase in/van het onderzoek zijn ook niet meer van the brede 
bevragingen die in de eerste fase werden gepleegd. In verband met de extra 
inspanning die nodig is voor het uitvoeren van deze bevragingen en de risico's the 
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zijn verbonden met het optreden door derden (te grote belasting, afbreukrisico), 
beperkt men de bevragingen tot een gerichte vraagstelling naar de relevant geachte 
bronnen en informatie. Hierbij wordt vrij nauwkeurig bekeken welke instanties men 
in welke volgorde gaat benaderen en doorgaans ook aan welke persoon men de 
informatie gaat vragen. Dit laatste wordt duidelijk ingegeven door het afbreukrisico 
dat bevraging van derden - oak die bij de overheid - mee kan brengen ('weet jij met 
wie die ambtenaar later aan tafel zit'). 
Aan de andere kant is van belang dat de bevragingen in deze fase ook nog met echt 
bedoeld zijn om bijvoorbeeld een strafzaalc tegen betrokkenen `rond te krijgen'. De 
informatie die daarvoor noodzakelijk is wordt pas later ingewonnen (in fase drie), 
althans formed. 

Bevraagde instanties 
Vrijwel in alle gevallen blijven de bevragingen van fase twee binnen de (semi)- 
overheidskolom. Vanuit de politie-organisatie bezien werIct men hierbij 'van 
binnen naar buiten': men bevraagt eerst de eigen politiebestanden en -medewerkers 
en politie-informanten van andere afdelingen en korpsen (vreemdelingendienst, 
afdeling bijzondere wetten, medewerkers van andere korpsen, enzovoort); 
vervolgens bevraagt men (andere) toezichthoudende en opsporingsinstanties 
(FIOD, ECD, AID, Arbeidsinspectie, afdeling recherche van VROM, 
Rijksverkeersinspectie, Keuringsdienst van Waren, Korps controleurs gevaarlijke 
stoffen, enzovoort); en tenslotte bevraagt men de avenge, `reguliere' (semi)- 
overheidsorganen 19 . 
Bevragingen van particuliere(n) instanties zijn behoudens uitzonderingen, in deze 
fase vaalc nog met of nauwelijks aan de orde. Dit gebeurt doorgaans pas in fase drie 
(verdieping). Indien bevragingen van particulieren plaatsvinden, betreft het 
doorgaans informatie die aanvullend is op de voorhanden basale gegevens ('by 
bijvoorbeeld autoverhuurmaatschappijen staan we elke dag wel een keer op de 
stoep' voor kentekens, rijbewijzen, betalingsgegevens, en dergelijke). Daarnaast 
gaat het om informatie die meer sturing moet geven aan het onderzoek: de 
informatie is nog met bedoeld om als bewijsmateriaal in een strafproces te dienen. 
Een en ander verklaart waarom bij particuliere verstrekkers - met uitzondering van 
de `basale' informatie-verstrekkers - qua aantallen relatief weinig, en nog minder 
formele, informatieverzoeken van de politic binnenkomen: de politic bevredigt het 
grootste deel van haar informatiebehoefte binnen de publieke sector, en heeft 
bovendien de particuliere informatie vaalc nog niet 'formed' nodig. 

Vormen van bevragen; juridische titel 
De concrete informatiebehoefte is in deze fase natuurlijk afhankelijk van de aard 
van het onderzoek. De wijze van bevrediging daarvan is echter tamelijk standaard. 

19 Hiertoe kunnen ook de instanties worden gerekend die naast openbare bronnen, ook niet openbare 
registraties kennen: bijvoorbeeld de correspondentie en rapporten van de buitendienst van de KvK's. 
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Er zijn twee hoofdvormen om aan informatie te komen en met artikel 11 lid 2 Wpr 
am te gaan: de samenwerlcingsmethode en de zogenaamde `nee/ja-methode'. 
Met de voor het onderzoek belangrijkste partners worden vaste informatielcanalen 
geopend, bijvoorbeeld doordat men naar samenwerkingsverbanden streeft 
(multidisciplinaire teams, convenanten, en dergelijke). De bevraging van deze 
diensten en de respectieve achterbannen wordt bier dan formed ingebed. Artilcel 11 
lid 2 Wpr speelt vrijwel geen rol van betekenis: de respectieve instanties leveren 
immers informatie naar het eigen personeel toe (interne verstrekking) of ten 
behoeve van vooraf vastgelegde doelen (doelverstrekking). 

Met de minder relevante partners en bij de incidentele bevragingen werIct men 
veelal volgens de nee/ja-methode: men neemt eerst contact op met de vraag of bij 
deze en gene informatie voorhanden is. Indien het antwoord negatief is, behoeft 
men niet verder te zoeken (en bespaart dit de politie veel werk). Indien het 
antwoord bevestigend is, krijgt men veelal (globaal) te horen welke informatie 
voorhanden is of kan men deze even zelf komen inzien. In de meeste gevallen is dit 
voldoende voor het verdere verloop van het onderzoek. 
Opmerkelijk hierbij is dat beide partijen deze vorm van verkrijging doorgaans zelf 
niet als een formele verstreklcing zien: en dus ook Met als een verstrelcking in de 
zin van artikel 11 lid 2 Wpr. Basis voor de verstrelcking is het vertrouwen dat de 
politic de gevraagde en verstrekte informatie later niet 'formed', bijvoorbeeld in een 
strafproces, zal gaan gebruiken. Indien men de infonnatie in een latere fase 
'formeel' nodig heeft, zo wordt gesteld, client men de bewuste informatie later weer 
op te vragen: bijvoorbeeld via een formeel-schriftelijk beroep op artikel 11 lid 2 
Wpr of op basis van een (ander) wettelijk voorschrift. 
Of de nee/ja-methode in concrete gevallen wordt gevolgd is onder meer aftiankelijk 
van het beleid en de opstelling van de bevraagde instantie (stelt men zich informeel 
of juist heel formeel op), de snelheid waarmee men de informatie nodig heeft 
(bepaalde informatie is slechts zinvol als die men snel kan verkrijgen), en de 
kennissenkring (behoort de bevraagde persoon tot het netwerk van vrienden en 
kennissen, en zo niet 'kennen we dan iemand anders die hem of haar kent'. Het 
succes van de methode is vooral gelegen in het welbegrepen eigenbelang en de 
onderlinge afhankelijkheid van betrokken instanties ('je  kunt elkaar achteraf ook 
omgekeerd nodig hebben'), in de sfeer van de vertrouwdheid en in het voorkomen 
van afbreulcrisico's (afschermen van onderzoek): men kent elkaar persoonlijk, of 
men zorgt dat dit (via via) het geval is. 

De formele bevraging van instanties is in deze fase van het onderzoek niet zo 
gebruikelijk. Dit geldt zowel voor een formed verzoek gebaseerd op de Wpr 
(artikel 11 lid 2 of 18 lid 3 Wpr), Ms voor bijvoorbeeld het terugvallen op een 
wettelijk voorschrift (artikel 11 lid 1 Wpr). Men is er oak niet voor geporteerd, 
omdat geformaliseerde verzoeken nog weinig tot geen meerwaarde hebben. De 
infonnatie is via de nee/ja-methode eenvoudiger te verlcrijgen. Formele verzoeken 
kosten meer moeite en zijn vaak tijdrovend (voor elk brokje infonnatie meet een 
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afzonderlijk OvJ-verzoek of RC-machtiging worden opgestele). En formele 
verzoeken houden altijd een zeker afbreukrisico in: voor een formele correcte 
afweging door de verstrekker in het kader van artikel 11 lid 2 Wpr is inuners 
overdracht van informatie vereist en men weet met wat er verder met de informatie 
gebeurt (' die moeten ook scoren'). Verder is de vraag of de verstrekkende instantie 
of de bewuste ambtenaar na de verstreldcing nog zo onbevangen tegenover zijn 
client of de betrokkenen kan staan. In de vertrouwelijkheidssfeer is dit eenvoudiger. 
En voor het terugvallen op wettelijk voorschrift is vaak een opening van een 
gerechtelijk vooronderzoek (GVO) nodig, waar men soms nog met aan toe is en 
waardoor in ieder geval naar buiten komt dat er een onderzoek loopt. 

3.3.3 Dieptebevragingen (fase drie) 

In de derde fase is de identiteit van de betrokken onderzoekssubjecten en de 
richting waarin het onderzoek verder moet gaan, duidelijk. Vervolgens gaat men de 
`diepte' in op zoek naar specifieke antwoorden die als formed bewijs lcuimen 
dienen in de latere strafzaak. 

Inhoud van bevragingen 
De derde fase bestaat wat de informatie betreft uit twee momenten. In eerste 
instantie moet de reeds ingewonnen informatie worden nagelopen, 
gesystematiseerd en geformaliseerd: dit geschiedt door middel van processen-
verbaal van bevindingen, en door formalisering van de gepleegde bevragingen en 
de verkregen informatie. In tweede instantie wordt de noodzakelijke aanvullende en 
gedetailleerde informatie gezocht die noodzakelijk is om de strafzaak verder rond te 
krij gen. 
De precieze inhoud van de aanvullende bevragingen is uiteraard weer afhankelijk 
van de aard en de doelgroep van het onderzoek. Een grote lijn is hierin niet te 
onderkennen. Wel nemen ook in deze fase eenvoudige bevragingen van 
tenaamstellingen/NAW-gegevens, locatiegegevens, en vervoers- en telecommu-
nicatie gegevens nog steeds een belangrijke aandeel in. 

Particuliere verstrekkers 
Pas in deze derde fase worden ook particuliere(n) instanties systernatisch bevraagd. 
In dit stadium treedt de politie 'eche naar buiten met concrete en gerichte vragen. 
Ten aanzien van deze bevragingen maakt men in de praktijk dan vaak onderscheid 
in de bevragingen van de zogenaamde `vaste adresjes' (de bekenden waaraan men 
herhaaldelijk informatie vraagt), en de eenmalige of incidentele bevragingen. 

20 Niet zozeer het opstellen van een schriftelijk verzoek en/of machtiging is tijdrovend. Hiervoor heeft 
men doorgaans wel standaardbriefjes ontwikkeld. Maar meer het telkens opnieuw en afzonderlijk 
moeten aanvragen daarvan. 
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Figuur 3.2. geeft een globaal beeld van wat dit betekent qua aantal en diversiteit 
van bevragingen in vergelijking met de eerdere fasen van het politieonderzoek. In 
zekere zin is dit de keerzijde van de eerder beschreven piramide. 

Figuur 3.2 - Aantal verschillende verstrekkers en diversiteit van bevragingen 

Vormen van bevraging; juridische titel 
De wijze van bevraging in deze fase wordt geleid door twee soms tegenstrijdige 
motieven: aan de ene kant de huiver voor het voortijdig uitleklcen van het 
onderzoek (afbreukrisico); aan de andere kant het besef dat de fase in leder geval 
dient uit te monden in een 'panklaari product voor een strafproces. 
Dit leidt tot hoofdvormen van bevraging: het eerste motief leidt ertoe dat men 
tamelijk omzichtig en soms via omwegen te werk gaat Hierbij is wederom de 
informele benadering (neerja-methode) een beproefd middel (boven een formeel-
schriftelijk verzoek). Men belt eerst op met de vraag of en zo ja, wat men voor 
relevants heeft. Men kondigt tevens aan dat men eraan komt. Vervolgens gaat men 
er persoonlijk naar toe om de informatie op te halen. Een formeel verzoek of 
machtiging neemt men doorgaans onder de arm mee of deze wordt later toegefaxt. 

Het tweede motief leidt ertoe dat, indien men de infonnatie onontbeerlijk acht, men 
direct de voorkeur geeft aan de `veiliger' methode van het terugvallen op wettelijk 
voorschrift (artikel 11 lid 1 Wpr). Dit is de meest gangbare benadering bij 
bevragingen in de derde fase. Men doet dit ook uit een oogpunt van 
onzekerheidsreductie: men heeft weet van 'de' privacy-regelgeving maar niet wat 
deze precies inhoudt (nag dat nou we!, of mag dat nou niet?'). Terugvallen op 
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bekende wettelijk voorschriften is dan in ieder geval veiliger. Een en ander wordt 
in deze fase ook vergemaldcelijkt doordat doorgaans al sprake is van een 
opsporingsonderzoek in de zin van het Wetboek van Strafvordering en/of artikel 
132a Wetsvoorstel bijzondere opsporingsmethoden, en het terugvallen op 
bevoegdheden in/van strafvordering, zoals een bevel van de officier van justitie 
(OvJ) of de rechter-commissaris (RC), dus goed mogelijk is. Gevolg hiervan is wel 
dat althans een deel van de privacy-problematiek en de werkingssfeer van artikel 11 
lid 2 Wpr daarmee wordt ondervangen 

In de schriftelijke verzoeken/machtigingen zelf wordt door de bank genomen 
overigens Met vaak verwezen naar het wettelijk voorschrift waarop het verzoek of 
de machtiging berust, tenzij de verstrekkende instantie daar zelf prijs op stelt. Vaak 
bevat de tekst enkel frasen als een 'in het kader van een door de politic in te stellen 
onderzoek' of 'op verzoek van de officier van justitie'. Slechts bij afdelingen die op 
het gebied van de informatieverkrijging iets meer geprofessionaliseerd zijn (ervaren 
regionale rechercheurs, RCLD- en BFO-mensen, en dergelijke) komen verwijzen 
naar de toepasselijke wetsartikelen terug (bij voorbeeld frasen als: ' gelet op artikel 
11 lid 2 Wpr en/of `gelet op artikel 125 f Sv'). Nadere info wordt doorgaans niet 
gegeven. 

3.4 Bijzondere afdelingen 

Op het gebied van de informatievragen vendienen twee politie-afdelingen 
afzonderlijke vermelding. Dit betreft de Regionale criminele inlichtingendiensten 
(RCID'en) en de Bureau's Financiele Ondersteuning (BFO's: ook wel financiele 
recherchediensten (FRD) genoemd). Beiden kennen een afzonderlijk regime van 
informatie-inwinning en -huishouding. En beiden kunnen - naast eigen 
onderzoeksactiviteiten - ook een ondersteunende rol vervullen in het proces van de 
tactische opsporing. In figuur 3.3 wordt dit grafisch weergegeven. 

3.4.1 Regionale criminele inlichtingendienst (RC1D) 

De globale werkwijze van de RCID wijkt ondanks haar specifieke doelstelling 
(bestrijding van de georganiseerde criminaliteit), niet veel af van de eerder 
geschetste werkwijze: dit wil zeggen, eerst een brede scan, vervolgens een globale 
inkadering, en tenslotte een specifieke vraagstelling. De verschilpunten met de 
andere recherche-activiteiten schuilen echter met name in de: 
— bronnen van informatie; 
— status van de RCID; 
— meer mogelijkheden van geheimhouding en daardoor relatieve autonomie; en de 
— aanwezigheid van een vaste RCID-officier. 
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Bronnen van informatie 
De REID beschilct over meer eigen mogelijkheden tot inwinning en selectie van 
infonnatie. Ze beschikt over een afzonderlijk registratiesysteem en een systeem van 
informatie-uitwisseling met andere RCID'en en de CRI. De ACID runt daamaast 
ook informanten en heeft zo zijn cvaste adresjes' voor infommtie. Zij heeft van 
begin af aan this meer mogelijkheden tot verkrijging van particuliere infonnatie. 
Men kan deze ook gericht - formeel en informed - inschakelen. Voorbeeld hiervan 
is het autoverhuurbedrijf dat bereid was de huurder een goedkoper contract voor te 
leggen, zodat de politie daardoor later een kopie van het rijbewijs zou kunnen 
verkrijgen. 

Figuur 3.3 - Rol van RCID- en BFO-afdelingen (pikes geven de informatie-
uitwisseling aan) 
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Status 
Een tweede verschilpunt met andere politie-afdelingen is dat de ROD in alle 
opzichten meer status heeft, zowel aan de zijde van de politie als aan de zijde van 
de verstrekker. In concreto leidt dit ertoe dat indien de RCBD een verstrekker 
benadert met het verzoek om informatie het Met vaak voorkomt dat een verzoek 
wordt geweigerd Chet is mij nog niet overkomen'). Men is in alle gevallen 
doorgaans eerder en sneller bereid hieraan te voldoen (ook op informele basis). 
Sommige verstrekkers zien RCID-optreden ook Ms een lcwaliteitsvoorwaarde van 
politiewerk en als een operationalisering van de voorwaarde van `dringend en 
gewichtig' in de zin van artikel 11 lid 2 Wpr. Deze verstrekkers eisen soms dat de 
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politic hen alleen via de RCID bevraagd. In hoofdstuk vijf wordt hierop nog 
teruggekomen. 

Geheimhouding en relatieve autonomie 
Derde verschilpunt is gelegen in de mogelijkheid tot geheimhouding. De RCID 
bevraagt en verkrijgt meer informatie in vertrouwee. De RCID beschikt bovendien 
over de unieke mogelijkheid om vertrouwelijk verlcregen informatie op te slaan met 
de classificatie '00' (met te gebruilcen). De verstrekker die om welke moverende 
reden dan ook 'zijn verhaal kwijt wil', kan dit aldus doen en tegelijk de garantie 
krijgen dat de informatie met verder/onjuist wordt gebruikt. In combinatie met de 
relatieve zelfstandigheid binnen de politie-organisatie maalct dit dat de RCED in de 
wijze en volgorde van bevragingen relatief autonomer te werk kan gaan in 
vergelijking met andere onderdelen (bijvoorbeeld de tactische recherche) 

RCID -officier 
Een en ander betekent overigens met dat de ROD alleen op informele wijze 
informatie zou verkrijgen. Het tegendeel lijkt eerder waar te zijn. RCID'en 
vertonen steeds meer de neiging om bevragingen onder de juridische vlag van een 
formed verzoek van de OvJ te doen. 
De redenen hiervoor zijn uiteenlopend. Allereerst weet ook de RCID gewoon met 
meer precies hoe het zit met de privacy-regelgeving. Sinds de Parlementaire 
Enqueteconunissie (Commissie Van Traa) functioneert men bovendien onder de 
bestendige aandacht van gezagsdragers en de advocatuur, en met de verkrijging op 
basis van een OvJ-verzoek is beschikbare informatie altijd te verantwoorden n, en 
uiteindelijk gewoon systematischer en veiliger in de verslaglegging. Temeer nu het 
door de instelling van een vaste RCID-OvJ ook met zo moeilijk meer is om 
dergelijke formele verzoeken te doen: de RCID-OvJ weet wat er speelt, ondertekent 
vrij snel en `voor de rest is het een stuk vertrouwen' 
Een voorbeeld waarin deze trend tot formalisering tot uitdrukking komt, is een 
aangetroffen RCID-onderzoek met een duur van zo'n anderhalf jaar waarin men tot 
een totaal van 107 machtigingen tenaamstelling en 46 printermachtigingen in de 
sfeer van teleconununicatie komt: een relatief hoog aantal in vergelijIcing met 
aangetroffen tactisch onderzoek van vergelijkbare aard en omvang. De 
bewoordingen van de aangetroffen OvJ-verzoeken waren overigens vrijwel altijd 
gelijkluidend: `gelet op artikel 11 lid 2 Wpr (al dan met juncto artikel 17 en 18 
Wpr)' en 'onder verwijzing naar het geheime karalcter van RCID-onderzoek'. 

21 Bepaalde verstrelckers zijn bijvoorbeeld bereid de verstreklcing niet op te nemen in een registratie, 
waar zij dit anders wel zouden doen. En men is in geval ook bereid de verstreldcing niet aan de client 
te melden. 

22 Indien men twijfelt, bijvoorbeeld bij het doorzoeken van afval en huisvuilzaken, is men om deze 
reden ook geneigd hiervoor can machtiging te vragen. 



66 	 HOOFDSTUK 3 

3.4.2 Bureau financieel onderzoek 

Ten aanzien van de bevragingen van financidle instanties is onderscheid te maken 
in de bevragingen/verstrelckingen vanuit van het `gewone' (opsporings)-onderzoek, 
en de bevragingen in het kader van het strafrechtelijk financieel onderzoek of de 
Pluk ze-wetgeving. Met dit laatste zijn doorgaans de bureau's financidle 
ondersteuning (BFO) belast. 

lnhoud van bevragingen 
De BFO's kunnen geheel zelfstandig onderzoek uitvoeren, maar ook 
ondersteunende werkzaamheden verrichten ten behoeve van tactische trajecten. De 
werkwijze van BFO verschilt hierin niet wezenlijk van hergeen hieromtrent eerder 
is vermeld, althans bij eigen onderzoek. De startsituatie bij ondersteunende 
werkzaamheden is in zoverre anders dat de brede eerste lase van bevragingen 
doorgaans al achter de rug is vooraleer BFO wordt ingeschakeld. De tactische 
recherche concentreert zich vervolgens op de identificatie van betrokkene(n) en de 
goederenstroom: BFO concentreert zich vooral op het in kaart brengen van de 
vermogenspositie van betrokkene(n) en de geldstromen in het onderzoek. 
SpecificIce bevragingen in BFO-verband betreffen instanties als de belastingclienst 
in fase twee, en Bureau 1Credietregistratie (BKR), credit card maatschappften, 
banlcen en verzekeringsmaatschappijen in fase drie van het onderzoek. 

Specifiek juridisch regime 
BFO beschilct ten behoeve van financieel onderzoek niet alleen over de expertise en 
de toegang tot bronnen die anders niet goed te bevragen zijn, maar ook over een 
eigen wettelijk regime van bevragingen. Zo is op grond van de regeling in artikel 
126 Sv terzake van het Strafrechtelijk Financieel Onderzoek (SFO) een 
zogenaamde SFO-machtiging mogelijk. Daarnaast beschikt men over een 
zelfstandige juridische basis voor het tappen van telefoonnununers (naast bij 
voorbeeld de tap van de tactische recherche). 
De strategic van BFO ten aanzien van bevragingen is hierop gebaseerd: in 
voorkomende gevallen valt men zo snel mogelijk terug op wettelijk voorschrift eq. 
een machtiging van de rechter-commissaris: ook in de gevallen waarin een 
bevraging op artikel 11 lid 2 Wpr gebaseerd zou lumen zijn. Een SFO-
machtiging heeft immers tot voordeel dat het (a) een machtiging aan toonder is, (b) 
die voor het gehele BFO-traject geldt, en waarvoor geen GVO geopend behoeft te 
zijn. Met andere woorden, gewapend met deze machtiging kan men bij vrijwel 
iedere instantie zo binnenstappen en vragen stellen over de vermogenspositie van 
betroklcene. Op growl daarvan probeert men het voortraject waarin artikel 11 lid 2 
Wpr mogelijk een rot zou kunnen spelen, zo kort mogelijk te maken. Een en ander 
verklaart mede waarom Wpr-bevragingen bij bijvoorbeeld banken zo weinig 
voorkomt: de (financidle) politic zelf heeft een duidelijke voorkeur voor SFO- en 
RC-machtigingen. 
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3.5 Samenvatting 

Voor politiebevragingen op grond van artikel 11 lid 2 Wpr zijn twee typen 
politiewerkzaamheden relevant: de vraag om informatie vanuit onderzoek en 
opsporing, en de vraag om informatie in het kader van de ordehandhaving en 
hulpverlening op straat en in de wijk. 
Opsporing is een doorlopend proces van vragen, selectie en opslag van informatie, 
gericht op een concreet eindprodukt: de opheldering van een misdrijf, de 
identificatie van de mogelijke daders, en uiteindelijk een houdbare formele 
bewijsvoering jegens de verdachte(n) in een strafproces. Dit laatste brengt een 
legitimiteitstoets achteraf mee, die haar schaduwen deels vooruitwerpt op de aard 
en inhoud van de eerdere bevragingen. 
De structuur van de bevragingen zijn piramidaal: uitgaande van een brede 
vraagstelling van basale gegevens in de beginfase (fase den: brede basis), tracht 
men tot globale inkadering van de vraagstelling te komen (fase twee), en 
vervolgens tot een concrete en specifieke vraagstelling jegens bepaalde betroklcenen 
of toecirachten (fase drie: dieptebevraging). In de figuren 3.1 en 3.2 wordt dit 
grafisch weergegeven. Op een gegeven moment in dit traject vindt de overgang 
plaats naar een formeel opsporingsonderzoek en formele bevragingen in de zin van 
het Wetboek van Strafvordering. Wanneer dit gebeurt is in de praktijk wisselend, 
en mede afhankelijk van bijvoorbeeld de behoefte aan strafvorderlijke 
bevoegdheden om 'verder' te komen. Doorgaans is hiervan pas sprake in de fasen 
twee (soms) of drie (meestal). 

Brede basis 
De meeste bevragingen situeren zich in het begin. Veelal werkend volgens de 
bekende sneeuwbal-methode gaat het om (combinaties van) drie soorten basale 
gegevens: tenaamstellingen en NAW-gegevens (naam-adres-woonplaats), vervoers-
en telecommunicatiegegevens, en locatiegegevens (huizen, terreinen, loodsen, 
enzovoort). De bevragingen richten zich vooral op de politieregistraties, en de 
registraties van derden waartoe de politic eenvoudig toegang heeft". De 
bevragingen vinden routinematig plaats, waarbij soms hele lijsten routinematig 
worden afgewerkt. 
Knelpunten bij deze veel voorkomende, routinematige bevragingen zijn met name 
gelegen in de basale gegevens die alleen via tussenkomst van een (particuliere) 
verstreldcer te verkrijgen zijn, bijvoorbeeld doordat het informatie betreft die langs 
de 'gewone' weg Met te achterhalen is. Dergelijke routinematige bevragingen 
richten zich vooral op de telecommunicatiesector (inclusief internet-providers), 
maar ook op (onderdelen van) de vervoerssector. Onder de huidige wettelijke 

23 Politieregistraties zijn onder andere: BPS/Multipol, OPS, HKS, RCID- en CRI-registraties, BFO-
registraties, RBS (indien aanwezig), NSIS/list en VIPS. Registraties van derden die voor de politie 
eenvoudig toegankelijk zijn betreffen: Gba, RdW, KnIC, CD-foon/telefoonboek en/of Viditel, 
kadaster, internet en lexis/nexis. 



68 	 HOOFDSTUK 3 

regeling lcampt de politic dan met een prisoners dilemma: een brede globale 
bevraging is niet goal mogelijk, voor een gerichte bevraging ontbreekt de 
noodzakelijke voorinfonnatie, en voor het daarna correct verstreklcen ontbreekt de 
nodige argumentatie: een ('dringende en gewichtige') reden voor bevraging client 
immers nog nit het onderzoek te blijkon 

Globale inkadering 
In de tweede fase van globale inkadering richten de politievragen zich tot de 
instanties en personen the voor het verdere onderzoek inhoudelijk relevant zijn. De 
lcring van bevraagden blijft meestal beperkt tot de (semi)-overheid: andere politie-
en opsporingsdiensten, toezichthoudende organen, overige overheidsorganen. Van 
bevraging van particuliere instanties is - behoudens in de gevallen van de carder 
genoemde lbasale infonnatiedragers en bij specifieke soorten onderzoek-, in ved 
gevallen nog geen sprake. De concrete inhoud van de bevragingen is afhankelijk 
van de richting van het onderzoek. De bevragingen zelf worden concreter en 
minder routinematig van aard. 
In deze fase hanteert de politic twee overheersende strategieen om aan informatie te 
komen en met artikel 11 lid 2 Wpr om te gaan. Met de voor het onderzoek 
belangriftcste partners worden vaste informatiekanalen geopend, bijvoorbeeld 
doordat men naar samenwerkingsverbanden streeft (multidisciplinaire teams, 
convenanten). De bevraging van deze diensten en de respectieve achterbannen 
wordt hier dan formed ingebed. Artlicel 11 lid 2 Wpr speelt aldus vrijwel geen rot 
van betekenis: de respectieve instanties leveren liners informatie naar het eigen 
personeel toe (interne verstreldcing) of ten behoeve van vooraf vastgelegde doelen 
(doelverstrekking). 
Met de minder relevante partners en bij de incidentele bevragingen werkt men 
veelal volgens de nee/ja-methode: men neemt eerst contact op met de vraag of bij 
deze en gene infonnatie voorhanden is. Indien het antwoord negatief is, behoeft 
men Met verder te zoeken (en bespaart dit de politic veel werk). Indien het 
antwoord bevestigend is, lcrijgt men veelal (globaal) te horen welke inforrnatie 
voorhanden is of kan men deze even zelf komen inzien. In de meeste gevallen is dit 
voldoende voor het verdere verloop van het onderzoek. Opmerkelijk hierbij is dat 
beide partijen deze vorm van verkrijging doorgaans zelf niet als een formde 
verstrelcking zien: en dus oak niet als een verstrekking in de zin van artikel 11 lid 2 
Wpr. Basis voor de verstreklcing is het vertrouwen dat de politic de gevraagde en 
verstrekte informatie later niet 'formed', bijvoorbeeld in een strafproces, zal gaan 
gebruiken. Indien men de informatie in een latere fase 'formed' nodig heeft, zo 
wordt gesteld, client men de bewuste inforrnatie later weer op te vragen: 
bijvoorbeeld via een formeel-schriftelijk beroep op artikel 11 lid 2 Wpr of op basis 
van een (ander) wettelijk voorschrift. 

