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 Grensoverschrijdende  
 uitwisseling van 
 gegevens uit het  
 bevolkingsregister  
 voor bestuurlijke 
 doeleinden  

• 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.

• Gegevens uit het bevolkingsregister van een ander land 
	 kunnen	cruciaal	zijn	voor	een	betere	informatiepositie	
 van het lokaal bestuur en om bestuurlijke 
	 handhavingstools	in	te	zetten	bij	de	aanpak	van	
 georganiseerde criminaliteit.

CASE: Een pand wordt na een drugsvondst bestuurlijk 
gesloten in Nederland. Hierop verhuist het subject naar 
België. Om de beslissing om het pand te sluiten te betekenen 
aan het subject, is het noodzakelijk om te weten naar waar 
het subject in België verhuisde.



Hoe kan een lokaal bestuur buitenlandse 
informatie	uit	het	bevolkingsregister	verkrijgen?	

  Rechtstreekse verstrekking door de dienst 
Burgerzaken/Bevolking aan buitenlandse gemeenten

In België kunnen buitenlandse autoriteiten momenteel 
geen toegang krijgen tot het Rijksregister of de 
gemeentelijke bevolkingsregisters. Enkel instellingen die 
aangewezen worden als bevoegde autoriteiten of die 
een	machtiging	daarvoor	verkregen,	kunnen	toegang	
krijgen	tot	deze	gegevens.	Aangezien	er	geen	wettelijke	
bepalingen zijn die de toegang voor buitenlandse 
autoriteiten toestaan, is de uitwisseling van gegevens uit 
het Rijksregister en de bevolkingsregister niet mogelijk.

In	Duitsland	kunnen	buitenlandse	gemeenten	informatie	
opvragen uit het bevolkingsregister om bijvoorbeeld 
een	inschrijving	op	een	specifiek	adres	te	verifiëren.	
Het is volgens het EURIEC daarnaast ook mogelijk om 
in andere gevallen waarbij een link is met rechtsregels 
van	de	EU,	informatie	uit	te	wisselen.	Dit	kan	erg	ruim	
geïnterpreteerd worden waardoor uitwisseling van 
bevolkingsregistergegevens in verschillende gevallen 
mogelijk	is.	Het	EURIEC	heeft	voor	de	aanvraag	bij	de	
Duitse gemeenten standaard formats ontwikkeld, die op 
de website van het EURIEC beschikbaar zijn: www.euriec.
eu .
In Nederland kunnen gegevens uit de gemeentelijke 
bevolkingsregisters enkel aan buitenlandse autoriteiten 
worden verstrekt indien de gemeenten in hun eigen BRP-
verordeningen, buitenlandse autoriteiten als toegestane 
geadresseerden aanwijzen. Veel Nederlandse gemeenten 
hebben	dit	in	de	praktijk	(nog)	niet	gedaan,	zodat	in	
dergelijke gevallen de verstrekking niet mogelijk is. Het 
EURIEC	heeft	een	handleiding	uitgewerkt	die	Nederlandse	
gemeenten kunnen gebruiken om het verstrekken van 
gegevens uit het bevolkingsregister naar het buitenland 
mogelijk te maken. 

  Verstrekking door andere afdelingen van een  
gemeente  aan een buitenlandse gemeente

De verstrekking van gegevens uit het bevolkingsregister 
door andere diensten van de gemeente aan een andere 
buitenlandse gemeente, is in België, Duitsland en Nederland 
is niet mogelijk. Hiervoor bestaat geen grondslag en/of de 
verstrekking is in strijd met het doelbindingsbeginsel van 
de Algemene verordening gegevensbescherming of met 
specifieke	geheimhoudingsverplichtingen.	



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

In	Duitsland	is	de	uitwisseling	van	registratiegegevens	in	veel	gevallen	mogelijk,	in	Nederland	in	een	beperkt	aantal	gevallen	en	in	
België momenteel niet. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de juridische mogelijkheden en belemmeringen kunt u op 
onze	website	de	EURIEC-Nota	“Grensoverschrijdende	uitwisseling	van	informatie	uit	het	bevolkingsregister”	downloaden.

Het EURIEC staat gemeenten graag bij om de mogelijkheden in een concrete casus te verkennen. Neem hiervoor contact op met 
het	EURIEC.	Verder	zet	het	EURIEC	zich	in	om	samen	met	partners,	aan	te	zetten	tot	wijziging	van	wet-	en	regelgeving	in	alle	drie	de	
landen waardoor hopelijk in de toekomst meer mogelijkheden ontstaan.

In het kort/conclusie

Mogelijkheden

•	 In	België	kan	iedere	persoon	zijn	eigen	afschrift	uit	het	
	 bevolkingsregister	opvragen.	Door	dergelijk	afschrift	
 aan bijvoorbeeld vergunning aanvragers te vragen, is 
 het voor een buitenlandse gemeente mogelijk om toch 
	 informatie	te	verkrijgen.	

• In Duitsland is het verstrekken van gegevens uit het 
 bevolkingsregister mogelijk onder dezelfde 
 voorwaarden als voor private derden en in veel 
 gevallen ook onder dezelfde voorwaarden als voor 
 binnenlandse autoriteiten.

• In Nederland is de verstrekking mogelijk indien 
 buitenlandse autoriteiten in de gemeentelijke 
 verordeningen zijn opgenomen als toegestane 
 geadresseerden.

Belemmeringen

• In België is de rechtstreekse uitwisseling tussen 
 gemeenten niet mogelijk door een gebrek aan 
 bepalingen die ook buitenlandse autoriteiten toegang 
 verlenen.

• Veel Nederlandse gemeenten hebben buitenlandse 
 bestuursorganen niet in hun verordening opgenomen 
 als actoren aan wie toegang kan worden verleend.

•	 In	de	drie	betrokken	landen	kan	de	informatie	enkel
     worden verstrekt door de bevoegde diensten van   
     Burgerzaken/Bevolking en niet door de diensten die   
     bevoegd zijn voor de openbare orde.

• In alle onderzochte rechtsstelsels is de 
	 doorverstrekking	van	informatie	uit	het	
 bevolkingsregister slechts mogelijk indien 
 de geadresseerde van de doorzending, zelf ook 
	 toegang	zou	kunnen	krijgen	tot	de	informatie	uit	het	
 bevolkingsregister van het verstrekkende land.  


