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Op 19 januari 2016 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een richtlijn tot wijziging van 

Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad tot oprichting van het Europees Strafregisterinformatie-

systeem (Ecris). Het voorstel voor een richtlijn beoogt de uitbreiding van het Ecris om opslag 

en uitwisseling mogelijk te maken van strafregistergegevens ten aanzien van veroordeelde 

onderdanen van derde landen (third country nationals - TCN) en staatlozen via de invoering 

van een gedecentraliseerd systeem. 

Tijdens de bespreking van dit voorstel voor een richtlijn hebben de lidstaten een uitgesproken 

voorkeur getoond voor een gecentraliseerd systeem voor TCN op het niveau van de EU. 

De onderhandelingen over de ontwerprichtlijn werden opgeschort naar aanleiding van het 

verzoek van de lidstaten aan de Commissie, in de zitting van de Raad (JBZ) van 9 juni 2016, 

om een voorstel in te dienen voor het opzetten van een centrale databank van gegevens over 

veroordeelde TCN. 
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De Commissie heeft het voorstel voor een verordening tot invoering van een centrale databank 

op 28 juni 2017 ingediend (doc. 10940/17 + ADD 1). Vervolgens heeft het voorzitterschap een 

herziene tekst van de bijbehorende richtlijn voorgelegd (doc. 11568/17 + ADD 1). De verordening 

moet alle kwesties in verband met de centrale databank regelen, terwijl de richtlijn een aanvulling 

op het bestaande Kaderbesluit 2009/315/JBZ zou vormen wat betreft algemene aspecten in verband 

met het functioneren van het Ecris. 

Het voorzitterschap is in juli 2017 begonnen met parallel lopende besprekingen over beide teksten, 

met verschillende vergaderingen op het niveau van de Groep samenwerking in strafzaken, de 

vrienden van het voorzitterschap, het CATS, de Raad (JBZ) en de JBZ-raden. 

De tekst van de verordening zoals die eruitziet na de vergadering van het Coreper van 

29 november 2017, staat in de bijlage. 

De Commissie maakt een voorbehoud bij artikel 4, leden 3 tot en met 8 (nationale implementatie), 

artikel 5, lid 1, onder b) en de leden 4 en 5 (vingerafdrukken), artikel 7, lid 1 (het gebruik van 

het ECRIS-TCN-systeem) en artikel 35, lid 2 (geen-advies-bepaling). 

CZ, SI en UK maken een voorbehoud voor parlementaire behandeling. FI maakt een algemeen 

studievoorbehoud en een voorbehoud bij artikel 5, lid 1, onder b). 

De Raad wordt verzocht een algemene oriëntatie vast te stellen, die de basis zal vormen voor de 

onderhandelingen met het Europees Parlement in het kader van de gewone wetgevingsprocedure 

(artikel 294 VWEU). 

 

______________________ 
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BIJLAGE 

Voorstel voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over 
informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen 

(TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregisterinformatiesysteem 
(ECRIS-TCN) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 

 
 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 82, lid 1, 

onder d), 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) De Unie heeft zich ten doel gesteld haar burgers een ruimte van vrijheid, veiligheid en 

recht te bieden zonder binnengrenzen, waarin het vrije verkeer van personen gewaarborgd 

is, in combinatie met passende maatregelen ter voorkoming en bestrijding van 

criminaliteit. 

(2) Dit vereist dat gegevens betreffende de in de lidstaten uitgesproken veroordelingen buiten 

de lidstaat van veroordeling in aanmerking worden genomen, zowel in het kader van 

nieuwe strafrechtelijke procedures, zoals bepaald in Kaderbesluit 2008/675/JBZ van 

de Raad1, als ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten. 

                                                 
1 Kaderbesluit 2008/675/JBZ van de Raad van 24 juli 2008 betreffende de wijze waarop 

bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in 
andere lidstaten van de Europese Unie (PB L 220 van 15.8.2008, blz. 32). 
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(3) Dit doel vereist dat gegevens uit de strafregisters tussen de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten worden uitgewisseld. Een dergelijke gegevensuitwisseling wordt 
georganiseerd en gefaciliteerd door de regels in Kaderbesluit 2009/315/JBZ van  
de Raad2 en door het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS), dat is 
opgericht bij Besluit 2009/316/JBZ van de Raad3. 