Dieptebevragingen 
In een derde fase van de opsporing is de identiteit van de 'doelgroeps en de richting 
van het onderzoek duidelijk. De eerder verkregen relevante informatie wordt in 
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eigen ogen op 'formed' niveau gebracht (zie boven). En men gaat vervolgens de 
'diepte' in op zoek naar aanvullende specifieke informatie die ook houdbaar is in 
een strafproces. Het is in deze fase dat ook particuliere verstrekkers anders dan in 
de sfeer van de telecommunicatie en het vervoer, voor het eerst systematisch 
worden benaderd en bevraagd. 
De wijze van bevraging wordt geleid door twee motieven: aan de ene kant de huiver 
voor het voortijdig uitlekken van het onderzoek (afbreukrisico); aan de andere kant 
het besef dat de fase dient uit te monden in een 'panIdaar' product voor een 
strafproces. Dit leidt tot twee strategiedn van gedrag: het eerste leidt ertoe dat men 
tamelijk omzichtig en soms via omwegen te werk gaat. Hierbij is wederom de 
informele benadering (nee/ja-methode) een beproefd middel (boven een formed-
schriftelijk verzoek). Het laatste leidt ertoe dat, indien men de inforrnatie 
onontbeerlijk acht, de voorkeur wordt gegeven aan de `veiliger' methode van het 
terugvallen op wettelijk voorschrift (artilcel 11 lid 1 Wpr). Dit laatste wordt in deze 
fase vergemakkelijIct doordat dan vaalc al sprake is van een opsporingsonderzoek in 
de zin van het Wetboek van Strafvordering (en/of artikel 132a Wetsvoorstel 
bijzondere opsporingsmethoden): het terugvallen op bevoegdheden in/van 
strafvordering, zoals een bevel van de officier van justitie (OvJ) of de rechter-
conunissaris (RC), behoort dan tot de mogelijkheden. Aldus wordt een deel van de 
privacy-problematiek en de mogelijke werkingssfeer van artikel 11 lid 2 Wpr 
ondervangen. 

Bijzondere afdelingen 
Tot slot zijn twee politie-afdelingen te noemen die op het vlak van de infonnatie-
uitwisseling een aparte status hebben: de RCID 'en en de BFO's. De verschilpunten 
met andere politie-afdelingen als bijvoorbeeld de tactische recherche, liggen met 
zozeer in de structuur van de bevragingen, als wel in de (extra) mogelijkheden die 
deze afdelingen daarbij ter beschilcking staan. Ten aanzien van de RCID 'en is in 
dit verband te wijzen op de extra bronnen van informatie (informanten), de 
(hogere) status van de RCID, de bijzondere mogelijkheden voor geheimhouding en 
opslag, en de aanwezigheid van een vaste RCID-OvJ. Wat betreft de BFO's is in dit 
verband vooral te wijzen op de SFO-machtiging (ex art. 126 Sv). Beide afdelingen 
vertonen mede op grond van deze mogelijkheden (RCID-OvJ en SFO-machtiging) 
een duidelijke voorkeur voor het terugvallen op wettelijk voorschrift. Ook in de 
gevallen dat verstrekking op basis van artikel 11 lid 2 Wpr mogelijk zou zijn 
geweest. 



4.1 Inleiding 

Hoofdstuk 4 

Gebiedsgericht politiewerk 

In het onderhavige hoofdstuk is de aandacht gericht op de werkzaamheden van de 
politic in het kader van de hulpverlening en ordehandhaving op straat en in de 
wijk. Centraal staat de informatievraag van de politic in dit zogenaamde 
gebiedsgerichte politiewerk. De aandacht is hierbij allereerst gericht op de positie 
die de politic in dit werk inneemt. De politic staat hierin niet alleen, en beschikt 
ook Met een monopoliepositie inzalce veiligheid in de buurt die vergelijkbaar is met 
de positie die de politic bij onderzoek en opsporing inneemt. In paragraaf 4.2 wordt 
dit verder uitgewerIct. 
Het verschil in positie heeft ook consequenties voor de (wijze van) informatie-
uitwisseling tussen de politic en haar maatschappelijke 'partners' in veiligheid. In 
paragraaf 4.3 worden hiervan twee karalcteristieke voorbeelden beschreven: een 
waarbij de politic centraal staat in het netwerk van betrokken instellingen en 
partners; en den waarbij de politic slechts den van de betrokken partners is. 
Paragraaf 4.4 maalct vervolgens duidelijk dat dit ook gevolgen heeft voor het 
feitelijke gebruik en de waarde van de informatie. Stond bij onderzoek en opsporing 
zeker aan de top van de bevragingspiramide nog de vraag centraal of de informatie 
achteraf (ook) formed in een strafproces was te gebruiken; in het gebiedsgerichte 
politiewerk ontbreelct het aan zo'n formaliteitstoets achteraf en is vooral de 
praktische bruikbaarheid in eerste instantie doorslaggevend. 
Paragraaf 4.5 is daarna gewijd aan enkele recente ontwilckelingen die zich 
momenteel ten aanzien van het gebiedsgerichte politiewerk voordoen, en die 
mogelijk consequenties hebben voor de informatievraag van de politic en met name 
de strategische betekenis van deze informatie. 
Het geheel wordt tenslotte besloten met een korte samenvatting (paragraaf 4.6). 

4.2 Gebiedsgericht proces en de positie van de politic 

Het gebiedsgerichte politiewerk, de zorg voor de veiligheid op buurt- en 
wijkniveau, is nooit 'at'. Het is een voortdurend en onophoudelijk proces dat 
bestendige inspanningen behoeft. Het procesmatige lcarakter van het werk is 
kenmerkend en vraagt voortdurend aandacht van de politic in de zin van nabijheid, 
beschikbaarheid, bereikbaarheid, bekendheid met problemen en persoonlijke 
gekendheid van politiepersoneel door bewoners.' 

24 Zie L. Gunther Moor en J. Peeters, Pohtie en sociale zelfredzaamheid van burgers: een onderzoek 
naar aanleiding van de opening en sluiting van politiebureaus: Dordrecht: Stichting Maatschappij, 
Veiligheid en Politie, 1996. 
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Dat de nadruk ligt op het priznair procesmatige karalcter van dit type politiewerk 
betekent overigens niet dat in dit voortdurende proces geen 'producten' zijn te 
onderscheiden. De leefbaarheid en veiligheid van een buurt kan gediend zijn met 
bijvoorbeeld een gedwongen uithuiszetting van een bewoner, bijvoorbeeld door 
tussenkomst van de rechter. In deze zin kent gebiedsgebonden politiewerk dais wel 
degelijk troducten'. Daarnaast kan de politie met machtiging van de burgemeester 
iemand gedwongen laten opnemen in een psychiatrische inrichting: oak dit is een 
typische vorm van 'product' binnen het gebiedsgebonden politiewerk. Weer een 
ander voorbeeld van product betreft de inschakeling van de Raad voor de 
Kinderbescherming ten aanzien van een gain. Het gaat er op deze plaats echter om 
dat deze `producten' niet het primaire doel van het gebiedsgerichte werk, maar 
meer een noodzakelijke consequentie of een voorwaarde daarvoor zijn. Hoofddoel 
blijft het algehele proces van wijkveiligheid. 

Indien de politie in het wijkveiligheidsproces geen partners weet te vinden, dan 
staat zij daarin alleen en dat is per Winkle geen sterke positie. Bovendien kan de 
politie alleen onmogelijk de pretentie overeind houden exclusief voor veiligheid te 
zorgen. Zij dient dit oak niet te wensen. Zo beschouwt de Stichting Maatschappij, 
Veiligheid en Politie (SMVP) het als een taak van de politic om een bijdrage aan de 
veiligheid van de samenleving te leveren juist door middel van het aangaan van 
arrangementen en afspraken met partners die ten doel hebben de veiligheid van 
burgers te vergroten. 25  In de basispolitiezorg zijn deze arrangementen met burgers 
en met maatschappelijke instellingen onontbeerlijk. leder arrangement geeft aan 
wie voor welke aspecten van veiligheid verantwoordelijk is. In de pralctijk van alle-
dag gaat het dan vaak om de aanpak of het oplossen van specifieke problemen in 
buurten en wijken, waarbij van politiezijde vooral de potentie om macht of dwang 
uit te oefenen een rol speelt. Noodhulp, advies, correctie, repressie, toezicht, 
opsporing en dergelijke, komen hierbij in beeld. De toegevoegde waarde van de 
politie is gelegen in haar vermogen levende' arrangementen te ontwikkelen die 
inspelen op verschillende contexten in vetschillende buurten en wijken. De 
concrete invulling daarvan is dan tijd- en plaatsgebonden. 

4.3 Informatie-uitwisseling tussen partners in veiligheid 

Bij haar zorg voor leefbaarheid en veiligheid heeft de politie this partners nodig: 
burgers en maatschappelijke instellingen. Zorg voor leetbaarheid en zorg voor 

25 Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politic, Toe/corns: gezocht. Het functioneren van de politic ter 

&sensate, Dordrecht, 1995; zie ook M. Punch. K. van der Vijver en N. van Dijk, Searching for a 
fissure, Reappraising the Funtioning of the Police, Dordrecht: SMVP, 1998. 
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veiligheid gaan in dit verband hand in hand. In een leefbare omgeving neemt 
zowel de subjectieve (ervaren) als de objectieve veiligheid toe.' 
Samenwerking met anderen ter bevordering van leefbaarheid en veiligheid gaat 
echter gepaard met informatie-uitwisseling. Beter gezegd, de samenwerking is 
gestoeld op uitwisseling van noocizakelijke informatie. In dit onderzoek zijn 
verschillende samenwerkingsvormen naar voren gekomen die als exemplarische 
voorbeelden voor dergelijke vormen van lokaal gebonden arrangementen lcunnen 
dienen. Ze lcunnen in twee typen worden geclusterd: samenwerkingsverbanden 
waarbij de politic een viii centrale rol vervult; en samenwerkingsverbanden waarbij 
de politie meer optreedt als discipline onder de disciplines. 

Buurtnetwerken 
Als voorbeeld van de eerstgenoemde samenwerlcingen lcunnen in dit verband de 
buurtnetwerken worden genoemd. In buurtnetwerken werkt de politic nauw samen 
met de gemeente, woningbouwcorporaties, het algemeen maatschappelijk werk, de 
jeugdzorg, scholen, opbouwwerk, de Gemeentelijke Geneeslcundige Diensten 
(GGD'en), Consultatiebureau's voor Alcohol en Drugs (CAD), crisisopvang en 
dergelijke. De politic vervult hierbij doorgaans een vrij centrale rol. Zij treedt op als 
regisseur of als berniddelaar tussen de betrokken instellingen. 

Kenmerkend is verder dat de politic hierin vooral met individuele, afzonderlijke 
maatschappelijke instellingen informatie uitwisselt. Er is in het algemeen geen 
sprake van een collectieve informatie-uitwisseling tussen de instanties als groep. De 
uitgewisselde informatie blijft meestal alleen bekend bij de politic en de betrokken 
personen van de betreffende maatschappelijke instelling. Verdere verspreiding van 
infonnatie vindt niet of nauwelijks plaats. 
Bijzonder in dit verband is overigens de uitwisseling van informatie tussen 
huisartsen en de politic. Deze informatie-uitwisseling vindt meestal Met 
rechtstreeks plaats. De GGD fungeert hierbij als tussenstation. Op deze wijze lijken 
huisartsen problemen te omzeilen, die te maken hebben met hun beroepsgeheim. 
Met hun collega-artsen van de GGD ondervinden zij de barrieres van hun 
beroepsgeheim Met. Rechtstreekse informatie-uitwisseling met de politic levert 
voor de artsen van de GGD - in hun positie van gemeente-ambtenaren - kennelijk 
geen/minder problemen met de geheimhouding op. 
In figuur 4.1 wordt de rol vanuit de positie van de politic ten aanzien van de 
informatie-uitwisseling met deze instellingen schematisch weergegeven. 

26 Zie G.L. Kelling en C. M. Coles, Fixing broken windows. Restoring Order and Reducing Crime in 
Our Communities, New York: The Free Press, 1996. 
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Figuur 4.1 - Buurtnetwerk 

Jeugdhulpverlening 
Ms voorbeeld voor de tweede vorm van samenwencing in de wijk lcunnen de 
netwerken voor de jeugdhulpverlening gelden. Dit zijn doorgaans 
samenwerkingsverbanden tussen jeugdhulpverlening, jeugdvoorzieningen, de 
Regionsle Instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG), politie, 
vertrouwensartsen, functionarissen van de Raad voor de Kinderbeschenning 
enzovoort. Kenmerkend voor deze netwerken is dat verschillende disciplines zich 
gezamenlijk over een casus - problemen van een jongere - buigen. 
De politie treedt in de netwerken voor jeugdhulpverlening ook meer op als een 
discipline tussen andere disciplines. Over iedere casus vindt collectieve informatie-
uitwisseling tussen de verschillende disciplines plaats. Mice discipline brengt 
hierbij haar eigen kennis en ervaring in. De collectieve inforrnatie-uitwisseling 
typeert het onderscheid tussen netwerken voor jeugdhulpverlening en 
buurtnetwerken. 
In figuur 4.2 wordt dit grafisch weergegeven. 
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Figuur 4.2 - Netwerk jeugdhulpverleners 
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4.4 Verschillende vormen van informatie-uitwisseling 

Er zijn dus twee vormen van arrangementen te onderkennen waarin spralce is van 
het uitwisselen van informatie tussen de politie en maatschappelijke organisaties. 
In de ene vervult de politie een centrale rol: bij de andere treedt zij meer op als 
discipline onder de disciplines. 
In beide gevallen verstrekt en ontvangt de politic vertrouwelijke informatie, en 
wordt informatie uitgewisseld in een sfeer van onderling vertrouwen. In beide 
gevallen is de informatie-uitwisseling ook met gericht op een direct product, maar 
eerder op het (gezamenlijk) proces en het vermogen van betrokken instellingen om 
hier en nu stappen te nemen ter bevordering van leefbaarheid en veiligheid. 
Meestal heeft de informatie dan ook geen verdere juridische' betekenis anders dan 
het richting geven aan het gedrag en het optreden van de betrolcken 
partners/instanties vis a vis een bepaalde problematiek of betrokken doelgroep. Bij 
onderzoek en opsporing wordt in dit verband vaak de term `sturingsinformatie' 
gebruikt: de politic gebruikt de verkregen informatie bij het nader invullen van de 
eigen concrete werkzaamheden, en Met zozeer als formele' informatie. 
De informatie-uitwisseling geschiedt bijgevolg in een sfeer van vertrouwen en 
(gepercipieerde) informele verstrekking: hoewel juridisch spralce is van 
`verstreklcing' zien de betrokken partners dit veeleer als het regulier elkaar op de 
hoogte houden van de stand van zaken. De privacy-regelgeving en artikel 11 lid 2 
Wpr in het bijzonder, spelen in deze beleving geen enkele rol. Doordat bovendien 
een juridische follow-up (bijvoorbeeld in een strafzaalc) ontbreekt, vervalt ook de 
noodzaak om deze alledaagse leefwereld te vervangen door een juridische 
`systeemwereld' van `formele' verstrekking. 
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De informele informatie-uitwisseling is dan ook de vorm die het meest voorkomt. 
De gewisselde informatie wordt gebruilct in een gezamenlijk proces van werken aan 
leefbaarheid en veiligheid. Soms maakt de politie daarbij gebruik van 
transferpunten (bijvoorbeeld de GGD voor het verIcrijgen van informatie van 
huisartsen). In andere gevallen laten zorginstellingen hun klanten verklaringen 
ondertekenen dat informatie over hen aan de politic kan worden verstrekt. Aldus 
kunnen bijvoorbeeld eventuele belemmeringen vanwege het medisch 
beroepsgeheim worden ondervangen. 
Mocht de politic als het ware onverhoopt toch vertrouwelijk informatie later 
formed willen gebruiken, bijvoorbeeld in een proces-verbaal, dan dient achteraf 
een juridische titel te worden gevonden die verklaart op grond waarvan de politie 
over deze informatie beschilct. Anders gezegd, incidenteel client de informed 
gewisselde informatie achteraf te worden geformaliseerd en het bezit hebben ervan 
formed gerechtvaardigd en gelegitimeerd. 

4.5 Strategische betekenis van informatie -uitwisseting 

De beide arrangementen van inforniatie-uitwisseling in het gebiedsgerichte 
politiewerk kunnen verschillende strategische betekenissen hebben. Van der Vijver 
onderscheidt in zijn oratie drie strategische processen die thans kenmerkend zijn 
voor het functioneren van de politic: conununautarisering, disciplinering en 
panoptisering." 

Op het eerste gezicht lijken beide vormen van informatie-uitwisseling vooral van 
belang voor communautarisering. Het communitarisme gaat ervan uit dat de mens 
principieel maatschappelijk is, qua betrokkenheid en qua intensiteit. Normen, 
waarden en doelen krijgen vorm en inhoud door interactie tussen individu en 
gemeenschap. Het communitarisme kent grote waarden toe aan een 
verantwoordelijke, betroldcen burger, die een rol speelt in de vormgeving van de 
samenleving. Bij de politic vindt men deze benadering bij community policing: 
gemeenschapsgericht politiewerk, bijvoorbeeld in de vorm van wijkagenten en 
gebiedsgebonden politiewerk. Beide arrangementen van informatie-uitwisseling 
kunnen voor communitaristische doelen worden gebruikt: preventie, 
probleemoplossing en conflictbemiddeling in buurten en wijken lcunnen op grond 
van deze sturingsinfonnatie worden bevorderd. Burgers zijn partners in de aanpalc 
van veiligheid in buurten en wijken. De politic ondersteunt, is gericht op 
conflictoplossing. In essentie is er sprake van een compliance-benadering. De 
voorgaande 'informele' informatie-uitwisseling vindt hierin haar plaats. Repressie 
is ultimum remedium, maar hoop er we! bij. 

Disciplinering, het tweecle strategische proces, is een verzameling technieken, die 
de ordening van mensen waarborgt. Ordening door middel van disciplinering wordt 

27 C.D. van der Vijver, De tranen van Foucault, Inaugurele rede Universiteit Twente, Enschede, 1998. 
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steeds belangrijker. Veelal wordt immers verondersteld dat er een afnemende 
bereidheid bestaat om zich aan regels te houden. Ms reactie volgt een offensief van 
handhaving en toezicht. Er wordt strenger gestraft en strenger opgetreden. De 
politie kan de informatie uit de informatie-uitwisseling van het gebiedsgebonden 
politiewerk gebruiken voor disciplinerend optreden. Zij zal daarvoor clan wel steeds 
meer een juridische titel nodig hebben. 

Buurtnetwerken kunnen door de politic worden gebruilct om als informatie-
makelaar op te treden tussen uiteenlopende actoren. De politie ontvangt informatie 
uit een instelling en speelt deze door naar een andere instelling. Nu geschiedt deze 
vorm van makelaardij nog vooral mondeling bij overlegsituaties (zie boven). Het 
ligt echter in de rede dat ook bij deze vorm van informatie-uitwisseling in 
toenemende mate de automatisering een steeds belangrijker rol gaat spelen. 
Informatie uit buurtnetwerken wordt dan geautomatiseerd doorgegeven aan 
scholen, bedrijven, hulpverleningsinstellingen en dergelijke. De narratieve werke-
lijkheid wordt vervangen door een informatorische werkelijkheid: een beweging die 
panoptisering wordt genoemd. Volgens Ericson en Haggerty (1977) is panop-
tisering reeds nu een nieuwe strategic van de politic.' In hun visie geschiedt 
handhaving steeds meer op afstand door informatie- en conununicatie-technologie. 
Data-policing" lijkt een nieuwe loot aan de politiestam. Het zal duidelijk zijn dat 
deze vorm van gebiedsgericht werken geheel andere eisen stelt aan de 
informatievraag en -uitwisseling van de politic. Ook de juridische titel waaronder 
dit geschiedt wordt uit privacy-overwegingen van bijzonder belang. 

Al met al is niet onaannemelijk te verwachten dat de respectieve strategieen - 
communautarisering, disciplinering en panoptisering - tot geheel andere vormen 
van informatie-uitwisseling zullen leiden dan hetgeen eerder in dit hoofdstuk 
hierover is opgemerkt. En ook de juridische grondslagen op basis waarvan dit 
gebeurt, zal niet onbesproken kunnen blijven. 

4.6 Samenvatting 

In het gebiedsgerichte politiewerk zijn twee varianten van politie-activiteiten te 
onderscheiden: de variant waarbij de politic de centrale rol tussen verschillende 
instanties en personen vervult (bijvoorbeeld als buurtcoordinator); en de variant 
waarin de politic in een samenwerkingsverband als den van de samenwerkende 
partners optreedt (vgl. een netwerk van jeugdhulpverleners). 
In beide gevallen is het gebiedsgerichte politiewerk in beginsel een proces van 
wijlcveiligheid en leefbaarheid dat om voortdurende inspanningen vraagt. En de 

28 R.V. Ericson en K.D. Haggerty, Policing in the Risk Society, Oxford: Clarendon Press, 1977. 

29 Een vorm van gebiedsgebonden politiewerk waarbij het de virtuele wereld (Internet) is, die 
onderwerp van handhaving vormt. 
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politie is hierbij mede afhankelijk van de inzet en de informatie-uitwisseling met 
hoar partners. Een en ander heeft ook gevolgen voor de vorm en inhoud van 
infonnatie-bevraging. 
De informatie-uitwisseling vindt plaats in goed onderling vertrouwen en is primair 
gericht op het vermogen van beide partners, politic en verstrekkers, om stappen te 
kunnen ondememen ter bevordering van de leefbaarheid en wijkveiligheid. De 
gevraagde informatie heeft dus geen `verdere' juridische betekenis anders dan het 
richting geven aan het eigen gedrag (sturingsinformatie). Het ontbreekt hierbij 
bovendien aan de noodzaak om de verkregen infonnatie te formaliseren: de 
infonnatie behoeft (meestal) niet te worden gebruilct in bijvoorbeeld een strafproces. 
De vorm die dan ook het meest wordt gekozen is de (gepercipieerde) informele 
informatie-uitwisseling. Uitwisseling vindt plaats in het vertrouwen dat deze niet 
verder `formeel' wordt gebruikt. Infonnatie-uitwisseling geschiedt doorgaans 
rechtstreeks met de verstrekker, maar soms ook via transferpunten en 
intermediairen. Aldus kunnen bijvoorbeeld eventuele belemmeringen vanwege het 
medisch beroepsgeheim worden ondervangen. Artikel 11 lid 2 Wpr, voorzover dit 
door de partners wordt gezien als een formele basis voor informatie-uitwisseling, 
speelt in dit proces niet of nauwelijks een rol. 
Recent zijn tot slot ontwiklcelingen in het gebiedsgerichte werken zichtbaar die op 
termijn waarschijnlijk zullen nopen tot geheel andere vormen van informatie-
uitwisseling dan hier beschreven. Een en ander dwingt ook tot een herbezinning op 
de juridische grondslagen op basis waarvan de infonnatie-uitwisseling dan 
plaatsvindt. 



Deel DI Verstrekkers 



5.1 Inleiding 

Hoofdstuk 5 

Strategieen van verstrekking 

Dee! III van deze rapportage, de hoofstukken vijf tot en met zeven, is gewijd aan de 
verstrekkers van informatie. Centraal staat de wijze waarop bevraagde instanties 
met informatieverzoeken vanuit de politic omgaan. 
Hoofdstuk vijf beschrijft daartoe eerst de algemene strategiedn die veel verstrekkers 
hanteren wanneer zij door de politie worden benaderd. Deze strategieen kan men in 
zekere zin beschouwen als concrete, zij het vaak impliciete, operationaliseringen 
van argumenten voor verstrekking (de `dringende en gewichtige redenen' in artikel 
11 lid 2 Wpr). 
In hoofdstuk zes wordt de aandacht vervolgens gericht op een drietal bijzondere 
terreinen van verstrelcking, te weten: de verstrekkingen in de sfeer van de 
teleconununicatie (inclusief Internetproviders), in de sfeer van de mobiliteit en het 
vervoer, en de verstrelckingen in de financiele sfeer. Verstreldcingen in de sfeer van 
de telecommunicatie en de mobiliteit zijn bijzonder in de zin dat ze vaak en masse 
worden gevraagd (bullcverstrekkingen) in tegenstelling tot andere particuliere 
informatie". Verstrekkingen in de financiele sfeer zijn bijzonder doordat de uit-
wisseling van informatie op dit terrein vaak een specifiek karakter vertoone. 
In hoofdstuk zeven tot slot, worden de overige relevante verstrekkers en 
uiteenlopende verstrekkingen ten tonele gevoerd. Verstrelcking vindt hier door-
gaans op incidentele basis plaats. 
Voor de keuze van de onderzochte verstrekkende instanties in dit verband, 
verwijzen wij naar hoofdstuk den. 

De indeling van het onderhavige hoofdstuk (vijf) is verder als volgt. Eerst worden 
enkele algemene kanttekeningen geplaatst (paragraaf 5.2). Die hebben onder meer 
betrekking op de opstelling van de betreffende instanties, de procedures die men 
hanteert, het verschil in 'eenvoudige' en moeilijke/verlengde vragen, het betroklcen 
eigenbelang, en de wijze waarop men de buitenwereld in alle gevallen tegemoet 
treedt (dienstverlening, klantvriendelijkheid, en dergelijke). 
Vervolgens worden de verschillende hoofdstrategieen aan de orde gesteld, inclusief 
de variaties hierbinnen (paragraaf 5.3). Het betreffen de volgende strategieen (in 
volgorde van voorkomen): 
— informele verstrekking; 
— out sourcing en kanalisering aan de zijde van de politic; 
— kanalisering aan de zijde van de verstrekket; 

30 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.2. 

31 Vgl. hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.2. 
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— terugvallen op wettelijk voorschrift; 
— terugvallen op de toesternming van de geregistreerdeJbetrokkene voor 

verstrekking, en het 
— creeren en/of benutten van transferpunten. 

In paragraaf 5.4 warden nog enkele concluderende slotopmerkingen geplaatst ten 
aanzien van de (rot van de) regelgeving en artikel 11 lid 2 Wpr in het bijzonder bij 
deze algemeen gangbare strategieen. Het hoofdstrik wordt besloten met een korte 
samenvatting (5.5). 

5.2 Kanttekeningen 

Volume en opstelling 
Het aantal bevragingen dat de politie tot Oen en dezelfde instantie richt, is mede-
bepalend voor de wijze waarop instanties daarmee omgaan. Bij toenemende 
aantallen is duidelijk sprake van een gewennings-, zo niet professionaliserings-
proces aan de zijde van de verstreklcer. Dit heft zowel het concrete omgaan met 
bevragingen, als de kennis omtrent de privacy-aspecten die hiermee verband 
houden. 
Opmerkelijk is, dat dit in veel gevallen niet leidt tot een grotere toeschietelijkheid. 
Men wordt er eerder strilcter en formeler op. Het eerste is onder andere een gevolg 
van de belasting op de bedrijfsvoering die van toenemende aantallen bevragingen 
het gevolg is. Het tweede is een gevolg van het feit dat men ook meer oog krijgt 
voor de risico's die men bij verstrekking loopt. Dergelijke risico's schuilen dan met 
name in de schending van privacy (men wordt bewust), 'het verlies van goede 
naam' c.q. het odium van betrouwbaarheid jegens de eigen klandizie, en in risico's 
van aansprakelijkheid achteraf voor (de gevolgen van) de verstrekte informatie. 
Instanties die vaker worden bevraagd hebben dan ook een voorkeur voor eenduidige 
wettelijke regelingen, die hen in voorkomende gevallen eenvoudigweg tot 
verstrelcicing verplichten (vgl. de strategie 'terugvallen op wettelijk voorschrift': zie 
onder). 

Procedure 
Vragen kunnen instanties op uiteenlopende wijze bereiken. In verreweg de meeste 
gevallen gebeurt dit op twee manieren: of de vraag komt telefonisch binnen en 
wordt later op de dag at dan Met schriftelijk bevestigd; of de betreffende politie-
ambtenaren komen persoonlijk binnenwandelen. De eerste variant gebeurt vaker bij 
activiteiten in het kader van de opsporing. De tweede variant lijkt meer bij het 
gebiedsgerichte politiewerk en bij het RC1D-werk te horen: men heeft zo zijn Ivaste 
adresjes' waar men direct binnenloopt. 

Met uitzondering van de sfeer van de telecommunicatie, komen schriftelijke 
verzoeken om informatie niet of nauwelijks voor. Indien dit al gebeurt, betreft het 
doorgaans informatiebevelen en -machtigingen van de OvJ en de RC die berusten 
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op een wettelijk voorschrift (artikel 11 lid 1 Wpr). Schriftelijke verzoeken op de 
basis van artikel 11 lid 2 Wpr komen, behoudens bij den teleconununicatie-
instelling waar dit berust op een langjarige afspraak, niet of nauwelijks voor. 

Instanties gaan ook anders om met informatieverzoeken naargelang de wijze van 
binnenkomst: uitzonderingen daargelaten, worden verzoeken die mondeling of 
telefonisch binnenkomen, doorgaans ook mondeling en telefonisch beantwoord, en 
verder met geregistreerd. Vaak worden alleen de schriftelijke verzoeken schriftelijk 
beantwoord en geregistreerd. 
Een en ander houdt ten eerste verband met het type antwoord: uitgaande 
schriftelijke antwoorden behoren tot de 'uitgaande post' (en worden dus regulier 
geregistreerd). Soms echter, is hierbij ook sprake van een duidelijke strategic van 
'niet-registreren'. Motieven hierin zijn: het bedrijfsbelang, het ontbreken van een 
gegronde reden om zo'n registratie wel aan te leggen, en de verwachting dat van 
een dergelijke registratie alleen maar problemen kan komen (bijvoorbeeld de eis 
van inzage door een geregistreerde of het opeisen van de registratie door politie en 
justitie). Men wil om deze redenen de mondelinge of telefonische 
informatieverstreldcingen bewust niet op een formeel plan brengen waarop men 
later eventueel kan worden aangesproken. 

