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Bij brief van 16 januari 2014, uw kenmerk 154262.01u, heeft u bericht dat de 

vaste commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad en Veiligheid en Justitie in 

hun vergadering van 14 januari 2014 hebben kennisgenomen van de vierde 

kwartaalrapportage inzake de Europese onderhandelingen over het 

wetgevingspakket gegevensbescherming, die door mij bij brief van 19 december 

2013 is aangeboden. De commissies hebben opgemerkt dat de regering het 

voorstel van een andere delegatie steunt om in de tekst van artikel 4 van de 

ontwerprichtlijn gegevensbescherming bij gebruik door politiële en justitiële 

autoriteiten (COM (2012)10) een nieuw lid op te nemen dat voorziet in de 

mogelijkheid van verwerking van persoonsgegevens voor doelen die niet 

verenigbaar zijn met het doel van de oorspronkelijke verwerking. De commissies 

vernemen graag binnen vier weken van mij wat deze andere doelen (kunnen) 

inhouden en wat de motivatie van de regering is om dit voorstel te steunen. 

 

Naar aanleiding van uw brief bericht ik u dat in de raadswerkgroep van 2 oktober 

2013 is gesproken over artikel 4 van de ontwerprichtlijn opsporing en vervolging. 

Dit artikel betreft de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens. In 

die vergadering heeft een andere lidstaat voorgesteld aan deze bepaling een 

nieuwe derde lid toe te voegen, dat voorwaarden stelt aan de verdere verwerking 

van gegevens voor andere doelen. Dit naar het model van artikel 3, tweede lid, 

van het kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad van 27 november 2008 over de 

bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de 

politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (Pb L 350./60). Eén van die 

voorwaarden is dat de verdere verwerking niet onverenigbaar is met de doelen 

waarvoor de gegevens zijn verzameld. Daarbij heeft die delegatie voorgesteld de 

bepaling uit te breiden met de mogelijkheid de gegevens die van een andere 

lidstaat zijn verkregen, verder te verwerken ten behoeve van historische, 

statistische of wetenschappelijke doelen, mits de lidstaten passende garanties 

bieden, zoals het anonimiseren van de gegevens. 

 

In de brief aan uw Kamer van 19 december 2013 is gemeld dat Nederland het 

voorstel van een andere delegatie steunt om in de tekst van deze bepaling een 

nieuw lid op te nemen dat voorziet in de mogelijkheid van de verwerking van 

persoonsgegevens voor doelen die niet verenigbaar zijn met het doel van de 

oorspronkelijke verwerking. In die brief is ten onrechte gesproken van de ‘doelen 

die niet verenigbaar zijn met’. Dit moet zijn: doelen die niet onverenigbaar zijn 
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met. De regering steunt het voorstel van de eerdergenoemde delegatie omdat dit 

meer is toegesneden op de behoeften rond de verstrekking van politiegegevens 

dan wel van justitiële of strafvorderlijke gegevens aan derden dan de regeling van 

de ontwerprichtlijn (artikelen 4 en 8). Deze gegevensverstrekkingen zijn in 

Nederland thans nader geregeld in het Besluit politiegegevens (paragraaf 4) en 

het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (hoofdstuk 3). 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.  

 

 

 

 

 

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
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