Grensoverschrijdende
uitwisseling van
bestuurlijke gegevens
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.
• Bestuurlijke gegevens van andere gemeenten kunnen
in bepaalde gevallen cruciaal zijn om de middelen en actie
waarover een bestuur beschikt, zo efficiënt en
doeltreffend mogelijk aan te wenden.
CASE: Een crimineel heropent een café net over de grens
nadat een buitenlandse gemeente het café heeft gesloten en
de vergunning heeft ingetrokken wegens een drugsvondst in
het pand. Informatie over deze bestuurlijke sluiting is nodig
om de gemeente waar het café heropent, waakzaam te laten
zijn bij bijvoorbeeld controleacties.
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Hoe kan een lokaal bestuur, buitenlandse
bestuurlijke gegevens verkrijgen?

Grensoverschrijdende uitwisseling van bestuurlijke
gegevens tussen lokale besturen onderling
De overdracht van bestuurlijke gegevens die
persoonsgegevens bevatten van een gemeente naar een
buitenlandse gemeente is over het algemeen in geen
van de drie landen mogelijk omwille van het ontbreken
van uitdrukkelijke wettelijke gronden en mogelijke
inbreuken op het beginsel van doelbinding of specifieke
geheimhoudingsverplichtingen. Om dergelijke uitwisseling
in de toekomst mogelijk te maken zullen idealiter
bestaande nationale wetten worden aangepast en zou
een verdrag dat ingaat op de uitwisseling van bestuurlijke
informatie nodig zijn.
Het is in sommige gevallen wel mogelijk om informatie
te verstrekken indien het gaat om gegevens die niet
rechtstreeks te herleiden zijn tot persoonsgegevens.
Hierdoor kunnen in gevallen waarbij geen beroepsgeheim
op de medewerkers van de gemeente rust, dergelijke
gegevens wel grensoverschrijdend gedeeld worden.
Informatieverstrekking via de openbaarheid
van bestuur
In België, Duitsland en Nederland voorzien de wetten
die ingaan op de openbaarheid van bestuur in de
mogelijkheid voor burgers om de overheid te verzoeken
bepaalde informatie bekend te maken. Buitenlandse
gemeenten kunnen ook trachten van deze wetgeving
gebruik te maken om toegang te krijgen tot bepaalde
bestuurlijke beslissingen. In veel gevallen zal het
buitenlands bestuur nood hebben aan persoonsgegevens
maar persoonsgegevens worden vaak geanonimiseerd bij
verzoeken voor de openbaarheid van bestuur.

Mogelijkheden
• Bestuurlijke gegevens die informatie bevatten over
bedrijfsnamen die niet rechtstreeks herleidbaar zijn tot
personen kunnen in bepaalde gevallen
grensoverschrijdend gedeeld worden.
• In Duitsland kunnen buitenlandse gemeenten toegang
krijgen tot het Gewerberegister net zoals Duitse
gemeenten. Dit kan het geval zijn indien
een buitenlandse gemeente moet oordelen over de
betrouwbaarheid van een persoon, bijvoorbeeld bij
vergunningverlening. Het Gewerberegister bevat
onder meer informatie over beslissingen om een
handelsvergunning ten aanzien van een bepaalde
persoon te weigeren. Meer informatie over het
Gewerberegister en de toegang voor buitenlandse
gemeenten vindt u op de EURIEC-website.

Belemmeringen
• Een wettelijk kader voor de grensoverschrijdende
informatie-uitwisseling van bestuurlijke
informatie ontbreekt. Hierdoor is de uitwisseling van
persoonsgegevens die zijn opgenomen in bestuurlijke
documenten onmogelijk.
• Ook een duidelijk en overkoepelend internationaal
kader voor de uitwisseling van bestuurlijke informatie
ontbreekt.

• In zowel Nederland als België krijgt de
intergemeentelijke informatiedeling meer en meer
aandacht wat ook vertaald kan worden in
wetswijzigingen.

In het kort/conclusie
Behoudens enkele uitzonderingssituaties is grensoverschrijdende uitwisseling van bestuurlijke gegevens voor bestuurlijke

niet mogelijk.
Indoeleinden
het kort/conclusie

Voor een uitgebreide juridische uiteenzetting kunt u de EURIEC-nota ‘grensoverschrijdende verstrekking
bestuurlijke gegevens’ 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.