Eenvoudige versus moeilijke bevragingen 
Vrijwel alle instanties maken verder onderscheid tussen bevragingen die op relatief 
eenvoudige wijze uit de betreffende registraties zijn te beantwoorden, en vragen die 
extra inspanningen vereisen. 
Eenvoudige vragen betreffen in de ogen van de verstrekkers vrijwel altijd vragen 
naar tenaamstellingen en NAW-gegevens. De meeste registraties zijn op dit soort 
van bevragingen goed toegesneden. 
Vervolgens is het echter afhankelijk van het doe en de aard van de betreffende 
registratie of andere gegevens eveneens zo eenvoudig te reproduceren zijn. 
Locatiegegevens zullen voor een nutsbedrijf of een woningbouwvereniging vrij 
eenvoudig zijn, en hetzelfde geldt voor vervoersgegevens voor een vervoers- of 
transportondernerning, of telefoonnummers voor een telecommunicatiebedrijf. 
Maar andersom is dit veel minder het geval. In dit verband kan bovendien worden 
vermeld dat veel politievragen juist (mede) gericht zijn op deze aanvullende 
informatie. 
Als voor de vraagstelling de reguliere bevraging in/van het systeem moet worden 
aangepast of hiervoor afzonderlijk zoekprogramma's geschreven moeten worden, 
ligt de situatie voor de verstrekkers dus anders. A fortiori is dit het geval indien 
men voor de bevraging ook nog achterliggende gegevens wil hebben, die niet of 
niet helemaal in de registraties zijn terug te vinden. Vrijwel alle instanties hanteren 
in de praktijk zo'n grove driedeling in eenvoudige-, verlengde- en/of 
achterliggende gegevens. 
De bereidheid om aan de verschillende bevragingen te beantwoorden varieert. Ten 
aanzien van de eenvoudige gegevens is men doorgaans vrij snel geneigd tot 
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verstreldcing over te gaan: informed of onder de regeling van artikel 11 lid 2 Wpr. 
Voor bevragingen van verlengde gegevens en achterliggende gegevens eist men 
vaak echter een wettelijk voorschrift, en een exacte omschrijving van wat men wil 
hebben. Argumenten hiervoor zijn: het beslag op de menskracht, het noodzakelijk 
soms stilleggen van de reguliere bevragingen/gang van zaken, de soms niet geringe 
kosten die hiermee gemoeid zijn, en tenslotte het feit dat men soms ook gegevens 
van elders (lagere echelons in de organisatie) moet opvragen. 
Het is in dit perspectief dat men ook het kostenaspect moet plaatsen. Verstreklcers 
berekenen in enkele gevallen ook kosten voor verstreldcing: niet om hiermee 

te maken, maar alleen omdat dit een drempel zet op te veel en/of te 
ingewikkelde bevragingen :Pals het niks meer !cost, dan is de beer los', zo wordt 
gesteld. 

Eigenbelang 
De handing van verstreklcers varieert ook naarmate zij bij een concrete politievraag 
of bij de algemene verstandhouding met de politic meer of minder eigenbelang 
percipieren. Een illustratief voorbeeld hiervan is het verschil tussen 
verzekeringsmaatschappijen en credit card-maatschappijen aan de ene !cant, en 
bijvoorbeeld de banken aan de andere kant. Indien de politic vragen stelt over een 
geregistreerde persoon bij een verzekeringsmaatschappij of een credit card-
maatschappij, is de eerste reactie nogal eens gauw dat men dus te maken heell met 
een mogelijk toekomstig risico: betrokkene is verzekerd (verzekeraar) of geeft geld 
uit (credit card) maar is kennelijk niet geheel te vertrouwen. Het type delict 
waarvan betroldcen wordt verdacht, is hiervoor niet relevant. Een algemene 
alertheid is het gevolg, in combinatie met de bereidwilligheid de politic informatie 
te verstrekken (mede ook uit een oogpunt van latere tijdige informatie-verkrijging). 
Voor de banken ligt dit iets anders: indien de politic vragen stelt betekent dit nog 
niet per se dat ook de bank hierbij risico loopt Banken zullen in veel gevallen 
onderscheid maken in delicten waar men zelf slachtoffer van lcan worden 
(bijvoorbeeld fraud; verduistering), en delicten waarbij dit minder het geval is. De 
bereidheid tot samenwerlcing in het eerste geval is grater dan in het tweede geval. 

Verhouding tot de buitenwereld 
Een laatste kanttekening kan tot slot worden gemaalct ten aanzien van de algemene 
gewenste positionering van de betreffende organisatie in de buitenwereld. De 
instanties varieren duidelijk in de wijze waarop men zich tot de buitenwereld wit 
opstellen, en in de openheid en de bereidheid om aan buitenstaanders (niet-
clienten) informatie te verstrekken. Semi-openbare instellingen als bijvoorbeeld 
woningbouwverenigingen, nutsbedrijven en dergelijke, rekenen het vaak tot hun 
taak de burger zo goed mogelijk te woord te staan en voor te lichten. Er is sprake 
van een soon semi-openbaarheid. Andere instanties daarentegen, bijvoorbeeld 
banken en andere financiele instellingen, benadrukken eerder de geheimhouding en 
de exclusiviteit van de relatie tot de eigen clientele. 
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Eerstgenoemde instanties zijn over het algemeen eerder bereid om ook de politic te 
woord te staan: waarom zou men immers .de politie onthouden hetgeen men de 
gewone burger oak met onthoudt? Voor de laatstgenoemde instanties is het 
beantwoorden van politievragen echter een inbreuk op de dagelijkse routine en 
gangbare cultuur, althans zo wordt dit vaak gevoeld. 

5.3 Strategieen van verstrekking 

Verstrekkende instanties hanteren verschillende strategiedn om met vragen van de 
politie om te gaan. Dergelijke strategian kan men in veel opzichten zien als een 
operationalisering van het vereiste van 'dringende en gewichtige' reden in artilcel 
11 lid 2 Wpr. Deels vormen zij een spiegelbeeld van strategiedn aan de zijde van de 
politic; deels vormen zij een eigen antwoord op de problematiek. 

5.3.1 Informele verstrekking 

Verschillende instanties zijn bereid de politic op informele basis en rechtstreeks 
antwoord te geven op hun vragen. Deze informele verstrelcking is als het ware de 
keerzijde van de informele nee/ja-methode aan de zijde van de politic. De 
informatie-uitwisseling geschiedt vrijwel altijd mondeling of telefonisch. Over een 
juridische basis, zo al bekend, wordt meestal met gesproken. Dat de politic het 
vraagt, is voldoende voor (de aanwezigheid van) e,en 'dringende en gewichtige 
reden' voor verstrekking. Indien men twijfelt of men met de politic spreekt, belt 
men soms zelf even terug. 
Verschillende factoren spelen in deze bereidheid tot informele verstrekking een rol. 
In sommige gevallen ervaart men dit als een vorm van burgerplicht. In andere 
gevallen ziet men dit in het kader van een wederzijdse relatie: men kan de politic 
immers ook zelf een keer nodig hebben. En in weer andere gevallen geschiedt dit in 
het kader van een min of meer structurele samenwerking en een onderkend 
gezamenlijk belang. Dit laatste is bijvoorbeeld herhaaldelijk het geval bij het 
zogenaamde gebiedsgerichte politiewerk. 'Praktisch werken' heeft dan duidelijk de 
voorkeur boven formeel doen': men trekt zelf iets even na, en/of de politic krijgt 
rechtstreeks inzage in de voor haar relevante gegevens. 
De voorwaarde die bij dit type van verstrekkingen vaak wordt gesteld, is wel dat de 
verstrekte informatie door de politic met verder in een formed l traject wordt 
gebruilct. Het is nadruldcelijk de bedoeling de politic wegwijs te malcen, maar met 
om de gegevens later formed te gaan gebruiken. Heeft de politic hieraan toch 
behoefte, dan moet men maar met een schriftelijk (OvJ- of RC)-verzoek komen. 
Verschillende respondenten geven in dit verband aan, dat bij hun instelling het 
aantal telefonische en mondelinge verstrekkingen het aantal schriftelijke verzoeken 
om deze reden vene overstijgt: de politic blijkt veel informatie later toch met echt 
formed nodig te hebben. Meestal betreft het oak verificatievragen: de politic weet 
de informatie al maar moet dit even bevestigd zien. 
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5.3.2 Out sourcing en procedurele kanalisering aan de zijde van de politic 

Een tweede vaak gehanteerde strategic is de objectivering en out sourcing van de 
afweging of jets wel of niet kan/zal worden verstrekt. De feitelijke afweging bij 
verstreldcing wordt als het ware teruggeschoven naar de politic zelf. Vooral 
instanties die veelvuldig worden benaderd, hanteren deze strategic. Dit gebeurt op 
twee manieren. 
In de eerste variant maakt men vaste - formele of informele - afspraken met de 
nabijgelegen politiekorpsen. Hierin wordt voor een bepaalde tijd exact vastgelegd 
wanneer, en voor welke informatie men de verstrekker kan benaderen, en onder 
welke voorwaarden de informatie Icankal worden verstrekt (abstracte toetsing). 
Men gaat er dan verder in goed vertrouwen vanuit dat de politic zich hieraan ook in 
concrete gevallen zal houden (concrete toetsing). In deze houding weet men zich 
gesterkt door de overweging dat de politic hierbij alle belang heeft: schending van 
vertrouwen betekent het risico lopen afgesneden te worden van een goede 
informatiebron. 
In een tweede variant van out sourcing centraliseert men de politiebevragingen in 
een Icanaal. Typische voorbeelden hiervan zijn verplichte bevragingen via 66n 
bepaald korps, via de RCID of via speciaal daartoe aangewezen contactambtenaren. 
Van de RCID of de daartoe aangewezen ambtenaren wordt dan verwacht dat zij in 
het concrete geval zowel de abstracte als de concrete afweging zullen maken of 
voor de concrete bevraging voldoende 'dringende en gewichtige reden' aanwezig is. 
Indien deze vraag dan langs dit kanaal binnenkomt, wordt zij door de verstrekker 
altijd beantwoord. Politiebevragingen buiten deze kanalen worden niet beantwoord. 
Soms differentieert men hierbij ook nog in type bevragingen: eenvoudige, semi-
openbare gegevens kunnen door alle politiearnbtenaren worden gevraagd; 
complexere en/of meer geheime informatie alleen via de REID. Dit laatste is 
bijvoorbeeld het geval in de telecommunicatiesfeer (geheime telefoonnutnmers). 

Out sourcing en kanalisering van bevraging heeft verschillende voordelen: 
— het is ontlastend: men wordt niet zelf telkens belast met de vraag of voor 

verstrekkingen voldoende grond aanwezig is: men behoeft zich dus ook Met te 
verdiepen in politie-aangelegenheden; 

— het werkt drempelverhogend: er wordt toch een zekere drempel opgeworpen 
tegen al te snelle bevraging; met name bevraging via de REID garandeert, aldus 
de gesprelcspartners, in ieder geval dat de zaalc/bevraging voldoende serieus is; 
en 

— het werkt afhoudend: men wordt niet bestookt met verzoeken uit allerlei hoeken 
(cinders staan ze hier in rijen dik voor de deur); en indien men door anderen 
wordt benaderd kan men de vrager altijd naar het juiste kanaal doorverwijzen. 

Deze strategic wordt om deze redenen vooral gehanteerd bij instanties die anders 
geconfronteerd worden met talloze verzoeken om infonnatie. 
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5.3.3 Kanalisering aan de zijde van de verstrekker 

Instaiities die niet vaak om informatie worden benaderd, maar die toch enige 'grip' 
willen hebben op wat er verstrekt wordt, opteren vaak voor de strategie van 
centralisering van de bevragingen bij den of enkele personen in de organisatie. 
Deze worden dan namens de organisatie exclusief gemandateerd om 
politiebevragingen af te handelen. Politievragen die elders binnenkomen worden 
naar hen doorgeleid: een gang van zaken die meestal in interne werkinstructies is 
vastgelegd. 
Voordeel van deze strategic is, dat zij spout met de trend in veel organisaties om 
het informatieverkeer en de verschillende bevoegdheden van medewerkers hierin, 
nauwkeurig vast te leggen. De aard van de binnenkomende vraagstelling (van wie 
dan ook) bepaalt op welke niveau beantwoording plaatsvindt: bijvoorbeeld op het 
niveau van de receptie of call center, het hoofd van de betreffende afdeling, het 
hoofd juridische zaken of de directie. Voor beantwoording van politievragen wordt 
dan meestal een hoofd (afdeling of juridische zaken) gemandateerd, of de directie 
doet dit zelf. De betreffende ftinctionarissen beoordelen vervolgens in redelijke 
autonomie of voor verstrekking voldoende grond aanwezig is. De gronden voor 
verstreldcing zijn verder meestal niet formed geoperationaliseerd. 

Overigens geven de meeste respondenten van instanties die deze strategic hanteren, 
aan, dat zij er met geheel van overtuigd zijn dat de bevragingen ook bij de juiste 
persoon terecht komen. Worden politievragen soms wel als zodanig onderkend? En 
hoe verhoudt zich deze vorm van centralisering met een - soms eveneens 
aanwezige trend - tot decentralisering van beslissingen naar lagere echelons? Men 
heeft hierop niet altijd zicht. Informatie van politiezijde in dit verband, lijkt crop te 
duiden dat deze constatering ook met geheel onterecht is. 

5.3.4 Terugvallen op wettelijk voorschrift 

Een vierde strategic die veelvuldig voorkomt en de laatste tijd ook steeds meer de 
voorkeur lcrijgt, is het terugvallen op wettelijk voorschrift (artikel 11.1 Wpr). Men 
vraagt de politic nadruldcelijk om een wettelijke basis die tot verstreldcing verplicht. 
Voorbeelden in dit verband zijn: de verschillende bepalingen in het wetboek van 
strafvordering', en de betreffende bijzondere bepalingen in andere wetten 
(bijvoorbeeld artikel 81 Awr in geval van de Fiod en de inlichtingenverplichtingen 
in de Algemene bijstandswet voor de sociale recherche). 
Deze `wettelijke' strategic wordt vooral gevolgd door instanties die zich vrij strilct-
formed willen opstellen. Zij hebben hiervoor soms principiele overwegingen. In de 
ogen van deze verstrekkers: 

32 0.a. de artikelen 125 f, g en i (telecommunicatie); 126 (financieel strafrechtelijk onderzoek) en de 
algemene strafvorderlijke bevoegdheden na opening GVO. 



88 	 HOOFDSTUK 5 

— dient uitgangspunt te zijn de beschemiing van de privacy: om deze reden zijn 
(vermeende) at random-bevragingen en weinig gegronde bevragingen nit den 
boze; 

— dienen oak de aanwezige wettelijke mogelijkheden eerst te worden bewandeld 
(bijvoorbeeld de artilcelen 125 en 126 Sy); 

— dient, indien sprake is van 'dringende en gewichtige redens , dit oak tot uiting te 
moeten komen in bijvoorbeeld het instellen van een strafrechtelijk onderzoek of 
het openen van een GVO; en 

— dient de beslissing tot bevraging in ieder geval op een hoger niveau (00, RC) 
te moeten worden genomen, of op zijn minst aldaar te zijn getoetst. 

De strategie van het wettelijk voorschrift wordt echter ook gevolgd door 
verstrekkers die niet zozeer van een principiele, als wel van een meer pragmatische 
benadering uitgaan. Dit zijn meestal instanties die herhaaldelijk warden bevraagd 
en gewoon niet willen worden belast met een moeilijke afweging, die bovendien 
nog eens de relatie tot de klant onder druk zet. Zij opteren in dit verband voor een 
duidelijke verplichting eclat is het beste aan de klant uit leggen: we konden gewoon 
niet anders). Voor alles hebben deze instellingen naar eigen zeggen behoefte aan 
meer duidelijkheid: een klein aantal eenduidige wettelijke regels van/voor 
verstrelcicing geniet de voorkeur. 

5.3.5 Toestemming van de geregistreerde/betrokkene 

Personen/instanties vanuit de (para)-medische- en hulpverleningshoek hanteren in 
voorkomende gevallen een strategie, waarbij voor verstreiddng toestenuning noctig 
is van de betrokkene/geregistreerde. Zonder diens toestenuning wordt, althans 
voorzover het medische- of hulpverleningsgegevens betrefe, Met verstrekt. Deze 
strategic is in de kern gebaseerd op de in de medische wereld gangbare informed 
consent-procedure, zoals deze onder meer is vervat in bijvoorbeeld de Wet op de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGB0). De vertrouwensband van de 
hulpverlener met de eigen client prevaleert. 
De strategic lijkt op zich tegenstrijdig met het belang van de politic: de politic is er 
immers Met altijd mee gebaat dat haar bevragingen de betrokkenen ter ore komen. 
Desondanks is het een strategic die men met name in het gebiedsgerichte 
politiewerk, waarin men structureel samenwerkt met medisch- en 
hulpverleningsinstanties, herhaaldelijk tegenlcomt. De politic treedt in deze 
gevallen dan oak zelf meer als hulpverlener en als ordehandhaver op. Politie en 
hulpverleners delen dezelfde belangen. 
Er zijn verschillende varianten van informed consent. Zo kan de betrokkene ter 
pleldce worden benaderd met de vraag of hij Cr bezwaar tegen heeft dat de 
informatie (ook) aan de politic wordt verstrekt. In andere gevallen wordt 

33 Andere gegevens (algemene informatie, zuiver administratieve gegevens, en dergelijke) worden 
doorgaans wel verstrekt. 
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betrokkene reeds bij aanvang van een hulpverleningstraject een formulier 
voorgelegd waarin in verstrekking van de informatie aan de politie wordt voorzien. 
Betrokkene tekent dit dan voor akkoord. 

5.3.6 Creeren en/of benutten van transferpunten 

Een laatste strategie die soms wordt gevolgd is het credren c.q. benutten van derde-
personen of -instanties die als transferpunten voor informatie kunnen worden 
ingezet. De politie stelt dan vragen aan de betreffende derde-personen/-instanties, 
en deze op hun beurt vragen dit weer aan de verstrekker en geven de verlcregen 
informatie door aan de politie. 
Ook deze vorm van informatieverstreldcing vindt men hoofdzakelijk bij het 
gebiedsgerichte politiewerk terug. De betreffende transferpunten vallen doorgaans 
in de categorie aangewezen vertrouwenspersonen of contactambtenaren. Ook kan 
het instanties betreffen die een schakel vormen of een taak vervullen op het 
grensvlak tussen het werkterrein van de verstrekker en dat van de politic. 
Voorbeeld van zo'n schakel is bijvoorbeeld de lolcale GGD. 

5.4 Regelgeving 

Regelgeving geen rol van betekenis 
Opmerkelijk is dat bij vrijwel alle strategiedn de pralctijk van het verstrekken 
onafhankelijk verloopt van de inhoud van de betreffende privacy-wetgeving. Naar 
artikel 11 lid 2 Wpr (enkele instanties uitgezonderd) wordt met vaak verwezen als 
grondslag voor de verstrelcking. De bekendheid met de regelgeving is everunin 
groot. Illustratief hiervoor is de opmerking van een respondent die in zijn 
orgartisatie als het centrale kanaal voor politieverstrekkingen is aangewezen: 'ik 
heb dat artikel eens opgezocht toen piffle kwamen als voorbereiding op het 
gesprek'. 

Waar een wil is, wordt verstrekt 
Verschillende instanties en sectoren hebben (algemene) richtlijnen, convenanten of 
interne instructies waarin is opgenomen hoe met politieverzoeken moet worden 
omgegaan. Voorzover dit met schriftelijk is, dan wordt een en ander wel mondeling 
'afgekaarts of 'afgetilct'. Desondanks neemt het bestaan van formele afspraken met 
weg, dat in concrete gevallen hiervan alsnog kan en wordt afgeweken. Indien men 
vindt dat sprake is van een 'thingende en gevvichtige reden' wordt altijd verstrelct, 
ongeacht hoe de regels luiden. 

Dringend of gewichtig? 
Wanneer echter spralce is van 'dringend en gewichtig', is soms uiterst subjectief. 
Opvattingen lopen uiteen van: 'er moet tenminste een brief zijn van de OvJ, anders 
verstrek ik niet',tot'als ze tijd hebben om het uit te typen (bijvoorbeeld in een fax) 
dan is het niet dringend. De eerste gesprekspartner legt de nadruk kennelijk op het 
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element 'gewichtig'. Bij de ander ligt dit duidelijk op het element dringend. Of 
uiteindelijk verstrekt wordt, is geheel afhankelijk van de persoon die men voor zich 
heeft, en de wijze waarop de politie de vraag brengt. 

5.5 Samenvatting 

Vrijwel alle instanties malcen in de praktijk onderscheid in bevragingen die op 
relatief eenvoudige wijze uit de betreffende registraties zijn te beantwoorden, 
bevragingen die extra (automatiserings)-inspanningen vereisen, en bevragingen die 
betrelddng hebben op de ondeffiggende stulcken. De bereidheid om politievragen en 
te beantwoorden, en de wettelijke titel waaronder men geneigd is te verstrekken 
varieert daarbij. Eenvoudige vragen beantwoordt men nogal eens gauw 'informed' 
(zie onder) of onder de regeling van artikel 11 lid 2 Wpr; voor meer substantide 
bevragingen eist men nogal eens een formeel wettelijk voorschrifl. Daarnaast 
spelen oak factoren als het gepercipieerde eigenbelang en de wenselijke verhouding 
tot de politie en tot de eigen klandizie een rol in de bereidheid tot verstrekken. 

Indien particuliere verstreklcers door de politic met vragen worden benaderd, 
hanteren zij zes strategieen om hiermee am te gaan. Deze strategietn zijn tamelijk 
gangbaar. DeeIs vormen ze het spiegelbeeld van strategieen aan de zijde van de 
politie; deels vormen zij een eigen antwoord op de problematiek. 

Informele verstrekking 
De informele verstrelcking is de keerzijde van de informele neerja-methode aan de 
zijde van de politic. Verschillende instanties zijn bereid de politic sub rosa wegwijs 
te maken. Dit gebeurt doorgaans telefonisch of mondeling, waarbij over een 
juridische basis van vestrekking meestal niet wordt gesproken. De verstrekking 
geschiedt op wederzijds vertrouwen, en wordt - naast soms eigenbelang - mede 
gemotiveerd door de wens de politie te helpen. Registratie van de verstrekkingen 
vindt doorgaans niet plaats. 
De operationalisering van 'dringend en gewichtig' bij deze verstrelcicingen ligt in 
het enkele feit dat de politic het is die vraagt. De voorwaarde die hierbij wordt 
gesteld is doorgaans wel dat de verstrekte informatie door de politie niet verder in 
een formeel traject wordt gebruikt. Heeft de politie hieraan toch behoefte clan dient 
men later met een schriftelijk verzoek van de officier van justitie of een bevel van 
de rechter-conunissaris te komen. Illustratief is dat de politie, zo geven 
verschillende instanties aan, hiertoe vrij weinig overgaat: men blijkt de informatie 
later toch niet echt formed nodig te hebben. 

Out sourcing en kanalisering 
Verstrekkers die veelvuldig worden bevraagd hebben de neiging om hierover vaste 
afspraken met de politie te maken. Twee varianten doen zich voor. Ofwel er wordt 
voor een bepaalde tijd bij voorbaat afgesproken wanneer, voor welke informatie en 
tegen welke kosten men de verstreklcer kan/mag benaderen. Ofwel men maalct 
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afspralcen over het politiekanaal dat geautoriseerd wordt om dergelijke bevragingen 
te doen. Dit laatste kan een korps, een Regionale criminele inlichtingendienst 
(ROD) of bepaalde daartoe aangewezen contactambtenaren zijn. 
In beide gevallen is sprake van een operationele out sourcing van de afweging 
'dringend en gewichtig': binnen de voorgegeven kaders (afspralcen) of kanalen is 
het de politic die op basis van de afspraak eenzijdig bepaalt of sprake is van een 
dringende en gewichtige reden voor verstrekking. De basis hiervoor is wederom 
wederzijds vertrouwen. 

Kanalisering aan de zijde van de verstrekker 
Verstrekkers die minder vaak worden benaderd, maar toch enig 'grip' willen 
hebben op de gang van zaken, opteren vaak voor kanalisering aan de zijde van de 
particuliere verstrekker, zo blijkt. De bevragingen worden exclusief behandeld door 
den of enkele personen in de organisatie die gemandateerd worden om namens de 
organisatie de gevraagde informatie te verstrekken. Dit kan de directeur zijn, maar 
ook een hoofd van een bepaalde afdeling of van de afdeling juridische zaken. 
Naast deze formele kanalisering van be-/afhandeling is de inhoudelijke verwerking 
van politievragen doorgaans met geoperationaliseerd. Betroklcen functionarissen 
beoordelen in betrekkelijke autonomie of sprake is van 'dringende en gewichtige 
reden' en voldoende grond voor verstrekking. 

Terugvallen op wettelijk voorschrift 
Bij particuliere verstrekkers is daarnaast ook een duidelijke strategie te 
onderkennen waarin men de voorkeur geeft aan het terugvallen op een wettelijk 
voorschrift (ex artikel 11 lid 1 Wpr) boven toepassing van artikel 11 lid 2 Wpr. 
Men vraagt de politie nadruldcelijk om een wettelijke basis die hen tot verstrekking 
verplicht (bijvoorbeeld op grond van bepalingen in het Wetboek van Strafvordering 
of in bijzondere wetten). 
Deze strategic wordt met name gehanteerd door particuliere verstreklcers uit 
principiele overwegingen, door verstrekkers die herhaaldelijk worden bevraagd, en 
bij instanties waarbij de vertrouwensband tot de client van relatief groot belang 
wordt geacht. De particuliere verstrekker ontgaat daarmee immers de verplichting 
tot het maken van een moeilijke (en dus discutabele en risicovolle) operationele 
afweging van 'dringend en gewichtig'. De verstrekkingsverplichting is voor alle 
partijen (politie, organisatie en geregistreerde) eenduidig en duidelijk . 

Toestemming geregistreerde 
Personen en instanties vanuit de (para)-medische- en hulpverleningshoek worden 
in hun gedrag meestal geleid door de informed consent-procedure uit de Wet op de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGB0): zonder toestemming van de 
geregistreerde wordt, althans voorzover het medische- of hulpverleningsgegevens 
betreft, niet verstrekt. De vertrouwensband van hulpverlener met eigen client 
prevaleert. 
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Transferpunten 
Een zesde en laatste strategic is het werken via tussenpersonen of derde-instanties 
die als transferpunten laumen optreden. De politie stelt vragen aan het transferpunt 
die de vragen vervolgens weer voorlegt aan de potentiele verstreklcer en de 
antwoorden doorgeeft aan de politie. Zo'n transferpunt bestaat bijvoorbeeld uit 
daartoe aangewezen vertrouwenspersonen of contactambtenaren, of is als 
organisatie werlczaam op het grensvlak tussen politic en verstrelcker (bijvoorbeeld 
de gemeentelijke geneeskundige dienst). 

Regelgeving 
Bij vrijwel alle strategieen verloopt de praktijk van het verstreklcen onafhankelijk 
van de inhoud van de betreffende privacy-wetgeving. De bekendheid met de 
regelingen is niet groot Enkele instanties uitgezonderd wordt naar artikel 11 lid 2 
Wpr ook niet vaak verwezen. Voorzover artikel 11 lid 2 bij de uitwisseling een rol 
speelt, geschiedt de afweging `dringend' en gewichtig' soms uiterst subjectief: dit 
ondanlcs dat bij verschillende instanties soms interne richtlijnen en afspraken 
terzake aanwezig zijn. 



6.1 Inleiding 

6.2 Telecommunicatie 

34 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.2. 

35 Vgl. hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.2. 

Hoofdstuk 6 

Bijzondere terreinen 

In dit hoofdstuk wordt de aandacht gericht op enkele bijzondere terreinen van 
verstreldcing. Het betreft hier de verstrekkingen in de sfeer van de 
telecommunicatie (inclusief Internetproviders; paragraaf 6.2), in de sfeer van de 
mobiliteit en het vervoer (paragraaf 6.3), en in de financiele sfeer (6.4). 
Verstrekkingen in de sfeer van de teleconununicatie en de mobiliteit zijn bijzonder 
in de zin dat ze vaak en masse worden gevraagd (bulkverstrekkingen) in 
tegenstelling tot andere particuliere informatie. De politic heeft deze informatie als 
vaak nodig in de eerste brede basis van bevraging bij de opsporine 
Verstrekkingen in de financiele sfeer zijn bijzonder doordat de uitwisseling van 
informatie op dit terrein vaak een specifiek karakter vertoont 35 . 
Het hoofdstuk wordt tenslotte besloten met een korte samenvatting. 

Binnen de communicatiesector kan een onderscheid worden gemaalct in de 
aanbieders van meer traditionele conimunicatievormen zoals KPN-Telecom, 
Libertel of Telfort; en de Internet providers zoals bijvoorbeeld World-Access, 
XS4a1l of Compuserve. Dit onderscheid berust met zozeer op een verschil in 
wettelijk kader in verband met het verstrekken van gegevens, maar veel meer op de 
wijze waarop en de traditie waarbinnen met verzoeken om informatie van politic en 
justitie wordt omgegaan. 

