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DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN  

EN VAN GELIJKE KANSEN 

Brussel, 19 juli 2013 
 

Persbericht 
 

Een omvangrijke hervorming van de politionele 
informatie en de databanken : verbetering van de 

doeltreffendheid van het geëncadreerd informatiebeheer 
door de politie en van de rechten van elke burger. 

 
 
De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, heeft 

heden door de Ministerraad een voorontwerp van wet laten goedkeuren tot 
wijziging van artikel 44 van de wet op het politieambt, dat tot doel heeft : 
 

- het politioneel informatiebeheer te verbeteren, 
- het beheer van politiegegevens te omkaderen, 

- de burger beter te beschermen. 
 
Meer dan 10 jaar geleden werd een werkgroep met dit delicaat onderwerp belast 

en kon, ondanks diverse pogingen, geen enkele hervorming tot een goed einde 
worden gebracht. 

 
Dit voorontwerp van wet stelt een hervorming voor die al vele jaren werd 

verwacht om het onvolledig wettelijk kader in dit domein te vervolledigen. 
 
Deze hervorming zal na het reces in detail worden voorgesteld, aangezien ze 

complex is en een degelijke uitleg noodzakelijk is. 
 

 
1. Een betere wettelijke omkadering van de gegevensregistratie  
 

- Gegevensbewaring in de basisgegevensbanken : momenteel bestaat er 
geen enkele regel voor de bewaring in basisgegevensbanken. Het wetsontwerp 

stelt precieze regels en termijnen voor. 
 

- Gegevensbewaring in de Algemene nationale gegevensbank (ANG): het 

wetsontwerp stelt een performanter systeem voor, voor wat betreft zowel de 
privacy als de operationele noden.  

 
- Regels voor de bijzondere databanken: momenteel bestaan er geen regels 
voor het creëren van bijzondere databanken. Het wetsontwerp zal deze 

omkaderen, in limitatieve voorwaarden voorzien voor de oprichting van een 
databank en voor de verantwoordelijke van de verwerking. 
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- Gegevensoverdracht naar externe partners: huidig artikel 44 is zeer 

onduidelijk inzake de gegevensoverdracht naar externe partners 
(inlichtingendiensten, douane, buitenlandse diensten, …). Het wetsontwerp stelt 

meer gedetailleerde regels voor, door onder meer het onderscheid te maken 
tussen het overzenden van gegevens, de directe bevraging van de ANG en de 
directe toegang tot de ANG. 

 
2. Zeer precieze bewaringstermijnen 

 
De problematiek van de bewaringstermijnen is een essentieel onderdeel van de 
het wetsontwerp. Het resultaat is een evenwicht tussen de noodzaak om 

beschikbare gegevens en informatie te behouden en het recht op de bescherming 
van de privacy van de burgers.  

 
Een algemene regel zal van toepassing zijn: een gegeven wordt gearchiveerd of 
uitgewist zodra het niet meer toereikend, ter zake dienend en overmatig van 

aard is. Deze regel wordt toegepast door de informatiebeheerders, maar – gelet 
op de beoogde volumes aan gegevens, is die regel enkel doeltreffend wanneer 

maximumtermijnen worden gehanteerd en voor een automatische 
gegevensuitwisseling of –archivering kunnen zorgen. 

 
Het wetsontwerp stelt verschillende regels voor volgens meerdere parameters. 
Voor de gegevens die in de ANG worden verwerkt, is het regime gebaseerd op 

twee termijnen:  
 

-  termijn van « gegevensbewaring » gedurende dewelke in een normale 
gegevenstoegang is voorzien. Deze termijn verschilt naargelang van 
verschillende parameters. Na de termijn van “bewaring” worden de gegevens 

«gearchiveerd». Over het algemeen, en behoudens uitzonderingen, gaat het om 
5 jaar voor gegevens van bestuurlijke politie, en inzake gerechtelijke politie, zal 

het één jaar zijn voor de overtredingen, 10 jaar voor de wanbedrijven en 30 jaar 
voor misdaden. 
  

- een “archiveringstermijn” (na de bewaartermijn) van 30 jaar voor de 
gegevens van de ANG gedurende de welke de gegevens in principe niet meer 

consulteerbaar zijn maar in enkele bijzondere situaties, zoals opgesomd in het 
wetsontwerp, het toch zullen zijn, dan wel met een beperkte toegang.  
 

 
3. Een beperkt kader voor toegang tot gegevens voor de politie  

 
De ANG dient een gedeelte van de gegevens te centraliseren om de 
informatiedeling binnen de geïntegreerde politie te verzekeren. De ANG is één 

van de beschikbare instrumenten om gegevens te raadplegen en met elkaar te 
vergelijken in het raam van een onderzoek, maar het onderzoek zelf wordt niet 

beheerd vanuit de ANG. Er worden drie types toegang tot de ANG 
onderscheiden: 
 

- De toegang ter gelegenheid van een controle  
- De toegang ter gelegenheid van “routineopdrachten”  

- De toegang voor onderzoekers (beperkt tot gerechtelijke politie)  
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4. De verplichting voor de politie voor het rechtzetten van de gegevens 

wanneer nodig en de mogelijkheid voor de burger om een rechtzetting te 
vragen wanneer dit gerechtvaardigd is  

 
Het wetsontwerp versterkt de rechten van de burger door er voor te zorgen dat  
de gegevens die de politie verwerkt in het raam van een gerechtelijke 

onderzoeken worden bijgewerkt en indien nodig uitgewist volgens de voortgang 
van het onderzoek en van de beslissing van de gerechtelijke autoriteiten. 

 
De onjuiste gegevens met betrekking tot de kwalificatie moeten vanaf nu worden 
rechtgezet door de politie zelf, of op vraag van belanghebbende of de raadsman 

op basis van de veroordeling of vonnis of een andere gerechtelijke beslissing, 
zodat wordt vermeden dat een persoon die onschuldig blijkt te zijn onterecht 

wordt opgenomen in de ANG. Binnen de 3 jaar moet een informatie-uitwisseling 
tussen de griffies en de politie de permanente actualisering van de 
geregistreerde gegevens volgens de gerechtelijke realiteit mogelijk. 

 
Elke persoon zal het recht tot inzage en verbetering kunnen uitoefenen door zich 

te wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer (CBPL) die de conformiteit van de geregistreerde gegevens met de te 

respecteren regelgeving zal nagaan. Indien deze niet conform zijn, worden ze 
gewijzigd of geschrapt. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het feit dat de 
persoon voor een zaak werd vrijgesproken en het bewaren van de gegevens niet 

meer gerechtvaardigd is.  
 

  
5. De versterking van de controle door het Controleorgaan en de 
toevoeging aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer voor het versterken van haar onafhankelijkheid 
 

 
De op heden goedgekeurde tekst versterkt de controle op de 
gegevensverwerking door het bestaande controleorgaan toe te voegen aan de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en door de 
samenstelling uit te breiden door een lid van de Commissie voor de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer en aan experten. 
 
Het wetsontwerp wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State, aan 

de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en aan het 
College van Procureurs-Generaal. 

 
 
 

 
 
Voor bijkomende inlichtingen:  
Dorothée Klein (0478 87 20 53) 


