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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den haag 

 
 

Aan de Voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens 

Mr. J. Kohnstamm 

Postbus 93374 

2509 AJ DEN HAAG 

 

 

 

 

Datum 22 Juni 2012 

Onderwerp Onderzoek CIE 

 

 

Geachte heer Kohnstamm, 

 

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw bevindingen in uw onderzoek 

naar de verwerking van politiegegevens door de Criminele Inlichtingen Eenheden 

(CIE’s) van de regionale politiekorpsen Flevoland en Brabant Zuid-Oost. U hebt 

onderzoek verricht naar de wettelijke waarborgen die de verantwoordelijke dient 

te treffen voor de naleving van de bewaartermijnen van de door de CIE bewerkte 

gegevens als bedoeld in artikel 10 eerste lid onder a van de Wet Politiegegevens. 

U concludeert dat de verantwoordelijke onvoldoende maatregelen heeft getroffen 

om te bevorderen dat politiegegevens worden verwijderd zodra zij niet meer 

noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt en dat de interne 

controle (door de privacyfunctionaris) hierop eveneens onvoldoende wordt 

bevorderd.  

 

Net als uw College acht ik het van groot belang dat CIE-gegevens op zorgvuldige 

wijze verwerkt worden vanwege het feit dat het vaak juist “zachte gegevens” 

betreffen waarvan de betrouwbaarheid moeilijk is vast te stellen. Dat is ook de 

reden waarom deze gegevensverwerking in de wet met zoveel waarborgen is 

omkleed. Naast de hierboven geschetste verantwoordelijkheid van de 

verantwoordelijke korpsbeheerders heeft de CIE officier van Justitie ook een 

belangrijke rol als controlerende instantie. Hij beoordeelt persoonlijk bij elk 

subject  of verwerking van gegevens gerechtvaardigd is en voldoet aan de 

stringente vereisten voor opname conform de wet en het besluit Politiegegevens. 

De CIE officier van Justitie controleert tweemaal per jaar conform de 'Instructie 

controle CIE-gegevensverwerking' de gegevensverwerkingen conform de 

vereisten van de Wpg. In de praktijk hebben maar een zeer beperkt aantal 

personen (CIE medewerkers) toegang tot deze politiegegevens en de gegevens 

staan dus niet buiten het CIE domein vrijelijk ter beschikking aan andere 

politieambtenaren. De door u onderzochte Wpg voorschriften met betrekking tot 

de interne waarborgen bij de politie voor tijdige verwijdering van gegevens en de 

controle maken eveneens deel uit van dit complex aan waarborgen en dienen te 

worden nageleefd.  

 

In dat kader acht ik het van belang dat de korpsbeheerders naar aanleiding van 

de landelijke politiebrede audit die in januari van 2012 is afgerond, 

verbeterplannen hebben opgesteld. De uitvoering van de maatregelen vindt thans 
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plaats. Het borgen van de toezichthoudende taak van de privacyfunctionaris en 

het borgen van de bewaartermijnen maken al deel uit van de 

verbetermaatregelen en de opmerkingen uit uw rapport zullen hierin worden 

verwerkt. 
 

Ik verwacht dat de verbeteracties op het terrein van het hanteren van de 

bewaartermijnen en de rol van de privacyfunctionaris, het gewenste effect zullen 

hebben. Ik zal de resultaten van de verbetermaatregelen naar aanleiding van 

auditronde bij de politiekorpsen waarmee na de zomer een aanvang zal worden 

gemaakt, nauwlettend volgen.  

 

Ten slotte kan ik u melden dat uw rapportage in de evaluatie van de Wet 

politiegegevens aandacht zal krijgen.  

 

 

 

Hoogachtend, 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 

 

 

 

I.W. Opstelten   

   
 

 

 