Bij concrete verzoeken om informatie door de politic kan voor beide sectoren 
binnen de conununicatiesector een onderverdeling gemaalct worden in: 
— tenaamstellingsvragen; 
— vragen over ter beschikking staande communicatiemiddelen en zogenaamde 

locatiegegegevens; en 
— vragen betreffende onderliggende informatie. 

Terzake van de bevragingen kan met name met betreldcing tot de 
telecommunicatiesector nog een onderscheid worden gemaalct in de bevragingen op 
de basis van artikel 1 lid 2 Wpr, en de vordering van de officier van justitie of de 
rechter-commissaris ter verkrijging van de zogenaamde verkeersgegevens en de 
machtigingen van de rechter-commissaris tot het aftappen van communicatie. Het 
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gaat hierbij om de wettelijke voorschriften van respectievelijk de artikelen 125f en 
125g van het Wetboek van Strafvordering. Uit een oogpunt van de Wet 
persoonsregistraties gaat het hierbij om verstreklcing van gegevens op grond van 
wettelijk voorschrift (artilcel 11 lid 1 Wpr). 

6.2.1 Telecommunicatie-aanbieders 

Tenaamstelling 
Bij tenaamstellingvragen wordt gevraagd op welke namn een bepaald 
telefoonnummer is geregistreerd. Het kan hierbij om zowel vaste als mobiele 
telefoonnummers nununers gaan. Daarbij is er wel een verschil in mogelijkheden 
voor de politic om de tenaamstellingsgegevens te achterhalen. 
Wat de vaste telefoonnummers betreft is, naast het bevragen van de eigen systemen 
zoals bijvoorbeeld Multipol of BPS, de telegids+ een mogelijkheid. In de telegids+ 
kan via het nummer een naam gevonden worden (het zogenaamde omgekeerd 
zoeken). In de telegids+ staan dezelfde nummers als in de telefoonboeken en het 
inlichtingenbestand (8008 bestand). De vermelding van telefoonnununers in 
gidsen, de CD-Foon en het 8008 bestand is - grofweg - als volgt. Ben abonnee kan 
er voor kiezen om zijn nummer in het telefoonboek en CD-Foongids te laten 
vermelden (daarbij staat het nummer ook in het 8008 bestand). Ben abonnee kan er 
oak voor kiezen niet in telefoonboek of CD-foon vermeld te worden, maar wel in 
het 8008 bestand. De derde optie is dat het nununer noch in het telefoonboek, noch 
in het 8008 bestand wordt vermeld. In dit laatste geval spreken we bij vaste 
telefonie over geheime' nummers. Ook wordt de term 'Met vermelde nummers' 
gebruikt. 
Bij de mobiele telefoonnummers gaat het bij tenaamstellingen om die nummers the 
behoren bij een abonnement. De regel is dat deze nummers niet in een gids of 
andere vorm vermeld zijn. Mobiele nummers zijn in dit opzicht 'altijd' te 
beschouwen als geheime nummers. Ben voor de politic complicerende factor bij 
informatievergaring over mobiele nummers en mobiele betters is, dat de 
abonnementen afgesloten worden met zogenaamde service providers. De gegevens 
van de abonnees zijn om deze reden dan oak niet altijd bekend bij de 
telecommunicatienetwerkaanbieders zoals bijvoorbeeld KPN-Telecom of Libertel. 
De politic kan aan de hand van de nummers waarover gegevens warden gevraagd 
thans nog wet zien bij welke netwerkaanbieders men moet zijn, maar weet dan nog 
niet of men dan oak at bij de juiste service-providers is. Er is dus een 'cans dat de 
politic als het ware `doorgestuurd' wordt. 

Ten aanzien van het opvragen van tenaamstellingsgegeven of daarbij behorende 
namen, moet overigens dus wet bedacht worden dat de politic zich enkel in het 
geval van zogenaamde `geheime nummers tot telecomaanbieders behoeft te 
wenden. Van de nummers die wel opgenomen zijn in het bekende 8008- of een 
ander bestand, kan de politic zelf de tenaamstelling achterhalen middels 
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bijvoorbeeld de genoemde telegids+, andere commerciele producten, of, niet te 
vergeten, de eigen politiebestanden. 

Wat de niet-vermelde (geheime) telefoonnummers betreft, gaat het, op basis van de 
tijdens het onderzoek verzamelde gegevens, zou het om zo'n 125.000 
tenaamstellingenvragen aan telecomaanbieders per jaar. Gezien het voorgaande 
biedt het getal van 125.000 geen zicht op de totale informatiebehoefte aan 
tenaamstellingen bij de politie. 
De juridische basis voor de tenaamstellingsinformatie bij deze `geheime' vaste en 
mobiele nummers zijn enerzijds te vinden in de afspraken tussen justitie en KPN-
Telecom (zie Hoofdstuk 2, paragraaf 5.1) en anderzijds in de opvatting dat een 
vordering op grond van artikel 125f van het Wetboek van Strafvordering in het 
tijdperk van gedigitaliseerde telecommunicatie en digitale centrales ook de 
tenaamstelling zou omvatten. Dezelfde juridische gronden worden aangevoerd bij 
het verstrekken van gegevens in het kader van de strafrechtelijke internationale 
rechtshulp. 

Communicatiemiddelen en locatiegegevens 
Vragen over ter beschildcing staande communicatiemiddelen betreffen de vraag of 
een bepaald persoon telefoonnummers op zijn naam heeft staan en welke. Soms 
wordt de vraag gesteld met betrekking tot een bepaalde locatie: welke 
communicatiemiddelen staan daar geregistreerd? 
Bij personen kan het gaan om vaste en mobiele nununers. In de ogen van politie en 
justitie ziet juist bij deze vraag de grootste bottleneck. De vraag "welke 
telecommunicatiemiddelen de betrokken crimineel nu feitelijk in zijn bezit heeft" is 
steeds moelijker te beantwoorden omdat er steeds meer varianten zijn 
(mobiel/GSM, ISDN, fax, prepaidcard, enz.) en steeds meer verschillende 
telecomaanbieders en service providers. Gevolg van deze ontwilckeling is dat de 
diversiteit steeds groter wordt, terwij1 de bestendigheid van de verbindingen (vaste 
relaties van den op den) steeds minder wordt. 

Op grond van de ons ter beschikking staande gegevens gaat het binnen de 
telecomsector om ten minste 4000 verzoeken per jaar. De juridische gronden die 
gebruikt worden zijn dezelfde als bij de vragen over tenaamstelling. 

Onderliggende informatie 
De vragen die zien op onderliggende informatie betreffen bijvoorbeeld gegevens 
over het gesloten contract, adressen, identificatiedocumenten of banknummers van 
de contractanten en andere bijzonderheden. Ook de plaatsbepaling en mogelijke 
route van een mobiele beller kan hiertoe behoren. Het verstrekken van gegevens in 
het kader van deze vragen geschiedt zowel in het kader van een bevel als bedoeld in 
artikel 1251 van het Wetboek van Strafvordering als, bij uitzondering of bij spoed, 
op basis van artikel 11 lid 2 Wpr. Feiten waarbij in deze spoedsituaties aan gedacht 
moet worden betreffen in ieder geval levens- en zedendelicten alsmede ontvoerings- 



96 	 HOOFDSTUK 6 

en gijzelingszaken. Op grond van de tijdens het onderzoek verlcregen gegevens zou 
het kunnen gaan om 300 gevallen per jaar, waarvan zo'n 100 op basis van artikel 
11 lid 2 Wpr. 

Toekomst 
Wat de toekomstige situatie betreft zijn de in het onderzoek bezochte 
telecornmunicatieaanbieders niet zozeer gericht op de Wet bescherming 
persoonsgegevens, incur meer op een regeling die past en aansluit bij hun wensen. 
Een dergelijke regeling zou in het bijzonder ten aanzien van de 
tenaamstellingsvragen en de vragen naar het bezit van communicatiemiddelen als 
uitgangspunt kunnen hebben, dat er een wettelijke plicht tot het verstreklcen van de 
gegevens is. Daarbij zou de vordering tot het verstrekken van gegevens overigens 
wel gebaseerd moeten zijn op een neutraal oordeel en zou er een materiele bets 
verricht moeten zijn aan de zijde van de verzoeker. Bij een dergelijke regeling blijft 
de telecomaanbieder `verlose van een zelf Met goed uitvoerbare toets en kan ook de 
privacy van de abonnees gewaarborgd worden omdat immers enkel verstrekt wordt 
als en omdat er een wettelijke plicht 

6.2.2 Internet providers 

Op een enkele provider na zijn de Nederlandse Internet providers verenigd in het 
NLIP. Alvorens op de drie verschillende typen van vragen in te gaan, wordt 
aandacht besteed aan de algemene gedragslijnen van het NL1P en de leden bij het 
verstreklcen van gegevens, alsmecle een aantal kanttekeningen van de zijde van de 
providers bij de verzoeken om informatie door politic en justitie. 

De algemene lijn van de NLIP is dat verzoeken op grond van artikel 11 lid 2 Wpr 
enkel gehonoreerd worden als er een verzoek is van de rechter-commissaris. Een 
bevel van de rechter-conunissaris is geen vereiste. In de pralctijk komt een rechter-
commissaris echter enkel in beeld in binnen het kader van een gerechtlijk 
vooronderzoek (am. 105 en 125i Sv) of een strafrechtelijk financieel onderzoek 
(ant. 126 en 126a Sv). Een brief is voor de NLIP in principe echter al voldoende. 
Deze richtlijn van de NLIP legt de nadruk op het element `dringend' van artikel 11 
lid 2 Wpr en legt de afiveging als het ware in handen van de rechter-commissaris. 
Ten tijde van het onderzoek was Cr discussie of de brief, het verzoek, wellicht ook 
afkomstig zou kunnen zijn van een officier van justitie. Deze ilichtere' route via 
een verzoek van de officier van justitie heeft geresulteerd in een convenant tussen 
het OM en de Internet-providers dat een verzoek om (enkel) NAW-gegevens 
mogelijk is mits dit komt van een OvJ en het om misdrijven gaat waarop een 
gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld. 

36 Zie ook Handelingen TK, 34 maart 1998, 76-5009 (behandeling Telecommunicanewet). 
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Binnen de lcring van Internet providers bestaat voorkeur voor het verstrekken van 
gegevens op grond van een wettelijk voorschrift, waarbij de bevoegdheid om het 
verstrekken van gegevens te bevelen zo mogelijk bij de onafhankelijk rechter-
commissaris gelegd zou moeten worden. Een wettelijk voorschrift heeft mede 
voorkeur om dat zulks een neerslag zou zijn van parlementair debat en publieke 
afweging. In dit kader is er voorkeur voor de weg van art. 125i Sv. 

Een kanttekening die door de providers bij de verzoeken om informatie door politic 
en justitie geplaatst wordt is onder andere dat er een kennislacune is bij politic over 
wat Internet providers nu precies doen en over welke gegevens ze wel of juist met 
beschikken: 'Er wordt maar wat gevraagd'.' 
Daarnaast maakt men uit de verzoeken op, dat de politic ofwel denIct dat alle 
providers en telecommunicatieaanbieders tot dezelfde organisatie behoren, dan wel 
dat de politic de aanbieders niet uit elkaar kan halen, ofwel dat ze er gewoon de 
moeite niet voor doen: "In de praktijk komen er verzoeken binnen die gewoon voor 
een andere aanbieder bedoeld zijn". Ms laatste kan vermeld worden dat de 
beantwoording van verzoeken informatie over verkeersgegevens (wanneer heeft 
iemand ingelogd, welke sites zijn bezocht, en op welke tijd(en) was dat) vaalc zeer 
veel uitzoekwerk vergen. Dit omdat door providers en in Internet-netwerkhardware 
bij de vastlegging van (log- en verkeers)gegevens vaak verschillende 
tijdsaanduiclingen gebruikt worden, waarbij met altijd is aangegeven welke 
tijdsaanduiding dit is. Zo kan men de lokale tijd gebruiken, maar bijvoorbeeld net 
zo goed ook de GMT-tijd" of de CET-tijd." Een koppeling van de tijdstippen van 
inloggen bij een providers, de vastlegging van het bezoek van sites en die van het 
verzenden, doorzenden of ontvangen van e-mail middels tijdsvergelijking heeft dan 
ook vele voor de politic vaak onverwachte halcen en ogen. 

Tenaamstelling en communicatiemiddelen 
De meest bekende behoefte van de politic is die aan NAW- informatie (aan wie 
behoort bij een usernaam of emailadres toe). Deze vraag gaat vaak gepaard met de 
vraag of een persoon usernamen en/of emailadressen heeft. Wat e-mail adressen 
betreft gaat het naar schatting om (nog) niet meer dan enkele tientallen 
tenaamstellingen per jaar. Tot voor kort werden voor de verkrijging van dergelijke 
tenaamstellingsgegevens en informatie over ter beschikking staande e-mailadressen 
bevelen tot uitlevering als bedoeld in artikel 125i SV gebruikt. Vooruitlopend op de 
inwerkingtreding van artikel 13.4 van de Telecoimnunicatiewet is de NLIP 
gedurende het onderzoek ten aanzien van de tenaamstellingsvragen overgestapt op 

37 Van de zijde van de bevragende politic wordt daarentegen opgemerkt dat Internet Service Providers 
zich naar hun mening wel eens verschuilen achter het argument dat 'het technisch niet mogelijk is'. 

38 GMT-tijd staat voor Greenwich Mean Time. 

39 CET staat voor Central European Time (de Amsterdamse tijdzone). 
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de handelwijze dat deze gegevens op de voet van artikel 11 lid 2 verstrekt kunnen 
worden. Een dergelijke handelwijze komt overeen met de hiervoor genoemde KPN-
politie/justitie afspraak over zogenaamde `geheime' telefoonnummers.' 

Onderliggende informatie en uitlevering van gegevens 
In het kader van n het onderzoek zijn geen gevallen aangetroffen waarbij de politic 
onderliggende infonnatie gevraagd heeft. 
Wel is in het kader van de uitlevering van gegevens op grond van een bevel Ms 
bedoeld in artikel 125i Sv van de zijde van de providers gewezen op de XS4A11 41  
zaak en de mogelijkheid dat dagelijks een (nieuw) artikel 125i Sv- bevel tot 
uitlevering van de op dat moment aanwezige gegevens wordt gegeven. De 
betreffende gegevens ( bijvoorbeeld gegevens the worden verstuurd, ontvangen, 
verwerkt en opgeslagen en/of overgeclragen via het email adres) worden daarbij 
door de Intemetprovider doorgezonden naar de rechter-conunissaris. De providers 
zien hierin in feite een soon "tap" door justitie. Aantallen konden niet worden 
achterhaald. 

6.3 Mobiliteit en vervoer 

Binnen de vervoerssector wordt bij het verzoeken om en het verstrelcken van 
informatie onderscheiden in gegevens ten aanzien van personen en gegevens over 
vracht. 

In het kader van informatieverkrijging over personen fungeert de Koninldijke 
marechaussee Ms tussenschakel of participeert in onderzoeken. Binnen de 
vervoerssector is er een bepaalde categorie van vragen die qua aard en de fase in 
het opsporingsproces waarin ze voorkomen (zie hoofdstuk 3) vergelijkbaar zijn met 
de vragen naar tenaamstelling en de vragen over ter beschildcing staande 
communicatiemiddelen binnen de communicatiesector. Het gaat dan om vraag of 
een bepaald persoon een voertuig of container he-eft gehuurd, de periode waarin of 
het tijdstip waarop dat was, alsmede de vraag of een bepaald persoon 'heal 
gevlogen' of gebruik gemaalct heeft van taxi of trein. Dergelijke vragen worden met 
wisselende frequentie en intensiteit gesteld aan auto- en containerverhuurbedrijven, 
leasemaatschappijen, taxicentrales en taxichauffeurs, goederenvervoerders (zee, 
lucht, land) en personenvervoerders (lucht en land). Voor zover hierover at een 
cijfer genoemd zou icunnen worden, zou het naar schatting toch om meer dan 
10.000 individuele verzoeken per jaar gaan. 

40 Zie in dit verband de brief van de Registratielcamer aan het NLIP van 15 oktober 1998, 98.V.0834.1, 
p. 4. 

41 XS4All heeft in november 1997 geweigerd te voldoen aan can bevel op grand van I25i Sv tot het 
vertreklcen van gegevens aan justitie van alle Internetverkeer (ca. e-mail, World Wide Web surfen 
en nieuwsgroepen) van en near eon bepaalde gebruiker gedurende een maand. Zie uitgebreid 
http://www.xs4all.nlitap/index2.html.  
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Deze verstrekkingen zijn enerzijds in procedureafspraken en anderzijds in de sfeer 
van bekende en vertrouwde contacten ingebed. Volgens zeggen van de verstrekkers 
wordt niet zomaar verstrekt' Zo worden vragen die volgens de verstrekker in de 
prive sfeer zouden (kunnen) liggen Met altijd beantwoord. Voor zover al een 
juridische grondslag wordt genoemd voor dergelijke informatieverstreldcingen, is 
dat, naast een bevel als bedoeld in artikel 125i Sv, een afspraak in het kader van 
artikel 11 lid 2 Wpr. Deze zijn vergelijkbaar met die binnen de telecommunicatie. 
Naast bovenstaande informatieverzoeken- en verstreldcingen is de inschakeling van 
politic, dan wel het verstrekken van gegevens aan de politic in verband met 
(vermeende) criminaliteit, voornamelijk diefstal of verduistering door of met 
inschalceling van werknemers. 

Bij informatieverlcrijging over vracht en transportmiddelen speelt naast de 
Koninldijke marechaussee ook de douane een rol. De douane speelt immers een rol 
bij de aangifte van goederen (invoerrechten) en dan vooral de accijnsgoederen zoals 
sigaretten en tabak. Ms de douane een verzoek doet is gaat het veelal om accijnzen 
en fraude. De politic en de marechaussee richten zich meer op diefstal en smokkel. 
Bij vragen ten aanzien van vracht en goederen gaat het onder meer het tracen 
(opsporen, lokatiebepaling, transportroute) van pakjes en containers (bijvoorbeeld 
van bepaalde schepen). Zo kan er het verzoek zijn om bepaalde containers 
beschikbaar te houden voor visitatie. Ook worden wel vragen gesteld als `Kunnen 
jullie nagaan of er goederen afkomstig van X zijn binnengekomen?' Bij al dit soon 
vragen moet de politic concreet zijn om informatie te krijgen. Zonder deze 
informatie is immers ook Met mogelijk om de vracht of container te achterhalen. 
Volgens de respondent speelt bij het besluit om al dan Met informatie te 
verstrekken het type goederen geen rol. Ook het type misdrijf wordt Met in de 
overweging betroklcen. De Wet persoonsregistraties is al evemnin als factor 
genoemd. De frequentie van dergelijke verzoek werd omschreven als 'al en toe'. 

6.4 Financiele sector 

De financiele sector laat zich grosso modo onderscheiden in banken, 
verzekeringsmaatschappijen en credit card-maatschappijen. De contacten tussen de 
politic en de verschillende typen instellingen zijn uiteenlopend van aard en 
inrichting. En ook de wijze waarop hiermee aan weerszijden wordt omgegaan, 
verschilt. 
Bevragingen van de financiele sector geschieden meestal in het kader van (voor)- 
onderzoek en opsporing, en dan doorgaans in de fase twee en drie van de 
opsporingspiramide. Bevragingen in het kader van bijvoorbeeld het 
gebiedsgerichte politiewerk zijn veel incidenteler van aard, en verschillen Met 
wezenlijk van vragen die aan anderen (burgers, aanwezige instellingen) worden 
gesteld. 

42 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.1. 
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Binnen onderzoek en opsporing is voorts van belang dat binnen de politic 
momenteel sprake is van een trend tot professionalisering van het zogenaamde 
financiele rechercheren naast het normale' rechercheren (zie hoofdstuk drie). In 
het kader hiervan worden bijvoorbeeld de bureau's financiele ondersteuning 
(BFO's), opgericht ter uitvoering van de Pluk ze-wetgeving, omgevormd tot een 
financidle recherche. Daarnaast kent het financiele rechercheren een afzonderlijk 
juridisch instrument in de vorm van een zogenaamde SFO-machtiging (ex artikel 
126a Sv). 

6.4.1 Banken 

Vooraleer men tot het concre,et bevragen van banken overgaat, gaat in de praktijk 
nog een fase vooraf, zo blijkt. De politic dient in ieder geval over de 
minimuminformatie van een naam en een bankrekeningnummer te beschilcken. 
Zogenaamde fishing-expedities (bartkiert die en die bij jullie?) worden door de 
banken - behoudens in zeer uitzonderlijke gevallen - Met gehonoreerd. Bovendien 
is de politie juist bij banken kennelijk huiverig om zomaar binnen te stappen: 
banken staan bij hen bij voorbaat bekend als strikt en weinig toeschietelijk. 
Dergelijke informatie moet dan worden gezocht langs andere wegen en bij andere 
instellingen. Standaard vormen hiervoor de belastingdienst, het Bureau 
Kredietregistratie (BICR) in Tiel, en de verschillende credit card-maatschappijen 
een belangrijke bron, maar bijvoorbeeld ook de woningbouwvereniging of een 
autoverhuurmaatschappij Iran hiervoor de bron zijn (afschrift van de 
huuroverschrijving). 
Gevolg hiervan is wel dat althans een deel van de zogenaamde Wpr-problematiek 
voorzover het financieel rechercheren in de voorfase betreft, op de schouders en 
bereidwilligheid van andere instellingen terecht komt. Voorzover men het bij de 
bank zelf ooit geprobeerd heeft loop! men vaak als egeltjes om elkaar heen', zo 
wordt gesteld 

De bevragingen die aan banken clan worden gedaan, richten zich in de pralctijk op 
twee aandachtspunten: 
— de vermogenspositie van betrokken onderzoekssubjecten; en 
— de verschillende relevante geldstromen. 
Doe is in eerste instantie een koppeling van NAW-gegevens van betroklcen 
onderzoelcssubjecten en de verschillende bartkproducten in ruimste zin ( 
bankrekeningen, hypotheken, uitstaande leningen, enzovoort). In tweede instantie 
is het onderzoek vooral gericht op de respectieve zakenrelaties van betrokkenen 
(inclusief wederom NAW-gegevens, betrokken banken en bankproducten). 
Daarnaast worden banken ook bevraagd ten aanzien van gegevens die met de bank 
of de financiele sector als zodanig niet veel van doen hebben. Voorbeelden hiervan 
betreffen het opvragen van videobanden of de logrol van een pinautomaat ten 
behoeve van het opsporen van getuigen bij een delict op straat: de feitelijke 
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aanwezigheid en de wijze van beveiliging (videocamera's) maakt banken hiervoor 
tot een goede bron. 

Tussen de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het openbaar ministerie 
is een gezamenlijke gedragslijn opgesteld ten aanzien van de medewerking van 
banken aan bevragingen van politie en OM. Deze gedragslijn, geconcretiseerd in 
de OM-richtlijn Vrijwillige medewerking banken by onderzoeken", regelt de 
gevallen waarin de bevragingen niet op een wettelijke titel (machtiging RC bij 
GVO, SFO-machtiging, bevel uitlevering stuldcen, ed.) berusten. 
Hoewel de richtlijn geenszins beoogd een formele uitwerking van artikel 11 lid 2 
Wpr te zijn, blijkt dat zij deze rol in de praktijk we! vervult. In de pralctijk wordt de 
regeling (ten onrechte) vaak als richtinggevend voor het voldoen aan 
informatieverzoeken op basis van artikel 11 lid 2 Wpr beschouwd. Aldus bestrijkt 
de richtlijn een groot deel van de werkingssfeer van artilcel 11 lid 2 Wpr. 
Kenmerkend voor de richtlijn zijn de volgende facetten: 
— met verzoeken om informatie wordt terughoudend omgegaan: de richtlijn heeft 

alleen betreldcing op afzonderlijke gevallen (verzoeken lcunnen dus .met 
gestandaardiseerd' worden), en het OM kan een dergelijk verzoek slechts doen 

indien (1) zwaarwegende maatschappelijke belangen in het geding zijn, (2) 
geen (andere) wettelijk titel voorhanden is, en (3) na een afweging van 
proportionaliteit en subsidiariteit 44 ; 

— de medewerlcing van de bank geschiedt vervolgens op vrijwillige basis en na een 
belangenafweging door de betreffende bank: de NVB heeft hiervoor een (niet 
bindende) checklist ontworpen; 

— formeel verzoek en overleg dienen te geschieden door de (ply.) hoofdofficier 
van justitie (eventueel vooroverleg met de bank kan door de zaaks-OvJ en de 
teamleider van de politie geschieden); 

— de kosten van de medewerking c.q. de verstreklcing van de info worden bij het 
OM gedeclareerd; en 

— de bank wordt strafrechtelijk en civielrechtelijk gevrijwaard tegen eventuele 
(voorzienbare) risico's die aan de medewerking zijn verbonden of daarvan het 
gevolg kunnen zijn. 

Het belang van de richtlijn voor de praktijk blijkt overigens wel weer zeer beperkt 
te zijn. Veel verzoeken op de basis van artikel 11 lid 2 Wpr komen bij banken niet 
binnen. Een van de grote Nederlandse banken meldt in dit verband dat het aantal 
verzoeken op jaarbasis dat op de juridische basis van artikel 11 lid 2 Wpr en de 
richtlijn wordt ingediend, slechts zo'n drie A vier bedraagt. Dit aantal is de laatste 

43 Richtlijn vrijwillige medewerlcing banken bij onderzoeken van de Procureurs-generaal, Stcrt. 1996, 
168. In werking 15 september 1996. De richtlijn is op 1 juli 1998 formeel geexpireerd, maar wordt 
vooralsnog stilzwijgend gecontinueerd. 

44 Proportionaliteit is in casu dat het zwaarwegend maatschappelijk belang de medewerking van de 
bank rechtvaardigt. Subsidiariteit is dat er geen andere mogelijkheden voorhanden zijn om de 
informatie te verkrijgen dan een verzoek tot medewerking aan de bank. 
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jaren bovendien nog aan het afnemen (` Vroeger, voor de afspraak, kwam er nog 
wel eens een losse fodder binnen: nu komt dat hoogst zelden voor'. Ter 
vergelijking: de aantallen informatieverzoeken op basis van wettelijk voorschrift, 
bedragen bij dezelfde bank een 3600 per jaar. Formele verwijzingen naar artikel 11 
lid 2 of de richtlijn als basis voor verstrekldng komen zowel bij de verzoekers Ms 
bij de banken slechts hoogst zelden voor: in zoverre spelen artikel en richtlijn 
vrijwel geen enkele rot. 

De richtlijn is voor de verschillende partners in de praktijk ook van uiteenlopende 
waarde, zo blijkt. 
Voor de reguliere opsporing door de financiele recherche is de richtlijn in de 
praktijk van weinig betekenis. Men valt - waar mogelijk - zo spoedig mogelijk 
terug op wettelijk voorschrift. In hoofdstuk drie is reeds gesproken over het 
bestaan van de zogenaamde SFO-machtiging (artikel 126a Sv) en de voor- en 
nadelen voor de politie die hieraan zijn verbonden. Ms gevolg hiervan kiest de 
financiele politic er zelf voor het voortraject waarin artikel 11 lid 2 Wpr mogelijk 
een rot zou kunnen spelen, zo kort mogelijk te maken, en de bevragingen zo 
spoectig mogelijk op de juridische basis van artiket 126a Sv te laten plaatsvinden. 
Het convenant speelt voor de politie alleen een rol in de volgende twee situaties. 
Indien bijvoorbeeld een SFO-machtiging (nog) Met mogelijk is en de informatie 
oak niet tangs andere wegen te verkrijgen valt, schakelt men somtijds de RCM in. 
De RCID kan dan op basis van het convenant en via een briefie van de CID-OvJ de 
gevraagde informatie alsnog boven water halen. Daamaast speelt het convenant een 
belangrijke rol in het kader van het zogenaainde bestuurlijk-ondersteunend 
onderzoek (het vroegere fenomeenonderzoek). Hierbij gaat het om meer langdurige 
samenwerking met financiele instellingen ten behoeve van bijvoorbeeld het maken 
van criminaliteitsrisico-analyses bij verschillende branches of bedrijfstakken. In dit 
type onderzoek is van een wettelijke titel en een mogelijke SFO-machtiging immers 
gem spralce. Het convenant vormt dan een juridische basis waarop informatie 
verkregen kan worden (naast uiteraard eigen belangen en interessen van de 
betrokken banken afzonderlijk). 

Voor de banken is de richtlijn mede leidraad voor de (vrijvvillige) toepassing van 
artikel 11 lid 2, maar ook hier geeft men duidelijk de voorkeur aan een wettelijk 
voorschrift boven artikel 11 lid 2 of de richtlije. Indien verstreklcing op basis van 
artikel 11 en de richtlijn plaatsvindt, is men overigens wel geneigd de lat iets 
minder hoog te leggen dan in de richtlijn wordt voorzien: ten schriftelijk verzoek 
van de OvJ (in plaats van de HOvJ) voldoet en men hanteert in de praktijk soms 
ook de nee/ja-methode (men kijkt eerst of een vraag zinvol is voordat de OvJ een 
schriftelijk verzoek behoeft te schrijven, dit om de OvJ te behoeden voor zinloze 
activiteiten. In uitzonderlijke gevallen wordt bovendien oak zonder 00-verzoek 

45 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.2. 
46 Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.3. 
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verstrekt. Voorbeelden van dit laatste is de snelle verstrekking van de logrol van 
een pinautomaat bij een dubbele moord op verzoek van de politie. Wel kijkt men 
dan naar de zinvolheid van het verzoek: die logrol was alleen relevant voor de 
pen ode van een half uur v66r tot een half uur n6 het delict; twee uur later is toch 
voor niemand interessant, of denk je dat een dader daar twee uur gaat zitten 
wachten? 

