
 Grensoverschrijdende  
 uitwisseling van 
 politiegegevens  
 voor bestuurlijke  
 doeleinden 

Grensoverschrijdende criminaliteit en de rol
van het lokaal bestuur

• Binnen de Europese Unie is wonen en werken over de
 grens een groot voordeel en vanzelfsprekendheid. 

• Echter, criminaliteit stopt niet bij de grens! Criminelen 
 maken bewust gebruik van de grens om uit het zicht van
 het bestuur te blijven.

• Voor bestuurlijke handhaving is een goede
 informatiepositie essentieel.

•	 Politiegegevens	uit	een	ander	land	kunnen	cruciaal	zijn	
 voor een lokaal bestuur om misbruik van legale structuren 
 te stoppen.

CASE: Een café wordt door een Nederlandse burgemeester 
gesloten na een drugsvondst. Een week later opent de 
uitbater hetzelfde café vlak over de grens in Duitsland  
en zet zijn (criminele) activiteiten voort. 

The content of this report represents the  
views of the author only and is his/her sole responsibility. 

The European Commission does not accept any responsibility 
for use that may be made of the information it contains.



Hoe kan een lokaal bestuur  
buitenlandse politiegegevens verkrijgen? 

  Grensoverschrijdende uitwisseling van 
politiegegevens tussen gemeenten onderling

In zowel België, Duitsland als Nederland beschikken 
gemeenten	in	een	zuiver	binnenlandse	situatie,	in	
bepaalde	gevallen,	over	politiegegevens	(vb.	het	nemen	
van een bestuurlijke maatregel na de vondst van drugs 
door	de	politie	in	een	horecapand).

Grensoverschrijdende	doorgifte	van	politiegegevens	
door de ene gemeente aan een andere gemeente is niet 
mogelijk.

Tip: Wel kan een burgemeester in bepaalde gevallen 
bedrijfsgegevens (geen persoonsgegevens!) delen 
met een buitenlandse burgemeester. Deze weg biedt 
de mogelijkheid om een lokaal bestuur over de grens 
te informeren over het feit dat de burgemeester een 
bestuurlijke beslissing heeft genomen ten aanzien van een 
bedrijf op basis van politiegegevens. Dit kan al voldoende 
zijn voor de buitenlandse gemeente om extra waakzaam 
te zijn tegenover een bepaalde onderneming.

  Grensoverschrijdende uitwisseling van 
politiegegevens via de buitenlandse politiedienst 
(U-bocht)

Buitenlandse	politiegegevens	kunnen	na	ontvangst	uit	het	
buitenland niet zonder meer worden doorverstrekt aan 
bestuurlijke overheden. Hiervoor is toestemming nodig 
van	het	land	dat	de	politiegegevens	verstrekt.

Ook al bestaan er in Europese en bilaterale verdragen 
wel mogelijkheden hiervoor, is dit slechts beperkt 
overgenomen	in	nationale	wetgeving	waardoor	
verstrekking	door	politie	via	buitenlandse	politie	aan	
een buitenlandse gemeente niet mogelijk is in België en 
Nederland.

Duitse	politiediensten	kunnen	echter	wel	toestemming	
geven voor de verdere verstrekking door Belgische/ 
Nederlandse	politiediensten	om	een	gevaar	af	te
wenden in het kader van de handhaving van 
openbare orde.

Het	nieuwe	Benelux-politieverdrag	vermeldt	voor	
het eerst de grensoverschrijdende verstrekking voor 
bestuurlijke doeleinden als mogelijkheid maar ook dit 
verdrag	behoeft	toestemming	voor	het	gebruik	voor	
andere	doeleinden.	Zolang	de	nationale	wetgeving	niet	
aangepast is, bestaat de kans dat deze bepaling in het 
nieuwe	Politieverdrag	in	de	praktijk	dode	letter	zal	blijven.

  Rechtstreekse verstrekking door politie aan 
buitenlandse gemeenten

Politiegegevens	kunnen	doorgaans	alleen	
grensoverschrijdend	worden	verstrekt	aan	instanties	die	
zijn belast met het voorkomen, onderzoeken, opsporen 
en	vervolgen	van	strafbare	feiten.

In	specifieke	uitzonderingsgevallen	is	het	rechtstreeks	
verstrekken	van	politiegegevens	ten	behoeve	van	
bestuurlijke	overheden	mogelijk.	Echter,	nationale	
wetgeving staat een dergelijke verstrekking veelal niet 
toe. 

De achtergrond hiervan is gelegen in het feit dat het 
onwenselijk	is	dat	(lopende)	politieonderzoeken,	
onbedoeld, in gevaar kunnen worden gebracht door 
gemeentelijke	interventie	zonder	het	op	de	hoogte	
brengen	van	de	lokale	politie.	



Mogelijkheden

•	 Ondanks	dat	nationale	wetgeving	vaak	in	de	weg	staat	
	 aan	verstrekking	van	politiegegevens	voor	bestuurlijke	
	 doeleinden,	bieden	internationale	politieverdragen	
 wel mogelijkheden. Door aanpassing van relevante 
	 nationale	wetgeving	kan	van	deze	mogelijkheid	
 gebruik worden gemaakt. 

•	 Duitse	nationale	wetgeving	biedt	enige	–	weliswaar	
	 beperkte	–	ruimte	om	Duitse	politiegegevens	
 te verstrekken aan/ten behoeve van Belgische en 
 Nederlandse bestuurlijke autoriteiten.

Belemmeringen

Om het grensoverschrijdend uitwisselen van 
politiegegevens	voor	bestuurlijke	doeleinden	mogelijk	te	
maken	is	aanpassing	van	nationale	wetgeving	in	België,	
Duitsland en Nederland nodig. 

Voor	een	uitgebreide	juridische	uiteenzetting	kunt	u	de	EURIEC-nota	‘grensoverschrijdende	verstrekking	
politiegegevens’	downloaden	op	www.euriec.eu.

Bijkomende	vragen	of	heeft	u	als	gemeente	ondersteuning	nodig	bij	grensoverschrijdende	informatie-uitwisseling?	
Neem	contact	op	het	met	het	EURIEC	via: euriec.rik.limburg@politie.nl.

In het kort/conclusie

Behoudens	enkele	uitzonderingssituaties	is	grensoverschrijdende	uitwisseling	van	politiegegevens	voor	bestuurlijke	doeleinden 
niet mogelijk. 


