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Afl. 2005/14  

Politiegegevens: laveren tussen wet en praktijk 
Eén landelijke, centraal aangestuurde politie? Op woensdag 18 mei a.s. debatteren op 
het congres 'Politie Forum 2005 - bestuurlijke vernieuwing binnen de politieorganisatie' 
burgemeesters, wetenschappers en kopstukken uit de politiële dienstverlening weer 
eens over de toekomst van het politiebestel. Is ons land toe aan een politieapparaat 
met een sterk hiërarchische structuur of dient de nadruk juist te liggen op een 
maatschappelijk geïntegreerde politie, die lokaal is georiënteerd en gevoel heeft voor 
wat er in de directe omgeving speelt? 
Een rustig werk- en beleidsterrein is de politie nooit geweest. Herziening van relevante 
wetgeving is aan de orde van de dag, problemen met automatisering en 
communicatievoorzieningen lijken welhaast structureel en wederom is het bestel een onrustig 
bezit. Bovendien blijken diverse korpsen, anno 2005, nog niet eens klaar met enkele 
gevolgen van de IRT-affaire. Februari volgend jaar is het tien jaar geleden dat de 
parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden, de 'Commissie Van Traa', haar 
rapport presenteerde. Aanleiding was, zoals bekend, de commotie rond de door een 
Interregionaal Recherche Team (IRT) gehanteerde opsporingsmethoden. Een belangrijke 
conclusie van Van Traa was dat politiekorpsen kampten met grote problemen in de 
informatievoorziening. In het bijzonder de opslag en het gebruik van persoonsgegevens en de 
wettelijk bepaalde controle daarop bleken nogal problematisch. De inrichting van de 
politieregisters verschilde van korps tot korps, lokaal toezicht op opslag en gebruik van 
gegevens ontbrak waardoor het aantal personen van wie informatie werd opgeslagen 
spectaculair was toegenomen. Bovendien, wie eenmaal in een register was opgenomen 
kwam er haast niet meer uit want door het gebrek aan controle werd nauwelijks informatie 
verwijderd. Het vermoeden bestond aldus dat veel personen ten onrechte stonden 
geregistreerd. 
Aan dit alles zou een einde moeten komen met de Wet bijzondere politieregisters, die februari 
2000 in werking trad. Met de nieuwe wettelijke regels zou het toezicht op politieregisters 
worden versterkt. Inmiddels zijn we vijf jaar verder. Wat is er nu van deze doelstelling 
terechtgekomen? Juist met het oog op de door het huidige kabinet gepropageerde toename 
aan opsporingsbevoegdheden en het aldus verzamelen en opslaan van vele 
persoongegevens, is deze actueel. Is de situatie verbeterd? Wie het antwoord wil weten kan 
het vinden in de begin dit jaar nogal stilletjes aan de Tweede Kamer gezonden evaluatie van 
de Wet bijzondere politieregisters. Wat blijkt? De implementatie van de Wet bijzondere 
politieregisters is zeker nog niet afgerond. De korpsen hebben zich weliswaar veel 
inspanningen getroost, maar het blijft worstelen met het doorgronden en uitvoeren van de 
papieren regels. De belangrijkste conclusie van het evaluatierapport is dan ook dat wet en 
praktijk onvoldoende op elkaar aansluiten. Zo blijkt de regeling van artikel 5a over 
onverdachte personen in de praktijk niet of niet goed uitvoerbaar. Korpsen stellen dat het niet 
mogelijk is om eenduidige en in de praktijk van alledag eenvoudig toe te passen criteria op te 
stellen aan de hand waarvan onverdachte personen en hen betreffende gegevens 
afzonderlijk verwerkt kunnen worden. Daarbij hanteert de praktijk ook nog eens verschillende 
handelwijzen voor het bewaren van deze gegevens en wordt de wettelijke bewaartermijn van 
vier maanden overschreden omdat het verwijderen na deze termijn volgens de korpsen 
'ongewenst en niet werkbaar is'. Overigens heeft de minister al aangekondigd de wettelijke 
termijn te gaan verlengen. Dat belooft wat voor al die gegevens die van u en mij worden 
verzameld! 
Ondertussen discussiëren deskundigen dus binnenkort over de toekomst van het 
politiebestel. Een argument in het voordeel van een politieapparaat met een sterk 
hiërarchische structuur zou natuurlijk kunnen zijn dat we daarmee af zijn van huidige, soms 
gekoesterde, informatie-eilandjes en grote diversiteit aan handelwijzen voor het opslaan en 
bewaren van gegevens. Instructies en werkprocessen kunnen meer met elkaar worden 
geïntegreerd en op een centraal punt in de organisatie is inzichtelijk in welke bestanden 
persoonsgegevens worden bewaard en gedurende welke periode. Kortom, met een centraal 
aangestuurde organisatie zou men eindelijk de broodnodige eenvormigheid in de 
informatiehuishouding kunnen realiseren. Maar is daarmee ook het onderliggende probleem 
aangepakt? Het evaluatierapport is doordrenkt van de constatering dat wet en praktijk niet op 



elkaar aansluiten. En daarmee staan we als vanouds voor de vraag: wie past zich aan? De 
wetgever zal waarschijnlijk zeggen: de praktijk. Zo merkte het kamerlid Kalsbeek destijds bij 
de mondelinge behandeling van Wet bijzondere politieregisters op: 'Wij kunnen vandaag niets 
anders doen dan deze papieren werkelijkheid zo goed mogelijk proberen te regelen, maar 
niet dan nadat ik met klem heb gezegd dat de praktijk aan alle kanten moet worden 
verbeterd.' Maar de korpsen op hun beurt verwachten van de wetgever dat 'hun' problemen 
worden opgelost. Illustratief is hier de constatering van het evaluatierapport dat de huidige 
voorbereidingen van de nieuwe Wet politiegegevens de verdere implementatie van de 
bestaande wetgeving vertragen. Bij de korpsen leeft namelijk de gedachte dat de nieuwe 
regels tevens het opheffen van knelpunten en het beter aansluiten op de praktijk tot doel 
hebben. Of een door een korps als knelpunt bestempeld probleem uiteindelijk ook een 
daadwerkelijk door de wetgever erkend knelpunt zal blijken te zijn, doet er op dit moment 
kennelijk even niet meer toe. En dan de minister. Als we af mogen gaan op zijn eerste reactie 
op de evaluatie vormen 'werkbaarheid in de praktijk' en 'rekening houden met ontwikkelingen 
in de praktijk' cruciale criteria voor het nieuwe wettelijk regime. Kortom, het is ditmaal vooral 
de wet die aan alle kanten moet worden verbeterd. Inmiddels vinden we immers allemaal dat 
wetgeving toch bovenal de praktijk behoort te faciliteren?! 
Corien Prins 
 