6.4.2 Verzekeringsmaatschappijen 

Verzekeringsmaatschappijen behoren tot de instellingen die door de politic in 
voorkomende gevallen rechtstreeks worden benaderd. Ze staan te bock als 'politic-
minded' en toegankelijk. Informatie is vrij eenvoudig en informed te verkrijgen. 
Eventueel kan bij gebruik naderhand een formed verzoek van de OvJ worden 
ingediene. Men verstrekt meestal ook op basis van artikel 11 lid 2 Wpr (zonder 
dat dit weer formed l wordt aangegeven). 
De reden voor de toeschietelijkheid van verzekeringsmaatschappijen is duidelijk 
gelegen in gepercipieerd eigenbelang. Men is gespitst op dit soort van informatie, 
en men ziet dit ook als een vorm van samenwerking. Bij personen die het subject 
zijn van politieonderzoek, lopen immers ook verzekeringsmaatschappijen duidelijk 
risico slachtoffer te worden, of lopen zij in ieder geval meer risico dan anders het 
geval zou zijn geweest. 
Verzekeringsmaatschappijen lijken hierin ook opener te zijn dan andere 
instellingen: behoudens een telecom-instelling waar dit berust op een bestaande 
afspraak, is alleen in de verzekeringswereld een complete registratie van 
verstreldcingen in het kader van artikel 11 lid 2 Wpr aangetroffen. Andere 
instellingen - en zeker degene die de informele strategic volgen - leggen zo'n 
registratie juist niet aan (onder meer uit motieven van bedrijfsbelang en de angst 
dat hiervan later weer problemen lcunnen komen). 
Politieambtenaren bespeuren in deze toeschietelijkheid overigens ook soms een 
afbreukrisico voor het politieonderzoek zelf: by een potentiele fraudemelding gaan 
direct alle bellen rinkelen. In zoverre noemen sommige politiemensen de privacy-
wetgeving een voordeel: privacybeschenning is een mooi argument om (verdere) 
informatieverstrekking aan een verzekeringsmaatschappij te weigeren. Overigens 
gaan risico en informatiewaarde hierin hand in hand: de grootste ajbreukrisico's 
liggen niet zozeer bij de maatschappij zelf als wel bij de tussenpersonen. Daar is 
echter wel de meest info te halen. Ze kennen de betrokkene persoonlijk, en hebben 
eigen kleine dossiertjes en gespreksnotities: wat daar soms tussenzill. 

6.4.3 Credit card-maatschappijen 

Voor wat betreft de credit card-maatschappijen geldt hetzelfde als voor de 
verzekeringsmaatschappijen (politic-minded, informele verstrekking, inclien 

47 Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.3 Strategic: informele verstreldcing'. 
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formeel: doorgaans op basis van artikel 11 lid 2 Wpr). Men blijkt in de praktijk 
bovendien ook bereid de politic te waarschuwen indien de card weer wordt gebruikt 
(soort van informele tap). Tussen Nederlandse of buitenlandse maatschappijen is 
hierin geen verschil. De basis voor deze bereidwilligheid is wederom gelegen in 
eigenbelang, risico-perceptie en behoefte tot samenwerking. 
In het lcielzog van hetgeen hierboven is gesteld over het financieel rechercheren en 
de SFO-machtiging is bij credit cardmaatschappijen overigens wel een trend 
zichtbaar waarin de politic zelf eerder tot formalisering en terugvallen op een 
wettelijk voorschrift overgaat: bijvoorbeeld met een schriftelijk verzoek van de OvJ 
of een SFO-machtiging. De gang van zaken is dan als volgt. Eerst wordt een 
telefoontje gepleegd met de vraag of betrokkene nog gebruik maakt van de credit 
card, en of hierin voor de politic nog relevante informatie zit. Indien beide vragen 
bevestigend wordt beantwoord, vervoegt de politic zich bij de RC om een SFO-
machtiging of bijvoorbeeld een machtiging uitlevering stuldcen (ex artikel 105 Sv). 
Redengevend voor dit laatste is dat men dan zowel een globale uitdraai van alle 
transacties (inclusief zaken als plaats, datum en tijd van betaling, hoogte bedrag, en 
degene aan wie is betaald) kan verkrijgen, als ook de onderliggende stukken die 
daaraan te gronde liggen (gedetailleerde nota's en afrekeningen, ed.). De meest 
relevante informatie is vaak weer in deze onderliggende stukken te vinden. En dan 
kan altos op den en dezelfde machtiging worden meegenomen. 

6.5 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn enkele bijzondere terreinen aan de orde gekomen, te weten de 
informatie-uitwisseling met communicatiesector, de mobiliteitssector en de 
financiele sector. 

Communicatiesector 
Wat betreft de communicatiesector is te onderscheiden in de `gewone' telecom-
aanbieders en de intemet-providers. Bij de gewone telecom-aanbieders gaat het 
doorgaans om drie typen informatie: tenaamstellingen, gegevens over (gebruikte) 
communicatiemiddelen en locatiegegevens, en de onderliggende informatie 
(contractgegevens, banknummers, identificatiedocumenten en andere 
bijzonderheden). Bij de internet-providers betreft het vooralsnog vooral user-rumen 
en e-mailadressen. 
Verstreldcing van tenaamstellingen, communicatiemiddelen en locatiegegevens, 
anders dan de gegevens die via bijvoorbeeld het telefoonboek of 8008-nummers zijn 
te achterhalen, berust op vaste afspraken tussen K.PN Telecom en justitie op de 
basis van artikel 11 lid 2 Wpr. Daarrmast wordt door andere telecom-aanbieders 
(ook) verstrekt op de basis van artikel 125f Wetboek en Strafvordering waarvan 
wordt aangenomen dat een vordering op grond van artikel 125f in het tijdperk van 
gedigitaliseerde telecommunicatie ook deze gegevens zou omvatten. Verstrekking 
van onderliggende gegevens geschiedt zowel in het kader van een bevel als bedoeld 
in artikel 125i van het Wetboek van Strafvordering, als in uitzonderlijke situaties of 
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bij spoed, op basis van artikel 11 lid 2 Wpr. Knelpunten in de informatie-
uitwisseling zijn vooral gelegen in de mobiele telefonie (geen abonnementen, 
afzonderlijke service-providers) en in de diversiteit van de hedendaagse 
telecommunicatiemiddelen (mobiel/GSM, ISDN, fax, prepaidcard, enzovoort): 
vaste den op edn-relaties komen steeds minder voor. 
Verstrekkingen door internet-providers volgen de algemene lijn van hun 
belangenvereniging, de NLEP. Tenaamstellingen, user-namen en e-mailadressen 
worden - naast op basis van artikel 125i Wetboek van Strafvordering -, sinds kort 
ook verstrekt op grond van artikel 11 lid 2 Wpr. Verzoeken in het kader van artikel 
11 lid 2 Wpr worden echter enkel gehonoreerd als het een verzoek betreft van de 
rechter-commissaris of de officier van justitie (sinds kort). Internet-providers 
hebben overigens een duidelijke voorkeur voor verstrelcking op de basis van een 
wettelijk voorschrift (en artikel 11 lid 1 Wpr). 

Mobiliteitssector 
Wat betreft de mobiliteitssector is te onderscheiden in informatie over personen, en 
informatie over goederen (vracht of lading). Bij personen betreft het doorgaans 
vragen over tenaamstellingen en de (gebruikte) transportmiddelen. Deze vragen 
worden met wisselende frequentie en intensiteit gesteld aan auto- en 
containerverhuurbedrijven, leasemaatschappijen, taxicentrales/-chauffeurs en 
overige vervoerders (lucht en land). Bij goederenvervoer gaat het meer om het 
traceren (opsporing, lokatiebepaling, transportroute) van goederen. Deze vragen 
worden doorgaans vooral aan transporteurs en andere betroklcenen gesteld. 
De verstreklcingen van informatie zijn met enkele belangrijke informatiebronnen 
ingebed in procedure-afspraken (out sourcing, kanalisering), veelal gebaseerd op 
artikel 11 lid 2 Wpr. Met anderen berust dit veelal in de sfeer van bekende en 
vertrouwde contacten (informele verstrekking): een juridische basis wordt hier niet 
genoemd. 

Financiele sector 
De financiele sector valt grosso modo uiteen in de banken, de verzekerings-
maatschappijen en de credit cardmaatschappijen. 
Bevragingen van banken hebben in de praktijk tot doel informatie over de 
vermogenspositie van personen en over de verschillende relevante geldstromen 
boven water te krijgen. Hiertoe worden NAW-gegevens gekoppeld aan 
verschillende bankproducten (rekeningnummers, hypotheken, leningen, enzovoort) 
en vervolgens ook de zalcenrelaties (inclusief bankproducten) in kaart gebracht. 
Daarnaast wordt ook informatie gevraagd om redenen die met de financiele sector 
als zodanig met veel van doen hebben (bijvoorbeeld het opvragen van videobanden 
en de logrol van de pinautomaat, voor het traceren van getuigen bij andere 
del icten). 
Tussen de Nederlandse vereniging van Banken (NVB) en het openbaar ministerie 
is een gezamenlijke gedragslijn opgesteld ten aanzien van de medewerking van 
banken aan bevragingen van politic en OM. Deze regeling is van toepassing op 
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bevragingen waarvoor een wettelijk voorschrift ontbreekt, en is mede gebaseerd op 
artikel 11 Wpr. Hoewel de gedragslijn geen formele uitwerking van artikel 11 lid 2 
Wpr betreft, bestrijkt zij wet een groot deel van de werkingssfeer van dit artikel. In 
de pralctijk wordt naar de richtlijn echter weinig verwezen. Bevragingen en 
verstreklcingen blijken vooral op wettelijk voorschrift (machtiging van de rechter-
commissaris bij een GVO of een zogenaamde SFO-machtiging ex artikel 126a 
Wetboek van Strafvordering) plants te vinden. Beide partijen, wagers en 
verstrelckers, geven hieraan de voorkeur. 
Wat betreft verzekeringsmaatschappijen en credit cardmaatschappijen zijn vrij 
toeschietelijk en verstreklcen eenvoudig te traceren gegevens als NAW-gegevens 
doorgaans op Informele' basis of op basis van artikel 11 lid 2 Wpr. Men ziet dit in 
het kader van de onderlinge samenwerking en de bestrijding van criminaliteit. 
Voor de feitelijke overhandiging van met name de onderliggende stulcken wordt in 
voorkomende gevallen een bevel tot uitlevering stulcken ex artikel 105 wetboek van 
Strafvordering gevraagd. 



7.1 Inleiding 

7.2 Beleid inzake verstrekkingen 

Hoofdstuk 7 

Incidentele verstrekkingen 

Het aantal verschillende instanties dat door de politic wordt bevraagd is 
aanzienlijk. Naast de instanties die routinematig worden bevraagd en die vooral in 
de financidle en de telecommunicatiesector zijn te vinden, wordt een breed scala 
aan andere instanties op min of meer regelmatige basis door de politic bezocht. We 
kunnen hierbij denken aan particuliere recherche, nutsbedrijven en 
gezondheidszorg. Daarnaast bestaat nog een categoric 'cliversen', waarin instanties 
varierend van notarissen en makelaars tot scholen en jongerencentra zijn te vinden. 
Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 heeft het bevragen van deze instanties vaak pas 
plaats in een gevorderde fase van een eventueel opsporingsonderzoek; de instanties 
worden derhalve meestal met benaderd in het routinematige circuit dat de eerdere 
fasen van het opsporingsonderzoek kenmerlct. Om deze reden hebben veel van deze 
instanties dan ook slechts incidenteel contact met de politic. Om het beeld dat in dit 
hoofdstuk wordt geschetst toch zo volledig mogelijk te maken is, mede om deze 
reden, naast informatie van de verstrekkende instanties gebruik gemaalct van 
informatie afkomstig van de vragende instanties; deze hebben immers een beter 
overzicht over de spreicling van informatieverzoeken over het brede veld. 

De frequentie van de contacten met de politic is van invloed op het al dan niet 
formuleren van beleid inzalce het verstrekken van informatie aan de politic. Ms een 
instantie slechts zelden door de politic wordt bevraagd, zal er veelal geen 
uitgewerkt beleid, bijvoorbeeld in de vorm van interne richtlijnen, voorhanden zijn. 
We lcunnen bij instanties die infrequent bevraagd worden denken aan notarissen, 
makelaars, particuliere recherchebureau's, enz. Concrete kennis van de 
toepasselijke wet- en regelgeving speelt bij de afweging of tot verstreldcing van de 
informatie wordt overgegaan hoogstens indirect mee bij de beslissing of men tot 
verstrelcking overgaat. Men heeft slechts een `algemeen idee' over het bestaan en 
de inhoud van privacywetgeving, maar heeft de regelgeving zelf nog nooit gezien; 
bewustwordingsacties die bijvoorbeeld vanuit brancheverenigingen worden 
ondernomen helpen mee dit idee te vormen. Men maalct bij de uiteindelijke 
beslissing gebruik van het gezond verstand. Factoren als de eventuele kosten en 
moeite van het traceren van de informatie, de behoefte klantvriendelijk te werken, 
enz. spelen bij de beslissing een rol. 
Instanties die vaker door de politic worden bezocht, hebben in veel gevallen wel 
een beleid geformuleerd, of in ieder geval interne afspralcen gemaakt over bij wie 
de informatievraag wordt neergelegd. Ook komt het voor dat een convenant met de 
politic is gesloten omtrent de uitwisseling van informatie of dat van te voren is 
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afgesproken wie de contacten onderhoudt (het aanwijzen van een 
'contactfunctionaris'). Het gaat hier in de meeste gevallen om wat grotere instanties 
zoals ziekenhuizen en nutsbedrijven. In deze gevallen is vaalc gekeken naar de 
toepasselijke regelgeving, en is het resultaat bijvoorbeeld geoperationaliseerd in een 
gesloten convenant. De aandacht voor de regelgeving beperlct zich echter tot de 
direct bij het sluiten van het convenant betrokken personen of tot de personen die 
de contacten met de politic onderhouden. Ook blijkt dat het enkele feit dat er een 
convenant is in de pralctijk vaak belangrijker is dan wat er precies in dat convenant 
staat. 

Len en ander betekent niet dat alle informatie zonder meer voor de politie 
toegartkelijk is. Zoals vermeld heeft men een algemeen idee van zalcen die al dan 
niet kunnen; men hanteert een pragmatische invulling van het begrip 'clwingende 
en gewichtige reden'. Dit leidt tot citaten als 'Als ze Met langskomen is het niet 
belangrijk en krijgen ze dus geen informatie' of 'Als ze niet bellen en de tijd nemen 
om een brief te schrijven is het niet dringend'. 
Het is duidelijk dat dergelijke benaderingen in soortgelijke gevallen een 
verschillend resultaat kurtnen opleveren. Het resultaat wordt bovendien beInvloed 
door het bestaan van persoonlijke contacten. Deze vormen een factor bij de 
verstreklcing van informatie. Als een agent eenmaal een paar keer over de vloer is 
geweest en bekend is bij de bevraagde instantie, wordt informatie sneller verstrekt. 
De verstrekking van informatie bij de nee/ja methode (zie hoofdstuk 3) verloopt in 
deze gevallen ook eenvoudiger. 

Over het algemeen wordt niet bijgehouden welke informatie precies wordt 
gevraagd. De idee hierachter is dat het opslaan van dit soon informatie slechts tot 
ellende kan leiden. 'WM moet je met de infonnatie?', 'Mag je dat soort informatie 
zo maar opslaan?' en `Straks komen ze ook die registraties opvragen' zijn vragen 
die worden gesteld en opmerkingen die worden gemaakt. 

7.3 Sectoren 

Hieronder wordt de problematiek geduid. Achtereenvolgens komen de particuliere 
recherche, de nutsbedrijven, de gezondheidszorg, en de restcategorie 'cliversen' aan 
de orde. 

7.3.1 Particuliere recherche 

De sector particuliere recherche omvat bedrijven die zich bezig houden met taken 
als beveiliging (bijvoorbeeld van industrieterreinen of gebouwen), alarm-
centralediensten, waardetransporten, tactische recherche (opsporingsonderzoeken) 
en teclmische recherche (bijvootbeeld brandonderzoeken). Echter ook relatief 
nieuwe activiteiten zoals consultancy (over het nemen van maatregelen die de 
veiligheid van personen of eigendommen bevorderen) en forensic accounting of 
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forensic services kunnen tot de sector particuliere recherche worden gerekend. 

In de gesprekken die zijn gevoerd met verschillende werknemers bij een particulier 
recherchebureau en met een forensic accountant is gebleken dat het met vaak 
voorkomt dat de politic informatie vraagt bij een particulier recherchebureau. Er 
zijn hier verschillende redenen voor aan te wijzen. In de eerste plaats hoeven de 
zaken die door een particulier recherchebureau worden behandeld geen 
strafrechtelijke achtergrond te hebben, maar lcunnen ze bijvoorbeeld ook een 
arbeidsrechtelijke achtergrond hebben. In de tweede plaats hebben zalcen die door 
recherchebureau's worden behandeld vaak geen hoge prioriteit bij de politic; het 
gaat vaalc om zaken met relatief criminelen (dit hoeft overigens met te 
impliceren dat er geen grote belangen of bedragen gemoeid zijn met de 
criminaliteit). In de derde plaats is de politic vaalc met op de hoogte van de zalcen 
waar particuliere bureau's mee bezig zijn en welke informatie er aanwezig is. 
Anders dan bijvoorbeeld bij een nutsbedrijf, weet je van te voren met of en wat voor 
soort informatie er aanwezig is. Overigens wordt het opnemen van een belangrijke 
zaalc vaak afgekaart met de politic om een eventuele doorkruising van een 
opsporingsonderzoek te voorkomen. In de vierde plaats kan de behoefte aan 
geheimhouding bij de bedrijven die een recherchebureau inschakelen een factor 
vormen; een recherchebureau zal met snel informatie verstrekken zonder 
toestemming van de chant. 
Een vaker voorkomende vorm van informatie-uitwisseling is de samenwerking 
tussen politic en particuliere recherche, bijvoorbeeld in het kader van public-private 
partnerships. Hierbij kan worden gedacht aan de bewaking van bedrijfsterreinen of 
aan het doorgeven van door een particulier bureau verzamelde surveillance 
gegevens aan de politic. Ook het terugkoppelen van gegevens die door de 
particuliere recherche zijn verzameld over personen en zaken waar de politic 
belangstelling voor heeft, komt voor (bijvoorbeeld informatie over 
vuurwapengevaarlijke criminelen). Een verschijnsel dat de laatste jaren in opkomst 
is, is het sluiten van convenanten waarbij particuliere bedrijven specialistische 
kennis, bijvoorbeeld op financieel gebied, ter beschildcing stellen aan de politic. 
Het komt tegenwoordig eveneens steeds vaker voor dat de politic doorverwijst naar 
een particulier bureau omdat ze zelf geen tijd en aandacht aan een zaak kan 
besteden. Het betreft in de meeste gevallen kleine zaken zoals de vermissing van 
goederen binnen bedrijven. Bij het uitzoeken van deze relatief kleine zalcen kunnen 
grotere zaken aan het licht komen. Een voorbeeld: een particulier recherchebureau 
had camera's geinstalleerd om uit te zoeken wie goederen verduisterde. Bij het 
observeren kwam naar voren dat er naast de incidentele verduisteringen ook 
zwaardere vormen van criminaliteit voorkwamen. Dit werd doorgegeven aan de 
politic (in dit geval de Koninklijke Marechaussee) die vervolgens de camera's van 
het recherchebureau heeft gehuurd om te gebruiken bij een opsporingsonderzoek. 
Een aandachtspunt bij het beleid van doorverwijzen bezien is dat de diensten van 
een recherchebureau alleen kunnen worden betaald door vermogende personen of 
instanties. 
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De meeste gevallen van contacten tussen recherchebureau's en de politic betreffen 
het neerleggen van de opgeloste of vergevorderde zalcen bij de politic. De 
verzamelde gegevens worden dan overgedragen aan de politie. Eventueel kunnen 
particulier rechercheurs worden gehoord als getuigen in het proces. Er wordt naar 
gestreefd de zaalc zo compleet en doortimmerd mogelijk aan te leveren zodat de 
politie kan volstaan met een minimum aan eigen onderzoek. Overigens is de 
toestemming van de klant wel een voorwaarde voor het overdragen van een zaalc 
aan de politie. Een veel gesignaleerd probleem hierbij is de moeite die het kost om 
een door een recherchebureau uitgezochte zaak aan de politic of het OM te slijten. 
Zeker als de zaak een regio-overschrijdend lcaralcter heeft kunnen de verschillende 
betrokken regio's de bal naar elkaar doorspelen met als resultaat dat uiteindelijk 
niemand de verantwoordellildwid wil nemen. 

7.3.2 Nutsbedrijven 

Nutsbedrijven vormen een interessante bron van informatie voor de politic. De 
informatie waarover men bij nutsbedrijven beschilct valt in vier categorieen: NAW-
gegevens, verbruiksgegevens, vorderingsgegevens en betalingsgegevens. Bij de 
door ons bezochte nutsbedrijven (2 grote bedrijven met tezamen ongeveer 2,5 
miljoen klanten) worden verzoeken om informatie doorgesluisd naar, in het ene 
geval, een centrale persoon en, in het andere geval, dan wel naar de juridische 
afdeling (schriftelijke verzoeken), dan wel naar de chef van het call-center 
(telefonische verzoeken). 

Alle verzoeken die binnenkomen van politie moeten in het kader van de opsporing 
van strafbare feiten worden geplaatst; verzoeken in het kader van handhaving van 
de openbare orde/ integrate veiligheid/preventie zijn bij de bezochte bedrijven (nog) 
Met voorgekomen. Het grootste gedeelte van deze infommtieverzoeken ('99%') 
heeft betrelcking op illegale hennepkwekerijen. Bij het kleinste van de twee 
bedrijven (900.000 Idanten) ging het om ongeveer twee-honderd gevallen per jaar. 
Bij het grotere bedrijf kon vanwege een recent afgeronde reorganisatie waarbij met 
name de informatie-verzoeken werden gecentraliseerd geen precies getal worden 
genoemd (enkele tientallen). In een groot deel van deze gevallen is voor de inval in 
de kwekerij al infonnatie verstrelct aan de politic, in de overige gevallen wordt na 
de oprolling een verzoek om informatie ingediend om de zaak rond te krijgen. Aan 
de hand van verbruikgegevens knit bijvoorbeeld worden vastgesteld hoe fang een 
Icwekerij in bedrijf is geweest. Het eigenbelang van nutsbedrijven is bij illegale 
hennepkwekerijen groot; in veel gevallen is hierbij namelijk sprake van het illegaal 
aftappen van elelctriciteit. 

Bij de door ons bezochte bedrijven bestonden geen formele afspraken met de politic 
over informatie-verstrekking. Wel was er sprake van `door de praktijk gevormde 
vaste afspraken' met politic en CID over de gang van zaken. In ten geval is 
bijvoorbeeld met de CD's van de betroldcen regionale korpsen afgesproken dat 
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enkele vaste mensen de verzoeken bij de centrale contactpersoon indienen. 
Over het verstrekken van informatie wordt met moeilijk gedaan. Ms een officier 
van justitie gegevens vraagt worden deze altijd verstrekt. Bij de afweging of het om 
een dringende of gewichtige reden gaat speelt het eigenbelang mee (zie hierboven). 
Opvallend was dat den van de beclrijven de dag voor het interview een 
privacyreglement voor de gehele organisatie had opgestuurd naar de 
Registratiekamer. Voor het gevoerde beleid werd in een schrijven van dezelfde 
datum ook de volgende onderbouwing gegeven. De Hoge Raad en de 
Registratiekamer zijn volgens de respondent van mening dat een redelijke 
verdenking van een misdrijf voorzien in de Opiumwet een dringende en gewichtige 
reden kan opleveren als bedoeld in art. 11, lid 2 Wpr (HR 8 november 1994, nr. 
97639, NJB 27 januari 1995). 
Wat de politic met de informatie doet wordt indirect teruggekoppeld met het 
nutsbedrijf: als een kwekerij wordt opgerold, gaat een medewerker van het 
nutsbedrijf mee om de elektrische installatie af te sluiten. 

7.3.3 Gezondheidszorg 

In de gezondheidszorg moet men een onderscheid maken tussen `Icleine' 
verstrekkers, zoals bijvoorbeeld een huisarts en de instanties die op een meer 
regelmatige basis met de politie te maken hebben, zoals ziekenhuizen. Men heeft 
vooral met de politie te maken als hulpverlener, bijvoorbeeld bij een ongeval. De 
politie in de rol als opspoorder komt minder vaak voor. Volgens een respondent in 
een groot ziekenhuis zo'n 3 keer in acht jaar tijd. Verder komt de politie ongeveer 
net zo vaalc persoonlijk binnenlopen als dat ze opbellen. Overigens heeft men de 
politie zeker zo vaak zelf ook nodig, bijvoorbeeld als informatiebron t.a.v. het 
ongeluk, en soms bij moeilijkheden in het ziekenhuis. 

Uitgangspunt voor de informatieverstreldcing is niet zozeer de Wpr, maar de 
medische beroepscode van geheimhouding, in combinatie met het systeem in/van 
de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGI30): de informed 
consent-procedure. Deze houdt in dat geen informatie wordt verstrekt dan met 
geinformeerde toestenuning van patient. De hulpverleningsrelatie tot de patient 
staat centraal. Bij de door ons bezochte ziekenhuizen werd gewerkt met een 
convenant, en in den geval zelfs met een brochure waarin het verstreldcingen-beleid 
uiteen werd gezet. Overigens was men in den geval met bijzonder enthousiast over 
de manier waarop de politic met het convenant omging (ontwijking). 

Voor politievragen kunnen vijf trajecten worden onderscheiden: 
— Politic komt zelf binnenstappen: wordt door de verpleging voor info 

doorverwezen naar de patient zelf (indien medisch mogelijk); 
— Telefonische vragen aan de verpleging: wordt met op ingegaan. Informatie in 

de zin van 'of die en die nog is opgenomen of reeds thuis is' wordt wel 
verstrekt. Deze informatie valt onder de algemene dienstverlening die aan 
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iedereen wordt verstrekt. Informatie als: `wanneer wordt die en die' onts1agen, 
wordt weer filet verstrekt. 

— Vragen naar de behandelend arts, dan worden ze direct naar de 
hoofdbehandelaar doorverwezen. Deze handelt volgens hetzelfde protocol. 

— Schriftelijke verzoeken om informatie: worden doorgestuurd naar de zaalarts 
van de EHBO/Eerste Hulp. Het betreft doorgaans standaardbriefjes die de 
indruk wekken dat ze zijn opgemaakt in het bedrijfsprocessensysteem van de 
politie (BPS). De standaardbriefjes zijn altijd ondertekend door de patient die 
hiervoor kennelijk zijn toestemming heeft gegeven. De arts toetst zelf of dit 
laatste wel geloofwaardig is: hij is er niet altijd van overtuigd, en soms heeft hij 
ook geweigerd (bijvoorbeeld ondertekening door de moeder van een 21-jarige); 
de briefjes zijn altijd ondertekend door de (hulp)Ovi 

— Moeilijkere of ingewikkelder zaken gaan naar de klachtenfunctionaris bij de 
staf. Dit zijn er zo'n 1 a 2 per jaar (o.a. de opsporingszaken). 

Bij het verstrekken van informatie komen dilemma's voor. Een voorbeeld: er wordt 
iernand binnengebracht die onder het bloed zit. Ook de ambulance zit wider. De 
zaalarts komt er achter dat de persoon HIV-positief is. Deze geeft dit in vertrouwen 
door aan de hoofdverpleeg1cundige van de EHBO. Deze geeft de informatie, 
wederom in vertrouvvcn, door aan de ambulancebroeders ('houd je handschoenen 
aan bij het schoonmalcen'). De ambulancebroeders geven de informatie op hun 
beurt door aan de politie. Enige hid later spant de betroklcene een procedure aan 
tegen het ziekenhuis als hem biijict dat de politie informatie over zijn HIV-
besmetting heeft. 

7.3.4 Diversen 

Binnen de restcategorie `diversen' valt een groot aantal uiteenlopende instanties die 
incidenteel worden bevraagd. Voorbeelden zijn de GAKs, uitkeringsinstanties, 
loyalty-organisaties, makelaars, notarissen, inrichtingen (bijvoorbeeld penitentiaire 
inrichtingen), de KvK (niet openbare registers), werkgevers, hotels, 
woningbouwverenigingen, scholen, jongerencentra, verenigingen (bijvoorbeeld 
sportclubs), videotheken, jachthavenbeheerder, koffieshops, enz. 

