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BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 12 maart 2012
Mijn ambtsvoorganger van Justitie heeft uw Kamer op 25 januari 2007
een brief gestuurd inzake de controle op de toepassing van de bijzondere
opsporingsbevoegdheden, neergelegd in de Wet ter verruiming van de
mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven,
van 1 februari 2007. De plenaire behandeling van deze brief, samenvallend met de behandeling van het voorstel Wet politiegegevens (30 327)
vond plaats op 2 en 3 juli 2007. Bij de behandeling op 3 juli 2007 zijn door
mijn ambtsvoorganger een drietal toezeggingen gedaan die in deze brief
gestand worden gedaan.
Toezegging T00497
De minister van Justitie zegt de Eerste Kamer toe de Kamer jaarlijks te
informeren over toepassing verkennend onderzoek, aan de hand van
verslag van het College van procureurs-generaal. De minister van Justitie
beziet de eerste termijn van de rapportage.
De toezegging doelt op het verkennend onderzoek naar terroristische
misdrijven, ex. artikel 126ii WSv. Dit verkennend onderzoek behoort tot de
verruiming van mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven. Over de toepassing en werking van deze wet wordt
reeds jaarlijks gerapporteerd. De laatst verschenen monitor is getiteld:
«De Wet opsporing terroristische misdrijven drie jaar in werking». Ik
verwijs in dit verband nog naar de brief van de minister van Justitie van
9 april 2010 (Kamerstukken I, 2009–2010, 30 164, I). Met de jaarlijkse
monitoring is de toezegging gestand gedaan. In het voorjaar zal de vierde
monitor aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
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Toezegging T00498
De minister van Justitie zegt de Eerste Kamer toe in afstemming met de
minister van BZK, de korpsbeheerders en het Openbaar Ministerie na te
gaan in hoeverre er mogelijkheden zijn te komen tot regels omtrent
betrouwbaarheid politiegegevens. De Eerste Kamer wordt hierover
geïnformeerd.
Aan deze toezegging is opvolging gegeven doordat gezamenlijk overleg
met betrokken partijen heeft plaatsgevonden. Met betrekking tot gegevens
van Criminele Inlichtingen eenheden was er reeds een classificatie van
informatie doorgevoerd in het besluit CIE-gegevens. Het overleg heeft niet
geleid tot nadere regulering. De betrouwbaarheid van politiegegevens is
in algemene zin onderdeel van de evaluatie van de wet Politiegegevens
die thans wordt voorbereid. Indien de uitkomsten van de evaluatie
daartoe aanleiding geven zal ik de regulering van betrouwbaarheid van
politiegegevens nader bezien.
Toezegging T00502
De minister van Justitie zegt toe de themaverwerking in audits op grond
van de Wet Politiegegevens te betrekken.
Themaverwerkingen zijn verwerkingen die vallen onder artikel 10 van de
Wet politiegegevens. De tot dusverre op grond van de wet uitgevoerde
audits geven geen zicht op de toepassing van deze specifieke artikel 10
verwerking. Themaverwerkingen zullen daarom onderdeel zijn van de
evaluatie van de Wet politiegegevens, die thans wordt voorbereid en in
2012 zal worden afgerond. Ik verwacht dat deze evaluatie inzicht geeft in
de toepassing van de themaverwerkingen door de politie.
De minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten
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