Het type informatie waarover deze instanties beschikken, loopt vanzelfsprekend 
sterk uiteen. De loyalty-organisaties blijken een recent ontdekte interessante bron 
van informatie te zijn. Bij dergelijke organisaties kan bijvoorbeeld informatie 
aanwezig zijn over bank-rekeningen, kredieten, creditaanbetalingen, 
pinpasbetalingen (binnen en buitenland), en verzekeringen. Ook informatie over 
aankopen bij bepaalde bedrijven (benzine), gebruik van bepaalde 
telecommunicatiemiddelen, gemaakte reizen, enz. kan aanwezig zijn. Een 
machtiging van de OvJ vormt meestal een voldoende voorwaarde voor verstrekking 
van de informatie. 
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De achtergrond van de instantie heeft invloed op het verstrekken van informatie. 
Een instantie die een soort vertrouwensrelatie onderhoudt met clienten 
(bijvoorbeeld een jongerencentrum in een probleemwijk) zal met staan te springen 
om informatie te verstrekken over clienten (bezoekers). Er is wel een verandering 
in de houding te bespeuren. Een voorbeeld: zo langzamerhand wordt het als een 
imago-voordeel gezien als er een duidelijke politieaanwezigheid in de buurt van 
scholen is: de school neemt criminaliteit serieus. Dit was een paar jaar geleden wel 
anders. Toch kan de vertrouwensrelatie ook betekenen dat er geen informatie wordt 
verstrekt. Zo bestond in een geval dat we tegenkwamen een afspraak tussen politie 
en jongerencentrum dat er geen informatie door de politic zou worden gevraagd. 
Tegenover de instanties waar vertrouwen belangrijk is, staan de instanties waarbij 
deze problematiek minder sterk speelt, zoals een woningbouwvereniging (in de 
meeste gevallen gaat het hier om informatie over veroorzakers van overlast) of een 
hotel (o.a. hotelbri4es). 

Een aparte categoric van bevraagden wordt gevormd door de zogenaamde 
`geheimhouders', als advocaten, notarissen, en artsen (zie ook gezondheidszorg). 
Zo er al informatie door deze personen wordt verstrekt, moet de informatie 
omzichtig worden behandeld (bijvoorbeeld middels een `meer-dan-00' lcwalificatie 
bij de RCM, zie hoofdstuk 3). 

7.4 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is de aandacht gericht geweest op de overige (potentiele) 
verstrekkers en verstrelckingen. In het algemeen kan hiervan worden gezegd dat de 
frequentie van de contacten met de politic van invloed is op de wijze waarop zij 
hiermee om gaan: vooral grotere instanties die vaker worden bevraagd hebben in 
veel gevallen een intern beleid of (interne en/of externe) afspraken hieromtrent 
ontwikkeld. De vormgeving en uitvoering daarvan is echter eerder pragmatisch: 
factoren als `gezond verstand', insparming en kosten, klantvriendelijkheid en 
dergelijke, prevaleren boven de (inhoudelijke afweging van de) regelgeving. 
Indien geen afspraken voorhanden zijn, overheersen bestaande relaties met 
politiemensen en/of wordt meestal 'informed' verstrekt. Eigenbelang, de 
(vertrouwens)relatie tot de eigen clientele, maar ook de wens de politic te helpen 
spelen bij de verstrekking een bepalende rol. De afweging is meestal 
persoonsgebonden en tamelijk willekeurig. Naar de Wpr als zodanig wordt 
doorgaans Wet verwezen. 
Uitgangspunt voor personen/instanties uit de gezondheidszorg is overigens Met 
zozeer de Wpr als wel de medische beroepscode en de informed consent-procedure 
uit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGB0): zonder 
geinformeerde toestemming van de client/patient worden door deze geen gegevens 
verstrekt. 



Deel IV Confrontatie 



8.1 Inleiding 

8.2 Drie werelden 

Hoofdstuk 8 

Confrontatie regels en bevindingen 

In dit hoofdstuk worden de voornaamste bevindingen uit de juridische analyse 
(hoofdstulc twee) en de praktijk (hoofdstuldcen drie tot en met zeven) met elkaar in 
verband gebracht en geconfronteerd. Paragraaf 8.2 bevat de hoofdzaken en 
beschrijft de rol van de privacy-wetgeving op meer algemener niveau. Paragraaf 8.3 
beschrijft vervolgens de uitwerking hiervan op drie typisch juridische 
vraagstuldcen: definities, doelen en nonninhoud. Paragraaf 8.4 bevat toegespitst op 
artikel 11 lid 2 Wpr een korte conclusie. 

Uit de hoofstuldcen over het juridische kader, de politie en die over de verstrekkers 
komt een beeld naar voren van - om het zo te zeggen - drie verschillende werelden: 
— een juridische wereld van regels, regeltjes, precieze en soms zelfs precieuze 

uitleg van bijvoorbeeld het begrip `persoonsgegevens' of de norm `dringend en 
gewichtig'; 

— de wereld van de politie die, zowel bij de opsporing als bij het gebiedsgericht 
werken, met zozeer uitgaat van gegevens en registraties bij particulieren, maar 
die informatie, informatieposities en contacten als belangrijkste elementen ziet 
bij/voor het verkrijgen van gegevens en informatie; en 

— de wereld van de verstrekkers die 'overallen' wordt met politiebevragingen, en 
die wordt geleid door het bedrijfsbelang; maar ook oog heeft voor een 
gerechtvaardigde informatiebehoefte aan de zijde van politic en justitie. 

De beide laatste werelden hebben elk een typische omgang met de juridische 
wereld. Gemeenschappelijk in beide werelden is echter dat beide worden geleid 
door eigen behoeften en een interne logica wat betreft de feitelijke gang van zalcen, 
en dat de juridische werkelijkheid van de privacy-wetgeving hierin doorgaans geen 
rol van betekenis vervult: andere elementen overwegen. 
Een belangrijke factor hierin is ongetwijfeld het met of slechts ten dele aanwezig 
zijn van sanctionerende mechanismen ten aanzien van schending van 
privacyregels. Het volgen van de regels wordt hierdoor vrijblijvender. 
In onderstaande worden beide werelden en het omgaan met privacy nader 
toegelicht. 

Politiewereld 
Polititle werkzaamheden zijn te onderscheiden in opsporingsgerichte- en 
gebiedsgerichte werkzaamheden. Opsporing is een geheel traject van inwinning en 
selectie van informatie dat een inwendige logische structuur in drie fasen kent, en 
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dat uiteindelijk gericht is op een concreet product (zie hoofdstuk drie). 
Gebiedsgericht werken heeft weer een eigen logische structuur van informatie-
verzameling, en is in hoofdlijnen te kenschetsen als een proces (hetgeen overigens 
niet behoeft te betekenen dat het voor individuele betroklcenen consequenties heeft.: 
zie hoofdstuk vier). 

In beide typen politiewerlczaamheden vervult de juridische systeemwereld van de 
privacy-wetgeving slechts een beperkte rot. Bij het gebiedsgericht werken vervult 
zij niet of nauwelijks een rol omdat de infonnatie vooral dient ter sturing van het 
eigen politiele gedrag, en niet voor (formeel) extern gebruik is bestemd. Men Iciest 
hierin - zoals men zelf zegt bewust voor informeel en praktisch werken. 
Voorzover hier at bewustzijn van (het bestaan van) de privacy-wetgeving aanwezig 
is, Iciest men bewust voor een strategic van het ontgaan ervan: men verwacht 
hiervan niets goeds. 

Bij opsporingswerk speelt de privacy-wetgeving in zoverre een rol doordat ergens 
op het traject een formalisering van de (ingewonnen en geselecteerde) informatie 
plaats mod t vinden ten behoeve van een normativiteit- en legitimiteitstoetsing 
achteraf in de strafzaak. Met andere woorden, op een of ander moment zou de 
politiele wereld van informatieposities en -contacten althans deels ondervangen 
moeten worden door de juridische systeemwereld van de privacy-wetgeving. Dit 
geschiedt echter minder dan gedacht: de overgang naar formalisering vindt 
namelijk doorgaans pas plaats nadat het opsporingsonderzoek in een fase is beland 
waarin het Wetboek van Strafvordering een hoofdrol gaat vervullen. Met andere 
woorden, het is niet zozeer de juridische systeemwereld van de privacy-regelgeving 
als wet die van strafvordering the dan het gedrag gaat bepalen. Dit wordt verder 
versterkt doordat de inhoud van strafvordering bij politiemensen in het algemeen 
bekender is en de inwendige structuur en fasering van strafvordering bovendien 
meer beantwoordt aan de feitelijke pralctijk: men gaat uit van de concrete verdachte 
en de verschillende stappen die ervoor nodig zijn deze voor de strafrechter te 
brengen. De privacy-wetgeving daarentegen ziet men als versnipperd over 
verschillende, (relatief) onbekende rege1ingen 48, en verschillend per betrokken 
instantie, activiteit en type informatie. Len samenhangende schets van 
mogelijkheden en omnogelijkheden van de privacy-wetgeving voorzover het 
informatie -uitwisseling betreft en vanuit het perspectiel van de concrete politiele 
informatiebehoefte in een zaak/onderzoek ontbreekt. Om deze reden ziet de politie 
meet heil in e.en strategic van terugvallen op wettelijk (lees: bij voorkeur 
strafvorderlijk) voorschrift, ook in de gevallen dat dit niet zou hoeven. 

48 Bijvoorbeeld regelingen voor politieregisters, het kentekenregister, de gemeentelijke 
basisadministratie, alsmede de A1gemene bijstandswet en het Besluit gebruilc sofmummer. 
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WereId van verstrekkers 
Verstrekkers worden als het ware overvallen' door politiebevragingen en dienen 
vervolgens hiermee om te gaan. In hun reactie lopen dan vaak verschillende 
aspecten door elkaar: de aantallen bevragingen, de belangen van de bechijfsvoering 
(die soms tot afstand, soms tot een hechte relatie en tot samenwerlcing met de 
politic noopt), maar daarnaast ook de aanwezigheid van een algemeen gevoel van 
civil duty en een gezamenlijke gevoelde verantwoordelijkheid voor een veilige 
maatschappij. In dit laatste perspectief is de politie infonnatie verschaffen niet 
meer dan de politie als goal burger in staat te stellen hierin haar werk te doen. 

De rol van de juridische systeemwereld varieert in de `wereld' der verstrekkers per 
strategie van gedrag (zie hoofdstuk vijf). Van belang is dat hierin drie aspecten te 
onderscheiden zijn: 
— de aanwezigheid van een (soms vaag) bewustzijn van het bestaan van (de 

systeemwereld van de) privacy; 
— kennis over de inhoud van die systeemwereld; en de 
— sturende rol van de systeemwereld in het feitelijk gedrag. 

Kennis van de exacte inhoud van de regelgeving is, met uitzondering van de veel 
voorkomende verstrelckingen c.q. veel bevraagde verstreldcers bij wie vaak 
professionalisering plaatsvindt, in de pralctijk met of nauwelijks voorhanden. 
Verstrekkers zijn echter vrijwel allemaal wel op de hoogte van het feit dat er zoiets 
is als een privacy-regelgeving die van toepassing is op persoonsregistraties en 
eventuele verstrekkingen. Het blote bestaan van de privacywetgeving als zodanig is 
van invloed op het al dan met verstrekken van gegevens en op het maken van 
afspraken of het hanteren van procedures of beleidslijnen hierbij. Indien de kennis 
hiertoe beperkt blijft, is de gekozen strategic vooral die van vermijding van de 
privacy-wetgeving en haar vermeende vallcuilen. Men verstrelct informeel (lees: 
men denkt dat de privacy-wetgeving op deze milder met van toepassing wordt). 
Men hanteert een strategic van out sourcing (lees: men denkt door bijvoorbeeld het 
malcen van afspraken en/of het kanaliseren van de bevragingen het gewicht van de 
privacy-problematiek naar de politic over te dragen). Desnoods schakelt men ter 
neutralisering van de problematiek een tussenpersoon als transferpunt in. Of men 
valt terug op een wettelijk voorschrift (lees: dat is tenminste duidelijk) of op een 
systeemwereld die wel bekend is (bijvoorbeeld de informed consent- procedure). De 
be- en afhandeling van privacy-gevoelige verstreldcingen wordt aldus een geheel 
van misverstanden, misplaatste veronderstellingen en halve waarheden. 

Indien meer kennis over de inhoud aanwezig is, en dat gebeurt vooral bij veel 
voorkomende verstreldcingen, is de tendens dat men zoveel mogelijk de scherpste 
kanten van de materie probeert af te slijpen: ofwel (a) door middel van bijvoorbeeld 
afspralcen en kanalisering (out sourcing), ofwel (b) door verldeining van het 
speelveld (zo spoedig mogelijk terugvallen en verwijzen naar wettelijk voorschrift), 
ofwel door een strikte(re) houding en koers aan te nemen ter afschrildring. Maar 
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ook dan speck feitelijk de inhoud van de systeemwereld van de privacy-regelgeving 
eveneens maar een beperkte rol. Men zoelct niet naar de mogelificheden die de 
regelgeving biedt, mar beziet de regelgeving vooral als een incentive om een 
andere koers te gaan voeren. 

Slechts in den strategie - de strategic waarbij binnen de verstrekker lcanalisering 
naar een bepaald (doorgaans hoger) echelon plaatsvindt, vindt de privacy-
regelgeving (en met name artikel 11 lid 2 Wpr), in wezen een toepassing zoals 
voorzien: de aangewezen verantwoordelijke tracht - althans in beginsel - naar beste 
eer en geweten de afweging van dringend en gewichtig te maken. Op welke wijze 
die afweging dan plaatsvindt, blijkt in de pralctijk overigens dan weer sterk 
persoonsgebonden (en willekeurig) te zijn, en niet altijd gebaseerd op kennis van de 
precieze inhoud van juridische normen. 

8.3 Juridische vraagstukken Wpr 

Indien de juridische systeemwereld worth toegepast, hebben bovenstaande 
bevindingen dus ook gevolgen voor (de be-/afhandeling van) specifiek juridische 
vraagstulcken binnen die systeemwereld. Aan de hand van een drietal elementen 
kan dit nader warden geillustreerd, te weten: 
— de rol die de definities van persoonsgegevens, verstreklcen en 

persoonsregistratie spelen in de pralctijk; 
— de toets aan de hand van de doe/en waarvoor gegevens zijn geregistreerd en het 

doel waarvoor de politic infonnatie vraagt; en 
— de mate waarin de exacte en specifieke norm bepalend is voor het al dan niet 

verstrekken (norminhoud). 

Definities 
De juridische definities van 'persoonsgegevens', 'persoonsregistratie' en 
'verstrekken' spelen in de pralctijk niet of nauwelijks een doorslaggevende rol. Het 
gaat zowel in de ogen van de politie als die van verstrekkers niet zozeer om het 
verstreklcen van persoonsgegevens uit een persoonsregistratie, als wel om het 
vragen en het al dan niet verstrekken van infonnatie. Uiteraard is men, met name 
bij de in hoofdstuk 6 beschreven meer routinematige en vaak voorkomende 
verstrelckingen, in vele gevallen wel bewust van het feit dat gegevens uit een 
persoonsregistratie worden verstrekt, maar leidend voor de vraag of een 
verstrekking vanuit 'de privacy' nu wel of niet kan, is dat niet. 

Ten aanzien van het begrip verstreklcen (hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.1) is daarnaast 
de zogenaamde nee/ja methode (hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.2) vermeldenswaard. 
Volgens de wettelijke definitie gaat het in die gevallen immers om het verstreldcen 
van gegevens. Vaak wordt in gevallen waarin een wettelijk voorschrift benodigd is 
of gebruikt zal worden, eerst geinformeerd of het wel zinvol is om de moeire te 
nemen om inderdaad een wettelijk voorschrift te verkrijgen. Bij de initiele nee/ja - 
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verstrekking is nog geen sprake van een wettelijke verplichting. Verstreldcing kan 
dus alleen plaatsvinden op grond van artikel 11 lid 2 Wpr. De vraag is of dan al 
reeds sprake is van `dringen en gewichtig'. 
De vraag in kwestie is dus feitelijk of de attendering dat informatieverzoeken zinvol 
(kunnen) zijn ook reeds tot privacyrelevant `verstrekken' zou moeten (blijven) 
behoren. De betrokken partijen zien dit kennelijk met zo: men ziet er vanuit het 
eigen perspectief althans niets kwaads (geen privacyaantasting) in. Dit 
niettegenstaande dat het gegeven dat een persoon wel of niet geregistreerd staat, 
onder omstandigheden zeer gevoelige informatie op kan leveren. 
Ook het feit dat particulieren nogal eens vereisen dat zij (nadruldcelijk) de 
genoemde geadresseerde zijn van bijvoorbeeld een bevel tot uitlevering van 
bescheiden (artikel 105 Sv) of (verkeers)gegevens (artikelen 125f en 125i Sv) is 
mede een stimulans om eerst de nee/ja methode in te zetten. Dit laatste argument, 
of zo men wil probleem, speelt in het kader van een SFO met de SFO-machtiging 
van de artikelen 126 en 126a Sv, waar dit ruimer is, overigens geen rol. 

Doelen 
De doelen waarvoor gegevens zijn geregistreerd (het doel of de doelen van de 
registratie waarin de gevraagde gegevens eventueel zijn opgenomen) en het doel 
waarvoor de politie vraagt is zeker geen afweging die vooropstaat. Met andere 
woorden, de mogelijkheid van doelverstreklcing speelt in de praktijk geen enkele 
rol. 
Op zich is dit ook geen onverwachte uitkomst. Bij de voor de politic relevante 
gegevens gaat het veelal om vragen en situaties die niet behoren tot of geen deel 
uitmaken van de relatie tussen de particuliere verstrekker en de persoon over wie 
gegevens gevraagd worden. En indien dit wel is of kan zijn wordt dit ook met zoals 
zodanig gezien. Aileen in het geval dat de particuliere verstrekker tevens 
(potentieel) slachtoffer is, is dit anders. In die gevallen ligt er ook er een meer of 
minder actieve(re) rol voor de particuliere verstrekker zelf. Particuliere verstrekkers 
annex slachtoffers hebben ook een duidelijk grotere bereidheid tot samenwerking 
met de politie. 

Ook buiten de directe slachtofferrol speelt het (eigen) belang van de particuliere 
verstrekker wel vaalc een rol: bijvoorbeeld bij banken en overvallen bij 
pinautomaten. De bank is hier geen direct slachttoffer, maar `onveilige' 
pinautomaten hebben wel invloed op het imago en de bedrijfsresultaten van 
banken. In de vervoerssector spelen diefstal en bijvoorbeeld de aansprakelijkheid 
voor de afdracht van accijnzen bij accijnsgoederen zoals sigaretten een rol. Ook het 
in het onderzoek aangetroffen teruggrijpen op wettelijke voorschriften ter 
vervanging van de afweging van `dringend en gewichtig' hangt samen met het 
bedrijfsbelang van de particuliere verstrekken. Ms voordelen hiervoor worden 
genoemd dat men aan de eigen klanten altijd duidelijk kan maken dat men aan 
verstrekking niet ontkomt, en dat het bedrijf niet (meer) belast is met een moeilijke 
zo niet -in de ogen van het bedrijf onmogelijke - afweging en toetsing en 
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verantwoordelijkheden. 
Bij instellingen als scholen en jeugdhulpverlening ligt dit weer jets anders. her 
staat voor alle partijen de jongere centraal. Meer algemeen is informatie-
uitwisseling en samenwerlcing in het kader van gebiedsgericht politiewerk 
gebaseerd op een gemeenschappelijk belang en een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 

Als laatste kan nog genoemd worden dat (alle) particuliere 'verstrekkers' van 
melting zijn dat ze een bepaalde mate van verantwoordelijkheid of soms zelfs plicht 
hebben bij het mede zorg dragen voor een niet (al) te criminele satnenleving en de 
opsporing en berechting van criminelen. Zo is tijdens het onderzoek geen geval 
aangetroffen waarin een particuliere houder, alhoewel aan de materiele vereisten 
was voldaan, een bepaalde verstreklcing toch niet deed. Anders gezegd: het feit dat 
de privacywetgeving in bepaalde gevallen een bevoegdheid schept om gegevens te 
verstrekken, leidt er niet toe dat in principe toegestane verstreldcingen niet 
plaatsvinden. De in hoofdstuk 2, in de paragrafen 2.3.1, 2.3.2, en 2.3.4. iedere keer 
al laatste genoemde element van `bevoegdheid' leidt er in de praktijk niet toe dat in 
gevallen waarin aan de juridische voorwaarden van de Wpr voor het versteklcen van 
gegevens is voldaan, alsnog negatief beslist wordt op een verzoek om informatie 
omdat de Wpr, uitgezonderd in gevallen van een wettelijk voorschrift, geen 
verplichting tot verstreldcen schept. 
Meer dan de doelen waarvoor de gegevens zijn geregistreerd en het doel waarvoor 
ze door de politie worden gevraagd, zijn dan ook een gemeenschappelijk belang of 
het eigenbelang van de particuliere verstrekkers leidraad bij het verstrekken van 
gegevens. Met name bij de verstrekkers die zich ervan bewust zijn zeer bruikbare 
gegevens te bezitten en bij emstige feiten zoals moord, ontvoering of bepaalde 
zedendelicten speelt het meer algemene belang een rol. 

Norminhoud 
Met name onder het regime van de Wet persoonsregistraties kennen de 
verschillende normen voor het verstreklcen van gegevens een specilieke en vaalc 
ook vrij nauwkeurige materiele omschrijving. Het moet, naast overeenstemmende 
doeleinden, gaan om dringende en gewichtige' redenen of, bij 
(semi)overheidsinstanties om `noodzaak voor de publielcrechtelijk taak'. Zoals in 
hoofdstuk 2, paragrafen 2.6.3 tot en met 5 geschetst, zal het onder het regime van 
de Wet beschenning persoonsgegevens naar verwachting gaan om `noodzakelijk 
voor de politietaak'. 

Gedurende het onderzoek is duidelijk geworden dat de exacte en precieze inhoud 
van de normen voor het verstrekken van gegevens geen doorslaggevende of zelfs 
maar enige doorslaggevende rol spelen. Enerzijds omdat een bepaling als artikel 11 
lid 2 of 18 lid 3 Wpr niet bekend was; anderzijds omdat in de gevallen waarin de 
particuliere verstrekker wel degelijk op de hoogte is van de inhoud en betekenis van 
de 'dringende en gewichtige reden' van artikel 11 lid 2 de bepaling toch een eigen 
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en vaalc ook per branche verschillende invulling lcrijgt in bi- of multilaterale al dan 
met schriftelijke afspraken. 

8.4 Artikel 11 lid 2 

Samenvattend kunnen ten aanzien van de invulling en toepassing van de 
verstrekkingsgrond `dringende en gewichtige reden' van artikel 11 lid 2 Wpr een 
drietal werelden onderscheiden worden. 

De eerste is de juridische wereld van de exacte en precieze betekenis van ernstige 
feiten en dringende noodzaak. Dit is de wereld van de tekst van artikel 11 lid 2 en 
de parlementaire geschiedenis. De afspraken tussen justitie en de bankwereld en de 
grondregel van het NUP zitten als het ware in deze hoek of kunnen hiertoe worden 
gerekend: zij het dat dan de inhoud van de afspraken later feitelijk vaak prevaleert 
boven de toetsing aan de materiele voorwaarden van de regelgeving. Tot 
`problemen' in strafprocedures heeft een en ander overigens nog niet geleid. 

De tweede, eveneens een juridische, wereld van artikel 11 lid 2 is die van de out-
sourcing van de afweging terug naar politie of justitie. Artikel 11 lid 2 wordt hier 
als het ware uitgekleed tot wat de verzoeker er zelf van vindt. De politie/KPN-
telecomafspraak en de gedurende het onderzoek door het NIAP overgenomen lijn 
om toch op de voet van artikel 11 lid 2 tenaamstellingsgegevens te verstrekken, 
behoren tot deze wereld. Deze categoric heeft (nadrukkelijk) betrekking op de in 
hoofdstuk drie omschreven eerste brede fase van het opsporingswerk en de in 
hoofdstuk zes beschreven veel voorkomende verstrekkingen. 

De derde wereld waarin artikel 11 lid 2 wordt toegepast is de wereld waarin de 
tekst of inhoud van het artikel niet bekend is, maar waar wel degelijk over het al 
dan met vragen en verstrekken van gegevens wordt nagedacht. Het is met name in 
deze gevallen dat te beluisteren valt dat 'privacy' en de 'wet op de privacy' van 
invloed is. Dit treft vrijwel alle andere verstrekkingen en verstrekkers. 

Deze drie werelden overziend, is de algemene conclusie dat privacybesef en - 
wetgeving als zodanig van invloed is op het al dan niet verstrekken van gegevens 
en op het malcen van afspraken of het hanteren van procedures of beleidslijnen. De 
exacte inhoud van de privacyregels is dat echter veel minder en vaak ook niet. Je 
zou ook kunnen zeggen dat het verstrekken van gegevens onafhankelijk is van de 
inhoud van de privacy-regelgeving, maar dat het (blote) bestaan van dergelijke 
regels wel degelijk van invloed is. Wat dit laatste betreft is het antwoord van een 
respondent op de vraag of de wet bescherming persoonsgegevens tot een wijziging 
zou leiden, illustratief: "Nee die nieuwe wet niet, we hebben het net goed 
geregeld' . 
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8.5 Samenvatting 

Uit de confrontatie tussen regels en bevinclingen komt allereerst naar voren dat 
hierbij in zekere zin spralce is van due werelden: de juridische systeemwereld; de 
leefwereld van de politie en de leefwereld van de privaatrechtelijke verstrekkers. De 
juridische systeemwereld speck zowel bij de politic als bij de particuliere 
verstrekkers slechts een geringe rot in de gedragsregulering bij de informatie-
uitwisseling. Verschillende factoren zijn hiervoor verantwoordelijk. 
Zowel de politiele vragers, als de verstrekkende instanties worden eerst en vooral 
geleid door eigen (informatie)-behoeften en een eigen interne logica van omgaan 
met informatie. Men gaat hierin meer uit van informatie en informatie-verstrekking 
in algemene zin, en minder van (juridische definities en finesses van) 
spersoonsgegevens', 'persoonsregistraties' en 'verstrekken', en dergelijke. 
De bekendheid met de verschillende regelingen van privacy-wetgeving is over de 
hele linie niet groot. De materie wordt ook als niet helder ervaren. Voorzover in de 
pralctijk spralce is van gedragsregulering wordt dit meer veroorzaalct door een 
algemeen idee van 'privacy' en een (enkel) besef van het bestaan van de privacy-
wetgeving, dan door (den van) de specifieke regelingen op zich. Inhoudelijke 
normen spelen in de feitelijke praktijk doorgaans geen doorslaggevende rol. De 
algemene houding is er verder eerder op gericht 'de' privacy te ontgaan dan door de 
mogelijkheden van de wetgeving daadwerkelijk te exploreren. 'Informed' gedrag 
en vermijdingsstrategieen overheersen. 

Bovenstaande factoren hebben ook gevolgen voor de betekenis van, en omgang met 
artikel 11 lid 2 Wpr. Evenals bij de overige privacy-wetgeving het geval is, is de 
algehele bekendheid met het artikel niet groot. Naar artikel 11 lid 2 Wpr als 
mogelijke juridische grondslag voor verstrekkingen wordt behoudens bij enkele 
instanties, dan ook slechts sporadisch verwezen. 
Daar waar het artikel wet een rot speelt, is sprake van drie benaderingswijzen. 
I in een juridische benaderingswijze worden minutieus en op hoog niveau in 

formele afspraken vastgelegd, wanneer en onder welke inhoudelifite 
voorwaarden men op basis van artikel 11 lid 2 Wpr tot verstrekking overgaat. 
De afspraken tussen justitie en de banlcwereld behoren tot deze categoric. Deze 
afspraken functioneren bij wijze van spreken als altematieve juridische 
systeemwereld: in de pralctijk prevaleert de inhoud van deze afspraken boven de 
toetsing aan de tekst van artikel 11 lid 2 Wpr. 

II in een tweede, eveneens juridische benaderingswijze tracht men de 
verantwoordelijkheid voor de (lastige) afweging in het kader van artilcel 11 lid 2 
Wpr zoveel mogelijk te standaardiseren (politic, verstrekkers) en terug te 
schuiven naar de politic (verstreklcers). In het laatste geval wordt artikel 11 lid 2 
Wpr als het ware uitgekleed tot wat de verzoeker er zelf van vindt. Met name 
vaste afspralcen in de telecommunicatiesfeer - waar men op basis van artikel 11 
lid 2 Wpr veelvuldig verstrekt behoren tot deze categoric. 

III een pragmatische benadering waarin men niet bekend is met de exacte inhoud 
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en betekenis van het artikel, maar waarin de 'privacy' of 'de wet op de privacy' 
van invloed is op het vragen en verstrekken van gegevens. Indien hierbij wordt 
verwezen naar artikel 11 lid 2 Wpr geschiedt dit obligaat, zonder dat een 
inhoudelijk veronderstelde afweging hieraan te gronde ligt. 



9.1 Inleiding 

Hoofdstuk 9 

Toekomstverkenning 

Dit hoofdstuk is gewijd aan de nabije toekomst. Het is mogelijk dat het huidige 
kader van de Wet persoonsregistraties of het toekomstige kader van de Wet 
bescherming persoonsgegevens onvoldoende mogelijkheden bieden om tot een 
effectieve informatie-uitwisseling te komen. Wellicht client in additionele 
bevoegdheden te moeten worden voorzien. 

Deze hoofdvraag is ten behoeve van de discussie geoperationaliseerd in side 
onderdelee, te weten naar de: 
— lacunes en knelpunten in de informatieverstrekking; 
— behoefte aan additionele informatie en bevoegdheden, en de 
— toekomstige regelgeving, mede in het licht van de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp). 

De respectieve onderdelen zijn bediscussieerd in een zogenaamde Group Decision 
Room (GDR). De Group Decision Room is een elektronische vergaderomgeving 
waarin in een gesloten netwerk mogelijk is informatie en opvattingen van 
individuele deelnemers op te slaan en met elkaar in verband te brengen als 
uitgangspunt en structurering van discussie. Aan de GDR hebben representanten 
van verschillende geledingen van vragers, verstrekkers en deskundigen 
deelgenomen (politie, openbaar ministerie, rechterlijke macht, particuliere 
registratiehouders, wetenschap, alsmede vertegenwoordigers van de ministeries van 
Justitie en Binnenlandse Zaken en van de Registratiekamer). De bevindingen uit 
het onderzoek tot dan toe hebben daarbij als basis gediend. 

Het huidige hoofdstuk vormt de neerslag van de bevindingen in de GDR-discussie. 
Het is als volgt ingedeeld. Paragraaf 9.2 is gewijd aan de voornaamste 
gesignaleerde lacunes/knelpunten en behoeften. Hierover is men tamelijk unaniem. 
Paragraaf 9.3 plaatst deze behoeften vervolgens in de regelgeving en geeft 
elementen voor wetswijziging en -aanvulling. 

9.2 Lacunes, knelpunten en behoeften 

Een breed gedragen conclusie in de discussie betreft in de eerste plaats het gegeven 
dat de huidige regelingen in Wpr en de toekomstige regelingen in Wbp op het vlak 
van de informatie-uitwisseling ingewikkeld en daardoor ondoorzichtig zijn. De 
verschillende regelingen vergen specifieke kennis die in de pralctijk niet altijd 
voorhanden is. En ze hebben daardoor ook met de normerende werking die ermee 

49 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.4.4 
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is beoogd. Deze bevindingen komen overeen met hetgeen hierover eerder in dit 
onderzoek is opgemerkt. Van verschillende zijden wordt de behoefte aan een 
heldere, eenvoudige en concrete regeling benadrukt. 

In de tweede plaats is men van mening dat de huidige regeling niet voldoet. Vragen 
van politic en justitie achten de deelnemers van een andere orde clan vragen van 
particulieren. In dit verband wordt gepleit voor een afzonderlijk regeling waar het 
dit type vragen betreft. flit behoeft niet zover te gaan dat een van de gewone 
privacy-regime afzonderlijke wetgeving tot stand wordt gebracht. Men pleit eerder 
voor een bijzondere regeling binnen het algemene (privacy)-regime. 

In de derde plaats is men van mening dat in de Wpr de afweging, 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het verstrelcken van gegevens ten 
onrechte en te eenzijdig aan de kant van de (particuliere) verstrekker liggen. Dit 
wordt met name van verstreklcerszijde Ms groot Icnelpunt ervaren. Men 
onderschrijft het principe dat de registratiehouder verantwoordelijkheid behoudt 
voor het voeren van de registratie, maar dit dient niet zover te gaan dat de 
registratiehouder belast wont met afwegingen die aan de zijde van de politic en 
OM thuishoren. 
Anders geformuleerd, indien politic en OM het nodig achten informatie op te 
vragen, zijn het ook politic en OM die hierop dienen te worden aangesproken. Men 
pleit in dit verband voor overdracht van afweging en verantwoordelijkheid bij 
verstrekking. Aan de andere kant wordt ook gepleit voor een helder en duidelijk 
mechanisme dat dergelijke politiebevragingen in deze situaties controleerbaar 
maakt. 

In de vierde plaats pleit men voor een scheiding in typen informatie en heeft men 
behoefte aan een duidelijke regeling ten aanzien van bepaalde soorten `eenvoudige' 
vragen en basisinformatie. Voor basisvragen denkt men eerder aan een gewoon' 
wettelijk verplichtend voorschrift. flit zou de dnik op de verstrekkers aanzienlijk 
doen verminderen, de nodige duidelijkheid verschaffen (ten opzicht van klanten en 
concurrentie), en de neiging of noodzaalc tot een meer Informele gang van zaken 
wegnemen. 
Ten aanzien van een gewoon wettelijke voorschrift wordt gedacht aan: 
— N.A.W.-gegevens en wellicht ook voor transactiegegevens, zoals bijvoorbeeld 

verkeersgegevens in telecom- of banksector. Met name de verstrekking van 
N.A.W.-gegevens ziet men Ms een voortzetting van het (normale) feit dat men 
zich in allerlei situaties dient te identificeren; 

— voor de zogenaamde nee/ja vragen (zie hoofdstuk drie): particuliere houders c.q. 
verantwoordelijken zouden dan verplicht worden desgevraagd mede te delen of 
zij wel of geen gegevens bezitten van de desbetreffende personen. Een 
dergelijke aftastende voorvraag bespaart politic en OM veel werk en moeite, 
maar is onder de huidige regeling niet goed mogelijk. 

Hierbij zou aansluiting lcunnen worden gezocht bij het niveau van de vraagsteller: 
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eenvoudige vragen als de nee/ja-vraag kunnen rechtstreeks worden gesteld door de 
politie; N.A.W.-vragen, overige vragen of meer-informatie vereisen interventie van 
de OvJ of de RC. 

Men waardeert als positief in de huidige regeling dat vrijwilligheid bij 
verstrekking voorop staat. Met andere woorden, behoudens de in vorige alinea 
genoemde gevallen zouden de bevraagden (geheel) vrij moeten zijn en blijven de 
gevraagde gegevens te verstreldcen. Samenhangend hiermee waardeert men het als 
positief dat de huidige regeling ruimte biedt voor het maken van (bi- of 
multilaterale) afspraken. Dit treft met name de in hoofdstuk vijf beschreven 
verschillende wijzen van omgaan met vragen en verstrekkingen: out-sourcing, 
kanalisering, centralisering, afspraken wat betreft de inhoud van de verstrekking en 
het creeren van centrale aanspreekpunten. 
Men onderschrijft derhalve het fundamentele belang van handhaving van het 
principe van vrijwilligheid en de vrije invulling daarvan bij verstrelcking. Een 
bijzondere regeling, een overdracht van verantwoordelijkheden of een wettelijke 
verplichting lcunnen en mogen met zover gaan dat het fundamentele principe van 
vrijwillige verstrekking wordt ontkracht. Indien sprake moet zijn van dwang, zo 
wordt gesteld, dan client dit een passende plaats te vinden in het Wetboek van 
Strafvordering en niet in de privacy-wetgeving. 

Wat betreft de Wbp onderschrijft men de regelingen in artilcel 8 onder c (wettelijke 
verplichting) en artikel 8 onder f (verstrekking door particulieren) juncto artikel 43 
Wbp (achterwege laten onverenigbaarheidstoets). Dat artikel 43 onder b, het 
mogelijk maakt om in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van 
strafbare feiten de onverenigbaarheidstoets van artikel 9 Wbp buiten toepassing te 
laten, ervaart men als positief. Men ziet deze regeling deels als overdracht van 
afweging onder behoud van het beginsel van vrijwilligheid (inclusief de 
mogelijkheid tot het maken van afspraken wat betreft de invulling van deze 
ruimte). Men zou het overigens ook als positief ervaren indien deze regeling tevens 
een overdracht van aansprakelijkheid zou inhouden. 
Men betreurt het echter dat deze uitzonderingsregeling in de Wbp voor politie en 
justitie enkel beperkt blijft tot de voorkoming, opsporing en vervolging van 
strafbare feiten. Ook de andere politietaken (hulpverlening en openbare orde) 
zouden binnen de uitzonderingscategorie van de Wbp moet vallen. Aldus kan voor 
de gehele politiesector, voorzover deze optreedt op basis van artikel 2 Politiewet 
1993, een eenduidige bijzondere regeling tot stand worden gebracht. Men 
constateert hierbij wel een lacune voorzover het de controleerbaarheid betreft. 
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Op basis van het voorgaande, komt men in het kader van de GDR-sessie tot de 
volgende elementen voor informatie-uitwisseling. 

Stap 1: bijzonder regime in de privacy-wetgeving 
Wijziging van artikel 43 Wbp in the zin dat de zinsnede 'de voorkotning, opsporing 
en vervolging van strafbare feiten' in onderdeel b vervangen wordt door: de 
politietaak als bedoeld in artikel 2 Politiewet 1993. Een dergelijke formulering llikt 
gezien artikel 13 van de EU-Privacyrichtlijn Met uitgesloten.' 

Stap 2: bevoegdheid politic tot vragen 
Ontwerp van een bepaling met de volgende inhoud: Indien zulks noodzakelijk is 
voor de uitvoering van de politietaak en het belang of de fundamentele rechten en 
vrijheden van de desbetreffende persoon, in het bijzonder het recht op bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer, zich daar niet tegen verzet, zijn de ambtenaren 
bedoeld in de artikelen 141 en 142 bevoegd (schriftelijk) persoonsgegevens te 
verzoeken. 
Een dergelijke bevoegdheidsbepaling zou in de Politiewet 1993 en/of in het 
Wetboek van Strafvordering kunnen worden opgenomen. 
Koppeling aan algemene (141 Sv) en buitengewone (142 Sv) opsporings-
bevoegdheid biedt meer zekerheid dat bevraging ook daadwerkelijk in het kader 
van de politietaak zal geschieden: vrijwel alle politiemensen the in de 
`buitendienst' optreden, beschikken over opsporingsbevoegdheid. Binnen de politic 
bestaat dan de verdere mogelijkheid deze bevoegdheid te beperken tot bepaalde 
geautoriseerde ambtenaren of functies. 

Stap 3: verplichting tot verstrekking informatie in het kader van de nee/ja-
vraag (wettelijk voorschrift) 
Ontwerp van een bepaling met de volgende inhoud: Indien zulks noodzakelijk is 
voor de uitvoering van de politietaak is elke verarttwoordelijke in de zin van artikel 
1, onder d, Wbp op (schriftelijke) vordering van de ambtenaren bedoeld in de 
artikelen 141 en 142 verplicht mede te delen of persoonsgegevens aangaande de 
betreffende persoon voorhanden zijn' 
Een dergelijke verplichting kan ofwel in de Wbp, ofwel in de Politiewet 1993 en 
het Wetboek van Strafvordering worden opgenomen. 
Hierbij kan aangesloten worden bij de bovengenoemde algemene (141 Sv) en 
buitengewone (142 Sv) opsporingsbevoegdheid. 

50 lie in dit verband ook TIC, 1998/99, 25 892, nr. 8, blz. 18 waar (eveneens) gesproken wordt over 
Ipolitiedoeleinden. 
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Stap 4: (aanvullende) controleerbaarheid uitoefening politiebevoegdheid en 
politiebevragin gen 
Ontwerp van een bepaling met grosso modo als inhoud dat: bevragingen die 
plaatsvinden in het kader van stap 2 juncto stap 3 voorzover zij worden gevraagd 
en verkregen in een strafrechtelijke procedure, geschieden onder 
verantwoordelijkheid van het OM en kunnen in een bewijsverweer worden 
ingebracht. Daartoe kan aansluiting gezocht worden bij de verschillende 
bepalingen die een proces-verbaal onder omstandigheden verplicht stellen. 
Ontwerp van een bepaling met grosso modo als inhoud dat: bevragingen die 
plaatsvinden in het kader van stap 2 juncto stap 3 voorzover zij worden gevraagd 
en verkregen in het kader van de hulpverlening en ordehanclhaving geschieden 
onder verantwoordelijkheid van de burgemeester. 
Een dergelijke bepaling zou in de Politiewet 1993 moeten worden opgenomen (of 
eventueel in de Gemeentewet art. 170 e.v.). 

Stap 5: verplichting tot verstrekking N.A.W. -gegevens (wettelijk voorschrift) 
Ontwerp van een bepaling met de volgende inhoud: 'op schriftelijke vordering van 
de (hulp)-OvJ is elke verantwoordelijke in de zin van artikel 1 onder d Wbp 
gehouden naam, adres en woonplaats aangaande de betreffende persoon mede te 
delen'. 
Een dergelijke verplichting kan in de Wbp of in het Wetboek van Strafvordering 
worden opgenomen. Het laatste verdient de voorkeur. 
Het niveau van de OvJ biedt voldoende zekerheid voor bescherming en correcte 
afweging terzake van de privacy. Eventueel kan in dit verband ook worden gedacht 
aan een verstreldcingsplicht terzalce van (bepaalde) transactiegegevens. 
Momenteel is er in de Telecomsector discussie over de vraag of de N.A.W.- 
gegevens ook op het niveau van de Hulp-OvJ of de politie gelegd kan worden. 
Indien hiervoor wordt gekozen, betekent dit een verschuiving naar stap drie. Of en 
in hoeverre een dergelijke regeling voor verplichte verstrelcking van N.A.W.- 
gegevens ook benodigd is voor de openbare orde- en de hulpverleningstaken van de 
politie is niet met zekerheid vastgesteld lcunnen worden. 



1 Inleiding 

Hoofdstuk 10 

Samenvatting en conclusies 

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de werlcing van artikel 11 lid 2 
van de Wet persoonsregistraties voorzover het om informatieverzoeken van politie 
en justitie gaat. De Wet persoonsregistraties (Wpr) reguleert de omgang met 
persoonsgegevens en persoonsregistraties. Artikel 11 lid 2 Wpr biedt 
registratiehouders de mogelijkheid om op grond van dringende en gewichtige 
redenen tot verstrelcicing van persoonsgegevens aan politie en justitie over te gun. 
Artikel 11 lid 2 Wpr luidt, voorzover hier van belang: 

'... op grond van een dringende en gewichtige reden, kunnen desgevraagd gegevens 
aan een derde worden verstrekt voor zover de persoonlijke levenssfeer van de 
geregistreerden daardoor niet onevenredig wordt geschaad' 

Het onderzoek is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie gezamenlijk 
uitgevoerd door het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering (CRBI) van de 
universiteit Brabant en het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) 
van de universiteit Nijmegen. De voor u liggende samenvatting bevat de 
voornaamste bevindingen en conclusies. Voor meer informatie in detail verwijzen 
wij naar de betreffende hoofdstukken. 

De indeling van de samenvatting is als volgt. Paragraaf twee beschrijft in het kort 
de doelstelling en de opzet van het onderzoek. Paragraaf drie is daarna gewijd aan 
de belangrijkste algemene bevindingen wat betreft de centrale vraagstelling in het 
onderzoek: de werking van artikel 11 lid 2 in de praktijk. Hierin vindt ook een 
confrontatie tussen de theorie (de juridische wereld van de Wpr) en de pralctijk van 
alledag plaats. 
De paragrafen vier en vijf gaan vervolgens specifieker in op de pralctijk ten aanzien 
van de bevragingen vanuit de politie (vier) en de reacties daarop van de 
verstrekkers uit de particuliere sector' (vijf). In beide paragrafen wordt de 
problematiek vooral vanuit de alledaagse praktijk van omgang daarmee beschreven 
(de eerste subvraag in het onderzoek: zie onder). Voorzover relevant is hierin de 
tweede (sub)-vraag naar de verzoeken en verstreldcingen op basis van andere 
juridische titels dan artikel 11 lid 2 Wpr, kortheidshalve verwerkt. 

51 Verstrekkers kunnen zowel uit de overheidssector als uit de particuliere sector afkomstig zijn. 
Omdat de hoofdvraag in het onderzoek zich hoofdzalcelijk richt tot derden-verstrekkingen afkomstig 
uit de particuliere sector, wordt in deze samenvatting kortheidshalve alleen daarover gesproken. 
Voor politieverzoeken aan bijvoorbeeld de overheidssector, verwijzen wij naar de hoofdstuldcen 
drie en vier. 
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Paragraaf zes is gewijd aan de toekomst (de derde subvraag). Hierin wordt nader 
ingegaan op de gesignaleerde lacunes en knelpunten, de toekomstige regelgeving 
(de Wet bescherming persoonsgegevens: Wbp) en de behoefte aan additionele 
regelgeving. Ben en ander mondt uit in een concre,et model voor wetswijziging. 
Paragraaf 7 bevat een algemene eindconclusie. Voor een gedetailleerde beschrijving 
van de huidige en toekomstige regelgeving verwijzen wij naar hoofdstuk twee van 
het rapport. 

2 Onderzoek 

2.1 Vraagstelling 

Doelstelling van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de gevallen waarin in 
de huidige pralctijk door de polite op grond van artikel 11 lid 2 Wpr gegevens aan 
derden worden gevraagd. Met behulp van dit inzicht moet nader worden bezien of 
naast de reeds bestaande strafvorderlijke bevoegdheden van politie, het OM en de 
rechter-conunissaris (RC), moet worden voorzien in additionele bevoegdheden 
terzake van het verkrijgen van gegevens van het bedrijfsleven. 

Deze doelstelling is ten behoeve van het onderzoek geoperationaliseerd in de 
volgende vraagstellingen. 

1 Wat is de huidige feitelijke praktijk van de informatieverzoeken van politie win 
de particuliere sector op grond van artikel 11 lid 2 Wpr? 
Deze vraagstelling valt uiteen in de praktijk met betreklcing tot de: 
— beslissing tot indiening van een verzoek aan de zijde van politic; 
— aard, inhoud en geadresseerde van het verzoek; en de 
— beslissing tot het verstrekken van de gevraagde informatie aan de zijde 

van de particuliere sector. 

2 Wat is de huidige feitelljke praktijk wat betrefl informatieverzoeken van politie 
anders dan op grond van artikel 11 lid 2 Wpr? 
Hierbij is naast andere verstreklcingsmodaliteiten, bijzondere aandacht 
geschonken aan de huidige mogelijkheden van artikel 11 lid 1 Wpr 
(doelverstrekking), artikel 18 lid 3 Wpr (organisaties met publieke taak) en 
artikel 125 onder f van het Wetboek van Strafvordering (in geval van 
telecommunicatie). 

52 Omdat de meeste bevragingen vanuit de politic plaatsvinden, en oak bevragingen die afkomstig zijn 
van het Openbaar Ministerie (OM) doorgaans via de politic warden geleid, wordt bier 
kortheidshalve gesproken over 'de politic'. Waar nodig zal het opted= van het OM afzonderlijk 
warden venneld. 
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3 Welke lacunes en knelpunten kunnen worden gesignaleerd wat betreft (het 
beantwoorden aan) de informatiebehoefte van de politie, en welke behoefte 
heeft men aan additionele bevoegdheden terzake? 
Bijzonder aandacht is hierbij geschonken aan de huidige problematiek van 
de informatie-uitwisseling in het licht van de naderende Wet beschenning 
persoonsgegevens (Wbp) die de Wpr op afzienbare termijn zal vervangen. 

2.2 Opzet van onderzoek 

Om de genoemde vragen te kunnen beantwoorden is gekozen voor een 
onderzoeksopzet bestaande uit vier onderdelen. 

Verkenning 
Een voorbereidende fase is gericht geweest op de verkenning van het jutidisch 
kader en de praktijk. Deze fase heeft enerzijds geresulteerd in een beschrijving van 
de relevante wetgeving, jurisprudentie en juridische-normatieve achtergronden van 
de betreffende regelingen (zie hoofdstuk twee); en anderzijds in een keuze van de 
voor dit onderzoek relevante maatschappelijke sectoren. Op basis hiervan zijn 
vervolgens de volgende sectoren van mogelijke verstrekkers onderzocht: 
particuliere recherche, financiele sector, communicatiesector, vervoerssector, 
nutsbedrijven en gezondheidszorg. 

Feitenonderzoek 
In een tweede fase is vervolgens getracht de huidige feitelijke praktijk rondom 
informatieverzoeken van de politie aan de particulier sector te achterhalen. Dit 
feitenonderzoek heeft bestaan uit een inventarisatie en analyse van voorhanden 
feitelijke verstrekkingen, alsmede een ronde van vraaggesprekken met direct-
betrokkenen en de analyse van voorhanden overige documenten: zowel aan de zijde 
van de verzoekers als aan de zijde van de verstrekkers van de informatie. 

Analyse en confrontatie 
In een derde fase zijn de verschillende bevindingen uit het feitenonderzoek 
(feitelijke verzoeken, vraaggesprekken en documenten) met elkaar in verband 
gebracht en geanalyseerd, hetgeen geresulteerd heeft in een beschrijving van de 
huidige feitelijke praktijk rondom de informatie-uitwisseling binnen en buiten het 
kader van artikel 11 lid 2 Wpr. Dit heeft zijn neerslag gevonden in de 
beschrijvingen van de hoofdstukken drie tot en met zeven van het rapport. Daarna 
zijn de empirische bevindingen afgezet tegen het eerder beschreven wettelijk-
juridisch kader (zie hoofdstuk acht). 

Rondetafelconferentie 
In de vierde fase is bij vvijze van afsluiting de blik gericht geweest op de toekomst. 
Hiertoe is een werkconferentie gehouden waarin vertegenwoordigers en 
beleidsmakers van verschillende zijden hebben geparticipeerd. De aandacht hierin 
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is uitgegaan naar de bestaande lacunes en lcnelpunten in de informatie-uitwisseling 
en de behoefte aan additionele infonnatie en bevoegdheden, mede in het licht van 
de toekomstige regelgeving (Wbp). Hierbij is gebruik gemaalct van een zogenaamde 
Group Decision Room (GDR). 

3 Algemene bevindingen 

3.1 Drie werelden 

Uit het onderzoek komt op overkoepelend niveau allereerst naar voren dat met 
betrekking tot artikel 11 lid 2 Wpr en, meer algemener, de infommtie-uitwisseling 
tussen politie en particulieren, in zekere zin sprake is van drie verschillende 
werelden: 
— de juridische systeemwereld van de privacy-wetgeving in het algemeen, en van 

artikel 11 lid 2 Wpr in het bijzonder; 
— de politiele leefwereld die in het algemeen informatie, informatieposities en 

informatiecontacten ziet als belangrijke elementen, maar daarbij niet uitgaat 
van de juridische problematiek rondom persoonsgegevens en 
persoonsregistraties; en 

— de leefwereld van de privaatrechtelifke verstrekkers die als het ware 'overvallen' 
worden met politiebevragingen en waarin - hoezeer men soms ook oog heel) 
voor een gerechtvaardigde informatiebehoelle aan de zijde van politie en justitie 
- men zich toch vooral laat Leiden door eigen belangen van bijvoorbeeld 
bedrijfseconotnische aard. 

3.2 Privacy-wetgeving 

De juridische systeemwereld speelt zowel bij de politie als bij de particuliere 
verstreklcers slechts een geringe rol in de gedragsregulering van de informatie-
uitwisseling. Vier hooldfactoren zijn hiervoor verantwoordelijk. 

Informatie 
Zowel de politiele wagers, als de verstrekkende instanties worden eerst en vooral 
geleid door eigen (informatie)-behoeften en een eigen interne logica van omgaan 
met infonnatie. Men gaat hierin meer uit van informatie en infonnatie-verstrekking 
in algemene zin, en minder van (juridische definities en finesses van) 
'persoonsgegevensi, 'persoonsregistraties' en sverstrekkeif , en dergelijke. 

Bekendheid 
De bekendheid met de verschillende regelingen van privacy-wetgeving is over de 
hele linie niet groot. Uitzonderingen daargelaten geldt dit voor vrijwel alle 
betrokkenen aan politie- en aan verstreldcerszijde: soms inclusief degene die als 
centraal bevragings- of verstrekkingskanaal voor informatie zijn aangewezen. De 
materie wordt ook als niet helder ervaren. 
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Idee van privacy 
Voorzover in de praktijk sprake is van gedragsregulering wordt dit meer 
veroorzaalct door een algemeen idee van 'privacy' en het (enkel) besef van het 
bestaan van de privacy-wetgeving, dan door (den van) de specifieke regelingen op 
zich. Formele normen spelen in de feitelijke pralctijk dan ook doorgaans geen 
doorslaggevende rol. 

3.3 Werking artikel II lid 2 Wpr 

Bovenstaande factoren hebben ook gevolgen voor de betekenis van, en omgang met 
artikel 11 lid 2 Wpr. 

Geringe rol 
Naar artikel 11 lid 2 Wpr als mogelijke juridische grondslag voor verstrekkingen 
wordt behoudens bij enkele instanties, slechts sporadisch verwezen. De bekenciheid 
met het artikel is met groot. Indien wordt verwezen, geschiedt dat bovendien vaak 
obligaat, zonder dat de inhoudelijk veronderstelde afweging hieraan ten grondslag 
ligt. 

Hanteerbaar 
Waar men weet heeft van (het bestaan van) artikel 11 lid 2 Wpr maar adequate 
kennis over de inhoud ontbreekt, probeert men de (verwachte) scherpe kanten van 
de materie doorgaans af te slijpen. Dit gebeurt langs drie wegen: 
— vaste afipraken: vragers en verstreldcers van informatie maken onderlinge 

afspralcen, bijvoorbeeld over de kanalen waarlangs de bevraging en verstrekking 
plaats zal vinden; dergelijke afspraken hebben de functie (de afweging in) 
artikel 11 lid 2 Wpr te ondervangen en te `regelen'; 

— verkleining werkingssfeer: aan beide zijden tracht men het speelveld waarop 
artikel 11 lid 2 mogelijk van toepassing is/wordt te verkleinen, bijvoorbeeld 
doordat men streeft naar andere jurithsche bases voor verstrekking; en/of 

— voorzichtige of `informele' houding: aan beide zijden benadert men de materie 
omzichtig en/of neemt men een in het algemeen (gepercipieerde: zie onder) 
informele' houding aan. 

Professionalisering 
Bij wagers en verstrekkers die veelvuldig met bevragingen worden geconfronteerd 
is overigens sprake van een professionaliseringsproces. Dit betreft zowel de kennis 
over het artilcel als het omgaan met concrete bevragingen. De juridische 
systeemwereld van artikel 11 lid 2 Wpr gaat dan een duidelijker rol spelen. In 
reactie hierop wordt men overigens eerder voorzichtiger (politie) en strikter of 
formeler (verstrekkers). Aan de zijde van de politie wordt men voorzichtiger 
doordat men zich meer bewust wordt van de mogelijke risico's voor het onderzoek 
(afbreukrisico's) bij inschakeling en afwegingen van derden. Aan de zijde van de 
verstreklcers wordt men strikter/formeler in verband met de ongewenste belasting 
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voor de bedriffsvocring bij grote aantallen bevragingen en de mogelijke risico's 
achteraf (zoals verlies van goede naam, schending vertrouwen clientele, 
aanspralcelijkheid achteraf etc.). 
Indien sprake is professionalisering staan het reduceren van risico's en 
onzekerheden doorgaans voorop. One benaderingswijzen zijn zichtbaar: 
— standaardisering of terugschuiving van de afweging: in een eerste strategic men 

tracht de verantwoordelijkheid voor de (lastige) afweging in het kader van 
artikel 11 lid 2 Wpr zoveel mogelijk te standaardiseren 	verstreklcers) of 
terug te schuiven naar de politie (verstreklcers); in het laatste geval wordt artikel 
11 lid 2 Wpr als het ware uitgekleed tot wat de verzoeker er zelf van vindt; met 
name vaste afspraken in de telecommunicatiesfeer - waar men op basis van 
artikel 11 lid 2 Wpr veelvuldig verstrekt behoren tot deze categoric; 

— vastlegging inhoudelijk voorwaarden: in een tweede benadering legt men 
minutieus in formele afspraken vast, wanneer en onder welke inhoudelijke 
voorwaarden men op basis van artikel 11 lid 2 Wpr tot verstreldcing overgaat; 
dergelijke afspraken functioneren in de pralctijk bij wijze van spreken als 
altematieve juridische systeemwereld: de inhoud van deze afspraken prevaleert 
boven de werking en de concrete toetsing aan de tekst van artikel 11 lid 2 Wpr; 

— terugvallen op wettelijk voorschrijt: in een derde variant ontwildcelen beide 
partijen een duidelijke voorkeur voor verstreldcingen gebaseerd op wettelijk 
voorschrift (artikel 11 lid 1) in plaats van, en ter vervanging van verstreklcing 
op basis van artikel 11 lid 2 Wpr; bij wettelijk voorschrift client men dan in het 
bijzonder te denken aan de toepasselijke bepalingen in het Wetboek van 
Strafvordering en (eenduidige) verstreklcingsverplichtingen krachtens 
bijzondere wetgeving. 

Inhoudelijke afweging 
In vrijwel alle gevallen zijn de normen 'dringend en gewichtig' van artikel 11 lid 2 
voor wat hun juridische inhoud betreft, voor de pralctijk van het verstreklcen niet of 
nauwelijks van betekenis. Ook in de gevallen waar de regeling daadwerkelijk wordt 
toegepast, blijkt dat de concrete invulling van deze normen eerder subjectief en aan 
de hand van eigen uitgangspunten over dringend en gewichtig plaatsvindt, en dat 
men, indien verstreklcing noodzakelijk wordt geacht, wel een weg vindt. De 
regulerende werking van het artikel is in zoverre te verwaarlozen. 

4 Bevragingen vanuit de politic 

Het onderzoek is er tevens op gericht geweest de aard en inhoud van de 
politieverzoeken die op grond van artikel 11 lid 2 Wpr worden gedaan, in beeld te 
brengen. Het blijkt dat hierin twee typen te onderscheiden zijn: de vraag om 
informatie vanuit onderzoek en opsporing (paragraaf 4.1), en de vraag om 
informatie in het kader van de ordehandhaving en hulpverlening op straat en in de 
wijk (gebiedsgericht politiewerk: paragraaf 4.2). 
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4.1 Opsporing 

Opsporing is een doorlopend proces van vragen, selectie en opslag van informatie, 
gericht op een concreet product: de opheldering van een misdrijf, de identificatie 
van de mogelijke daders, en uiteindelijk een houdbare formele bewijsvoering jegens 
de verdachte(n) in een strafproces. Dit laatste brengt een legitimiteitstoets achteraf 
mee. 
De structuur van de politiebevragingen bij opsporing is piramidaal. Uitgaande van 
een brede vraagstelling van basale gegevens in de beginfase (fase den: brede basis), 
tracht men tot globale inkadering van de vraagstelling te komen (fase twee), en 
vervolgens tot een concrete en specifieke vraagstelling jegens bepaalde betrokkenen 
of toedrachten (fase drie: dieptebevraging). Op een gegeven moment wordt daarbij 
overgegaan op een formed opsporingsonderzoek en formele bevragingen in de zin 
van het Wetboek van Strafvordering en/of artikel 132a van het Wetsvoorstel 
Bijzondere Opsporingsbevoegdheden. Wanneer dit moment precies valt blijkt in de 
pralctijk wisselend, en mede afhankelijk van bijvoorbeeld de behoefte aan 
strafvorderlijke bevoegdheden om 'verder' te komen. Doorgaans is hiervan pas 
sprake gedurende de fasen twee (soms) of drie (meestal). In schema: 

Piramide van informatiebehoefte en naar volume van bevragingen (Figuur 3.1) 

4.1.1 Brede basis 

fase 3 

- diepte bevragingenN 
- particuliere 

verstrekkers 
-rd krljgen van de 

stataak 

fase 2 

- bevraging andere overheidreglstraties en 
-verstrekkers 

- globale inkaderIng 
- registratles: 

• andere polltiediensten en bultengewone 
opsporingsdiensten 

• toezichthoudende en overige overheids-
In stantles 

fase 1 

- deskresearch 
- brede opzet 

regIstratles: 
• polltleregistraties 
• openbare bramen 
• andere basale registraties/gegevens 
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De meeste bevragingen situeren zich in de eerste fase. Veelal werkend volgens de 
bekende sneeuwbal-methode gaat het om (combinaties van) chic soorten basale 
gegevens: tenaamstellingen en NAW-gegevens (naam-adres-woonplaats), verwers-
en telecommunicatiegegevens, en locatiegegevens (huizen, terreinen, loodsen, 
enzovoort). De bevragingen richten zich vooral op de politiebestanden, en de 
registraties van derden, veelal semi-overheidsinstanties, waartoe de politic 
eenvoudig toegang heel)'. De bevragingen vinden routinematig plaats, waarbij 
soms hele lijsten worden afgewerkt. Omdat het om registraties gaat the voor de 
politic vrij toegankelijk zijn, speelt de vraag van de juridische titel waaronder the 
informatie wordt verlcregen doorgaans geen rol: een proces-verbaal van 
bevindingen voldoet meestal. 
ICnelpunten bij deze veel voorkomende, routinematige bevragingen zijn vooral 
gelegen in de basale gegevens the alleen via de tussenkomst van een (particuliere) 
verstreldcer te verIcrijgen zijn, bijvoorbeeld doordat het informatie betreft die langs 
de igewone' weg niet te achterhalen is. Dergelijke routinematige bevragingen 
richten zich vooral op de telecommunicatiesector (inclusief intemet-providers), 
maar ook op (onderdelen van) de vervoerssector. Onder de huidige wettelijke 
regeling kampt de politie clan met een soort prisoners dilemma: een brede globale 
bevraging is niet goed mogelijk, voor een gerichte bevraging ontbreekt vooralsnog 
de daarvoor noodzakelijke vo6rinformatie, en voor het daarna correct verstrekken 
ontbre,ekt de nodige argumentatie: een ('dringende en gewichtige') reden voor 
bevraging client immers nog uit het onderzoek te blijken. Artikel 11 lid 2 Wpr biedt 
voor deze gevallen geen soelaas. 

4.1.2 Globale inkadering 

In de fase van globale inkadering van het politieonderzoek richten de politievragen 
zich tot de instanties en personen die voor het verdere onderzoek relevant Ictinnen 
zijn. De kring van bevraagden blijft meestal beperkt tot de (semi)-overheid: andere 
politic- en opsporingsdiensten, toezichthoudende organen, overige 
overheidsorganen. Van bevraging van particuliere instanties is, behoudens in de 
gevallen van de eerder genoemde basale' informatiedragers en bij specifieke 
soorten onderzoek, in veel gevallen nog geen sprake. De inhoud van de 
bevragingen is afhankelijk van de richting van het onderzoek. De bevragingen zelf 
worden concreter en minder routinematig van aard. 
In deze fase hanteert de politic twee overheersende strategieen om aan informatie te 
komen en met artikel 11 lid 2 Wpr om te gaan. Met (overheids)-partners worden 
vaste informatiekanalen geopend, bijvoorbeeld doordat men naar 
samenwerkingsverbanden streeft (multidisciplinaire teams, convenanten). De 

53 Politieregistraties zijn onder andere: BPS/Multipol, OF'S, HKS, RCID- en CRI-registraties, BFO-
registrants, RES (iWien aanwezig), NSIS/list en VIPS. Registraties van derden die veer de politic 
eenvoudig toegankelijk zijn betreffen: Gba, RdW, KvIC, CD-foon/telefoonboek en/of Viditel, 
kadaster, internet en lexis/nexis. 
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bevraging van deze diensten en de respectieve achterbannen wordt her dan formeel 
ingebecl. Artikel 11 lid 2 Wpr speelt aldus eveneens vrijwel geen rol van betekenis: 
de respectieve instanties leveren immers infonnatie naar het eigen personeel toe 
(interne verstrekking) of ten behoeve van vooraf vastgelegde doelen 
(doelverstreldcing). 
Met particuliere verstrekkers en bij incidentele bevragingen werkt men veelal 
volgens de zogenaamde nee/ja-methode: men neemt eerst contact op met de vraag 
of bij deze en gene informatie voorhanden is. Indien het antwoord negatief is, 
behoeft men niet verder te zoeken (en bespaart dit de politic veel werk). Indien het 
antwoord bevestigend is, krijgt men veelal (globaal) te horen welke informatie 
voorhanden is of kan men deze even zelf komen inzien. In de meeste gevallen is dit 
voldoende voor het verdere verloop van het onderzoek. Opmerkelijk hierbij is dat 
beide partijen deze vorm van verkrijging doorgaans zelf met als een formele 11 lid 
2 Wpr verstreldcing zien. Dit is het echter we!. Het gaat hier om `verstreklcen' in de 
zin van de Wpr en artikel 11 lid 2 Wpr biedt (ook) voor het voortraject van 
bevragingen (de vraag of informatie beschikbaar is) de basis, althans als er 
inderdaad sprake is van `dringende en gewichtige' redenen. Daarvan is echter bij 
de nee/ja methode (nog) met altijd sprake. 
In de pralctijk is de verstrekking van nee/ja-informatie doorgaans gegrond op het 
vertrouwen dat de politic de gevraagde en verstrekte informatie later niet 'formed', 
bijvoorbeeld in een strafproces, zal gebruiken. Inclien de politic de informatie in een 
latere fase 'formed' nodig heeft, zo wordt gesteld, client men de bewuste informatie 
weer afzonderlijk op te vragen: bijvoorbeeld via een formeel-schriftelijk beroep op 
artikel 11 lid 2 Wpr of op basis van een (ander) wettelijk voorschrift. 

4.1.3 Dieptebevragingen 

In een derde fase van de opsporing is de identiteit van de 'doelgroep' en de richting 
van het onderzoek duidelijk. De eerder verlcregen relevante informatie wordt in 
eigen ogen op 'formed' niveau gebracht (zie boven). En men gaat vervolgens de 
'diepte' in op zoek naar aanvullende specifieke informatie die ook houdbaar is in 
een strafproces. Het is in deze fase dat, behoudens de verstrekkers van de eerder 
genoemde basale gegevens (in de telecommunicatie- en vervoerssector), ook 
particuliere verstrekkers voor het eerst systematisch worden benaderd en bevraagd. 
De wijze van bevraging in deze fase wordt geleid door twee motieven: aan de ene 
kant de huiver voor het voortijdig uitlekken van het onderzoek (afbreukrisico), aan 
de andere kant het besef dat de fase dient uit te monden in een 'panldaar' product 
voor een strafproces. Dit leidt tot twee strategieen van gedrag: het eerste leidt ertoe 
dat men tamelijk omzichtig en soms via omwegen te werk gaat. Hierbij is wederom 
de informele benadering (nee/ja-methode) een beproefd middel (boven een formeel-
schriftelijk verzoek). Het laatste leidt ertoe (la, indien men de informatie 
onontbeerlijk acht, de voorkeur wordt gegeven aan de als `veiliger' beschouwde 
methode van het terugvallen op wettelijk voorschrift (artikel 11 lid 1 Wpr). Dit 
laatste wordt in deze fase vergemakkelijkt doordat dan vaak al sprake is van een 
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opsporingsonderzoek in de zin van het Wetboek van Strafvordering (en/of artikel 
132a Wetsvoorstel bijzondere opsporingsmethoden): het terugvallen op 
bevoegdheden in/van strafvordering, zoals een bevel van de officier van justitie 
(OvJ) of de rechter-commissaris (RC), behoort dan tot de mogelijkheden. Aldus 
wordt een deel van de privacy-problematiek en de werking van artikel 11 lid 2 Wpr 
ondervangen. 

Onderstaande figuur geeft een globaal beeld van wat deze drie fasen van 
informatieverzameling betekent qua aantal verschillende verstrekkers en de 
diversiteit van bevragingen. In zekere zin is dit de keerzijde van de eerder 
beschreven piramide waarin veel, maar vooral gelijksoortige bevragingen 
plaatsvinden van enkele verstrekkers/registraties. 

Aantal verschillende verstrekkers en diversiteit van bevragingen (Figuur 3.2) 

4.2 Gebiedsgericht politiewerk 

• 

	■••• 	B;edeFabseevral  gi.ng • 

In het gebiedsgerichte politiewerk kunnen twee varianten warden onderscheiden: 
de variant waarbij de politic de centrale rol tussen verschillende instanties en 
personen vervult (bijvoorbeeld als buurtcoordinator); en de variant waarin de politic 
in een samenwerkingsverband als den van de samenwerkende partners optreedt 
(vgl. een netwerk van jeugdhulpverleners). In beide gevallen is het gebiedsgerichte 
politiewerk in beginsel een proces van het zorgdragen voor wijkveiligheid en 
leelbaarheid dat om voortdurende inspanningen vraagt. Dat de nadruk ligt op het 
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procesmatige karakter van dit type politiewerk betekent voor de goede orde met dat 
in dit voortdurende proces geen 'producten' zijn te onderscheiden. De leefbaarheid 
en veiligheid van een buurt kan gediend zijn met bijvoorbeeld een gedwongen 
uithuiszetting van een bewoner, bijvoorbeeld door tussenkomst van de rechter. In 
deze zin kent gebiedsgebonden politiewerk dus we! degelijk `producten'. Maar deze 
producten zijn geen vooropgezet doe van de inspanningen. 
Het primair procesmatig karalcter van het gebiedsgebonden werk maakt de politie 
hierbij mede afhankelijk van de inzet en de informatie-uitwisseling met haar 
partners. Een en ander heeft ook gevolgen voor de vorm en inhoud van 
informatiebevraging. 
De informatie-uitwisseling vindt plaats in goed onderling vertrouwen en is primair 
gericht op het vermogen van beide partners, politic en verstrekkers, om stappen te 
kunnen ondernemen ter bevordering van de leefbaarheid en wijkveiligheid. De 
gevraagde informatie heeft dus geen `verdere' betekenis anders dan het richting 
geven aan het eigen gedrag (sturingsinformatie). Het ontbreekt bovendien aan de 
noodzaak om de verkregen informatie te formaliseren: de informatie behoeft 
(meestal) met te worden gebruikt in bijvoorbeeld een strafproces. De vorm die dan 
ook het meest wordt gekozen is de (gepercipieerde) informele informatie-
uitwisseling. Uitwisseling vindt plaats in het vertrouwen dat deze niet verder 
'formed' wordt gebruikt. Informatie-uitwisseling geschiedt doorgaans rechtstreeks 
met de verstrekker, maar soms ook via transferpunten en intermediairen 
(contactpersonen, vertrouwenspersonen, enzovoort). Artikel 11 lid 2 Wpr, 
voorzover dit door de partners wordt gezien al s een formele basis voor informatie-
uitwisseling, speelt in dit proces met of nauwelijks een rol. 
Ten aanzien van politie zijn overigens wel ontwikkelingen zichtbaar die zich 
hiermee met goed laten verenigen. De verwachting is dat deze juist voor de 
informatieverkrijging in het gebiedsgerichte politiewerk de nodige consequenties 
zullen hebben (zie hoofdstuk vier). 

4.3 Conclusie politieverzoeken en artikel 11 lid 2 Wpr 

De mogelijke werkingssfeer van artikel 11 lid 2 Wpr wordt door de wijze van 
politie-optreden zelf ingeperkt. De politic bevredigt veneweg het grootste deel van 
haar informatiebehoefte via eigen politieregistraties en registraties die eenvoudig 
toegankelijk zijn in de eerste fase, en via registraties van de (semi)-overheid 
(inclusief de nodige samenwerkingsverbanden) in de tweede fase. Het merendeel 
van de gevraagde en verkregen informatie is bovendien niet bedoeld om 'formed' 
te gebruiken maar als `sturingsinformatie' voor het eigen optreden. De noodzaak 
tot formalisering ontbreekt. Een belangrijke factor is ongetwijfeld het niet of slechts 
ten dele aanwezig zijn van sanctionerende mechanismen ten aanzien van schending 
van privacyregels. Het volgen van de regels wordt hierdoor vrijblijvender. 
Particuliere verstrekkers worden, behoudens de basale informatieverstrekkers, niet 
(gebiedsgerichte werk) of slechts in een allerlaatste fase (opsporing) dan ook 
'formed' bevraagd. Indien dit het geval is geeft men bovendien zelf de voorkeur aan 
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een verzoek of bevel dat is gebaseerd op een wettelijk voorschrift. Deze tendens 
wordt steeds sterker. Wettelijke voorschriften (met name die uit het Wetboek van 
Strafvordering) zijn bekender, en bieden meer zekerheid (en reduceren dus de 
onzekerheid die gepaard gaat met de gepercipieerde problematiek van de privacy). 
Een en ander heeft tot gevolg dat bij particuliere verstreklcers over het algemeen 
relatief weinig informatievragen van de politic op de basis van een formed verzoek 
ex artikel 11 lid 2 Wpr binnenkomen. Enige uitzonderingen hierop betreffen de 
particuliere verstreldcers van basale informatie genoemd in fase den (met name in 
de telecomsector waar dit op een langjarige afspraak berust). 

5 Verstrekkingen vanuit de particuliere sector 

Het onderzoek is tevens gericht geweest op de aard en inhoud van de door 
particuliere verstrekkers verstrekte informatie, en de afwegingen die zij bij 
verstrekken maken. De aard van de verstrelcte informatie is uiteraard mede 
afhankelijk van de vraagstelling, de soon particuliere sector (telecommunicatie, 
vervoer, financiele sector, enzovoort), en de aanwezige infonnatie. In de 
betreffende hoofdstuldcen vijf tot en met zeven wordt hierop ruimschoots ingegaan. 
In het onderstaande beperken we ons tot de hoofdlijnen. 

5.1 Bereidheid tot verstrekking 

Vrijwel alle instanties maken onderscheid in bevragingen die op relatief 
eenvoudige wijze uit de betreffende registraties zijn te beantwoorden, bevragingen 
die extra (automatiserings)inspanningen vereisen, en bevragingen die betreklcing 
hebben op de onderliggende stuldcen. De bereidheid om politievragen te 
beantwoorden, en de wettelijke titel waaronder men geneigd is te verstrekken 
varieert daarbij. Eenvoudige vragen beantwoordt men nogal eens gauw 'informed' 
(zie onder) of onder de regeling van artikel 11 lid 2 Wpr; voor meer substantiele 
bevragingen eist men nogal eens een formed wettelijk voorschrift. Daarnaast 
spelen ook factoren als het gepercipieerde eigenbelang en de wenselijke verhouding 
tot de politic en tot de eigen klandizie een rol in de bereidheid tot verstrekken. 

5.2 Strategical van verstrekking 

Het voorgaande in aanmerking nemende, blijkt dat particuliere verstreklcers indien 
zij door de politic worden benaderd, zes strategieen hanteren om hiermee cm te 
gaan. Deels vormen deze het spiegelbeeld van de strategieen aan de zijde van de 
politic; deels betreft het zelfstandig ontwiklcelde vormen die bijvoorbeeld mede 
geinspireerd worden door de wens om niet met lastige afwegingen te worden belast 
die hen althans in eigen ogen niet aangaan. 
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5.2.1 Informele verstrekking 

De informele verstrekking is de keerzijde van de informele nee/ja-methode aan de 
zijde van de politie. Verschillende instanties zijn bereid de politie sub rosa wegwijs 
te maken. Dit gebeurt doorgaans telefonisch of mondeling, waarbij over een 
juridische basis van verstrekking meestal met wordt gesproken. De verstrekking 
geschiedt op wederzijds vertrouwen, en wordt - naast soms door eigenbelang - 
mede gemotiveerd door de wens de politie te helpen. Registratie van de 
verstrekkingen vindt doorgaans met plaats. 
De operationalisering van 'dringend en gewichtig' bij deze verstrekkingen ligt in 
het enkele feit dat het de politie is die vraagt. De voorwaarde die hierbij wordt 
gesteld is doorgaans wel dat de verstrekte informatie door de politie met verder in 
een formeel traject wordt gebruikt. Heeft de politie hieraan toch behoefte dan dient 
men later met een schriftelijk verzoek van de officier van justitie of een bevel van 
de rechter-conunissaris te komen. Illustratief is dat de politie, zo geven 
verschillende instanties aan, hiertoe vrij weinig overgaat: men blijkt de informatie 
later toch met echt formeel nodig te hebben. 

5.2.2 Out sourcing en kanalisering 

Verstrekkers die veelvuldig worden bevraagd hebben de neiging om hierover vaste 
afspraken met de politie te maken. Twee varianten doen zich voor. Ofwel er wordt 
voor een bepaalde tijd bij voorbaat afgesproken wanneer, voor welke informatie en 
tegen welke kosten men de verstrekker kan/mag benaderen. Ofwel men maakt 
afspraken over het politiekanaal dat geautoriseerd wordt om dergelijke bevragingen 
te doen. Dit laatste kan een korps, een Regionale criminele inlichtingendienst 
(RCID) of bepaalde daartoe aangewezen contactambtenaren zijn. 
In beide gevallen is sprake van een operationele out sourcing van de afweging 
'dringend en gevvichtig': binnen de voorgegeven kaders (afspralcen) of kanalen is 
het de politie die op basis van de afspraak eenzijdig bepaalt of sprake is van een 
dringende en gewichtige retlen voor verstrekking. De basis hiervoor is wederom 
wederzijds vertrouwen. 

5.2.3 Kanalisering aan de zijde van de verstrekker 

Verstreklcers die minder vaak worden benaderd, maar toch enig 'grip' willen 
hebben op de gang van zaken, opteren vaak voor kanalisering aan de zijde van de 
particuliere verstrelcker, zo blijkt. De bevragingen worden exclusief behandeld door 
den of enkele personen in de organisatie die gemandateerd worden om namens de 
organisatie de gevraagde informatie te verstrekken. Dit kan de directeur zijn, maar 
ook een hoofd van een bepaalde afdeling of van de afdeling juridische zaken. 
Naast deze formele kanalisering van be-/afhandeling is de inhoudelijke verwerking 
van politievragen doorgaans niet geoperationaliseerd. Betrokken functionarissen 
beoordelen in betrelckelijke autonomie of sprake is van 'dringende en gewichtige 
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reden en voldoende grond voor verstrekking. Het is alleen in deze strategic waarin 
artikel 11 lid 2 Wpr in wezen ook de toepassing krijgt zoals zij is voorzien: de 
aangewezen verantwoordelijke tracht - althans in beginsel - naar beste eer en 
geweten de afweging van dringend en gewichtig te maken. Op welke wijze die 
afweging dan plaatsvindt, blijkt in de praktijk overigens dan weer sterk bedrijfs- en 
persoonsgebonden te zijn, en niet altijd gebaseerd op kennis van de juridische 
finesses van artikel 11 lid 2 Wpr. 

5.2.4 Terugvallen op wettelijk voorschrift 

Bij particuliere verstreldcers is daamaast ook een duidelijke strategie te 
onderkennen waarin men de voorkeur geeft aan het terugvallen op een wettelijk 
voorschrift (ex artikel 11 lid 1 Wpr) boven toepassing van artikel 11 lid 2 Wpr. 
Men vraagt de politic nadrulckelijk om een wettelijke basis die hen tot verstreldcing 
verplicht (bijvoorbeeld op grond van bepalingen in het Wetboek van Strafvordering 
of in bijzondere wetten). 
Deze strategic wordt met name gehanteerd door particuliere verstrekkers die 
herhaaldelijk worden bevraagd, en bij instanties waarbij de vertrouwensband tot de 
client van relatief groot belang wordt geacht. De particuliere verstrekker ontloopt 
daarmee immers de verplichting tot het maken van een moeilijke (en dus 
discutabele en risicovolle) operationele afweging van 'dringend en gewichtig'. De 
verstrekkingsverplichting is voor alle partijen (politic, organisatie en 
geregistreerde) eenduidig en duidelijk . 

5.2.5 Toestemming geregistreerde 

In sommige situaties zoekt men de instenuning van de geregistreerde. Met name 
personen en instanties vanuit de (para)-medische- en hulpverleningshoek worden in 
hun gedrag meestal geleid door de informed consent-procedure in/van de Wet op 
de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGB0): zonder toestemming van 
de geregistreerde wordt, althans voorzover het medische- of hulpverlenings-
gegevens betreft, niet verstrekt. De vertrouwensband van hulpverlener met eigen 
client prevaleert. 
Operationalisering van artikel 11 lid 2 Wpr geschiedt daarmee vanuit de 
invalshoek van andere toepasselijke regelgeving. De afweging 'clwingend en 
gewichtig' speelt hierin geen enkele rol. Instemming van de geregistreerde lcan 
dan op velerlei manieren blijken: door schriftelijke toestemming, verklaringen van 
geen bezwaar, akkoordverklaringen achteraf, enzovoort. 

5.2.6 Transferpunten 

Een zesde en laatste strategic is het werken via tussenpersonen of derde-instanties 
die als transferpunten kunnen optreden. De politic stelt vragen aan het transferpunt 
the de vragen vervolgens weer voorlegt aan de potentiele verstrekker en de 
antwoorden doorgeeft aan de politic. Zo'n transferpunt bestaat bijvoorbeeld uit 
daartoe aangewezen vertrouwenspersonen of contactambtenaren, of is als 
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organisatie werkzaam op het grensvlak tussen politic en verstrekker (bijvoorbeeld 
de gemeentelijke geneeslcundige dienst). 
De operationalisering van 'dringend en gevvichtig' in artikel 11 lid 2 Wpr ligt 
hierbij doorgaans aan de zijde van het transferpunt. Vanuit de verstrelcker bezien is 
sprake van out sourcing: de afweging wordt bij derden gelegd. Het vertrouwen dat 
men heeft in een objectieve be-/afhandeling door het transferpunt vormt hiervoor de 
basis. 

5.3 Conclusie verstrekken en artikel 11 lid 2 Wpr 

Slechts in den strategic van omgang met politieverzoeken verkrijgt artikel 11 lid 2 
Wpr feitelijk de toepassing die zij beoogt (strategic 3). In alle andere strategieen is 
ofwel spralce van ontwijkings- of vennijdingsgedrag, ofwel van een operationele 
invulling uit andere hoofde zoals het bedrijfsbelang. Artikel 11 lid 2 Wpr heeft wat 
de particuliere verstreldcers betreft, in zoverre met die regulerende werking die 
ermee oorspronkelijk is beoogd. 

6 Toekomst 

In het najaar van 1999 wordt de huidige Wet persoonsregistraties (Wpr) naar 
verwachting vervangen door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De 
materie die nu nog door artikel 11 lid 2 Wpr wordt geregeld, zal dan grotendeels 
worden geregeld door artilcel 8 onder e (publieke sector) en f (private sector). Voor 
een nadere uitzetting verwijzen wij naar hoofdstuk twee. 
Het is mogelijk dat het huidige kader van de Wet persoonsregistraties of het 
toekomstige kader van de Wet bescherming persoonsgegevens onvoldoende 
mogelijkheden bieden om tot een effectieve informatie-uitwisseling te komen. 
Wellicht dient in additionele bevoegdheden te worden voorzien (tweede hoofdvraag 
en derde subvraag in dit onderzoek). Deze vraag is onderwerp geweest van een 
afzonderlijke werkconferentie. De belangrijkste huidige lacunes en luielpunten in 
de informatieverstreldcing die betrokkenen in de werkconferentie hebben 
opgemerkt, kunnen als volgt kort worden samengevat: 
— de regelingen zijn complex en ondoorzichtig, en voldoen met name wat de Wpr 

betreft, niet (goed) voorzover het vragen van politic en justitie aangaat, 
— artikel 11 lid 2 Wpr legt de afweging en daardoor ook de verantwoordelijkheid 

en aanspralcelijkheid ten onrechte aan de zijde van de verstrekker, de Wbp 
wordt in dit opzicht positiever gewaardeerd voorzover artikel 43 Wbp de 
mogelijkheid biedt de onverenigbaarheidstoets door de verantwoordelijke (lees: 
de registratiehouder) achterwege te laten, 

— de huidige (en toekomstige) regelingen maken ten onrechte (te) weinig 
onderscheid in soorten bevragingen en bieden daardoor onvoldoende houvast 
voor (eenduidige) differentiering tussen verplichte verstreldcingen krachtens 
wettelijk voorschrift en vrijwillige verstrelcking van overige gegevens. 

In de werkconferentie zijn verschillende elementen voor een wettelijke regeling 
naar voor gekomen, te weten: 



148 	 HOOFDSTUK 10 

— een bijzonder regime voor politievragen in de Wbp, Politiewet of het Wetboek 
van strafvordering; 

— een bevoegdheid voor de politic tot het zelfstandig vragen om infonnatie, en 
— enIcele eenduidige wettelijke en controleerbare verplichtingen tot verstrekking 

waar het eenvoudige gegevens betreft. 
Voor de verdere besprelcing verwijzen wij naar hoofdstuk negen. 

7 Algemene conclusie 

De werking van artikel 11 lid 2 Wpr in de praktijk is beperlct, en heeft zowel aan de 
zijde van de politic als aan de zijde van de verstreklcers niet die regulerende 
werking die ermee is beoogd. Deets ligt dit aan factoren aan de zijde van de 
regelgeving; deels ook aan onbekendheid met de regelgeving en aan de gevoerde 
strategieen aan de zijde van betroklcen partijen om (toch) tot (enige) regulering van 
de informatieuitwisseling te komen. Verheldering en vereenvoudiging tot een 
aantal basisregels lijkt gewenst. In voorgaande zijn hiervoor enkele aanzetten 
gegeven. Indien de politic lets Ml weten, dan client in leder geval voor alle partijen 
duidelijker en eenvoudiger te moeten worden gemaalct wat men daarbij in de 
pralctijk van alledag kan en mag vragen. De elementen voor een dergelijke 
wettelijke regeling, genoemd in hoofdstuk 9, paragraaf 9.3, bieden hiervoor een 
goede basis. 
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Lijst met afkortingen 

AID 	Algemene Inspectie Dienst 
BFO 	Bureau financiele ondersteuning 
BICR 	Bureau ICrediet Registratie 
Bpolr 	Besluit politieregisters 
BPS 	Bedrijfsprocessensysteem 
CAD 	Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs 
CRI 	Centrale Recherche Infonnatiedienst 
ECD 	Economische Controle Dienst 
EU 	 Europese Unie 
EVRM 	Europees Verdrag tot Beschenning van de Rechten van de Mens 

en de fundamentele vrijheden 
FIOD 	Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst 
FRD 	Zie BFO 
Gba 	Gemeentelijke Basisadministratie 
GDR 	Group Decision Room 
GGD 	Gemeentelijke (Gemeenschappelijke) Geneeskundige Dienst 
GVO 	Gerechtelijk vooronderzoek 
HKS 	Herkenningsdienstsysteem 
HR 	Hoge Raad 
KvK 	Kamer van Koophandel 
LIST 	Landelijke Informatie Systemen (toegangsschil voor gelijktijdige 

bevraging van HKS, OPS, NSIS en RdW) 
NAW-gegevens Naam-Adres-Woonplaats (personalia) 
NJ 	 Nederlands Jurisprudentie 
NJB 	Nederlands Juristenblad 
NLIP 	Neclerlandse Internet Providers 
NSIS 	Nationaal Schengen Informatiesysteem 
NVB 	Nederlandse Vereniging van Banken 
OM 	Openbaar Ministerie 
OPS 	Opsporingsregister 
OvJ 	Officier van Justitie 
ABS 	Recherchebasissysteem 
RC 	 Rechter-Commissaris 
REID 	Regionale criminele inlichtingendienst 
RdW 	Rijksdienst voor het Wegverkeer 
RIAGG 	Regionale Instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg 
SFO 	Strafrechtelijk.Financieel Onderzoek 
Sv 	 Wetboek van Strafvordering 
VIPS 	Verwijsindex Personen Strafrechtshandhaving 
VROM 	Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiene 
Wbp 	Wet bescherming persoonsgegevens 
WGBO 	Wet op de geneeslamdige behandelingsovereenkomst 
Wpolr 	Wet politieregisters 
Wpr 	Wet persoonsregistraties 
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