(4) Het juridisch kader van Ecris houdt evenwel onvoldoende rekening met de bijzonderheden 
van verzoeken betreffende onderdanen van derde landen. Het is nu weliswaar mogelijk om 
via Ecris gegevens uit te wisselen over onderdanen van derde landen, maar er is geen 
procedure of mechanisme waarmee dat efficiënt kan worden gedaan. 

(5) Er wordt in de Unie in de lidstaat van nationaliteit geen informatie over onderdanen van 
derde landen verzameld zoals dat gebeurt voor onderdanen van lidstaten; die informatie 
wordt uitsluitend opgeslagen in de lidstaten waar de veroordeling is uitgesproken. Een 
volledig overzicht van de strafrechtelijke geschiedenis van een onderdaan van een derde 
land kan daarom alleen worden gewaarborgd als dergelijke informatie uit alle lidstaten 
wordt opgevraagd. 

(6) Dergelijke niet-specifieke verzoeken leiden tot een administratieve last voor alle lidstaten, 
inclusief de lidstaten die niet over informatie over de betrokken onderdaan van een derde 
land beschikken. Deze last weerhoudt de lidstaten er in de praktijk van om informatie op 
te vragen over onderdanen van derde landen en leidt ertoe dat lidstaten de strafregister-
gegevens beperken tot de gegevens in hun eigen nationale register. 

(7) Om de situatie te verbeteren, dient er een systeem in het leven te worden geroepen dat de 
centrale autoriteit van een lidstaat in staat stelt snel en efficiënt na te gaan in welke andere 
lidstaten strafregistergegevens over een onderdaan van een derde land zijn opgeslagen, 
zodat vervolgens het bestaande Ecris-kader kan worden gebruikt om de strafregister-
gegevens overeenkomstig Kaderbesluit 2009/315/JBZ bij die lidstaten op te vragen. 

                                                 
2 Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad van 26 februari 2009 betreffende de organisatie 

ende inhoud van uitwisseling van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten  
(PB L 93 van 7.4.2009, blz. 23). 

3 Besluit 2009/316/JBZ van de Raad van 6 april 2009 betreffende de oprichting van het 
Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS) overeenkomstig artikel 11 van 
Kaderbesluit 2009/315/JBZ (PB L 93 van 7.4.2009, blz. 33). 
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(8) In deze verordening moeten daarom de regels worden neergelegd voor de totstandbrenging 
op het niveau van de Unie van een gecentraliseerd systeem dat persoonsgegevens bevat 
en voor de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de lidstaat en de organisatie 
die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het onderhoud van dat systeem, alsook 
eventuele specifieke gegevensbeschermingsbepalingen worden opgenomen die nodig zijn 
om de reeds bestaande gegevensbeschermingsregelingen aan te vullen en om een passend 
algeheel niveau van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging te bieden. Ook moeten 
de grondrechten van de betrokken personen worden beschermd. 

(9) Het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige  
IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), dat is opgericht 
bij Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het Europees Parlement en de Raad4 moet 
daarom worden belast met de taak het nieuwe gecentraliseerde ECRIS-TCN-systeem 
te ontwikkelen en doen functioneren, om vast te stellen welke lidstaten over gegevens 
over eerdere veroordelingen van onderdanen van derde landen beschikken  
("ECRIS-TCN-systeem"), gelet op zijn ervaring met het beheer van andere grootschalige 
systemen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Het mandaat van het 
agentschap moet worden gewijzigd om rekening te houden met deze nieuwe taken. 

(10) Gezien de noodzaak nauwe technische koppelingen tot stand te brengen tussen  
het ECRIS-TCN-systeem en het bestaande Ecris-systeem, moet eu-LISA ook worden 
belast met de taak de ECRIS-referentie-implementatie verder te ontwikkelen en te onder-
houden en het mandaat van eu-LISA moet worden gewijzigd om daarmee rekening te 
houden. 

(10a) Vier lidstaten hebben hun eigen nationale Ecris-implementatiesoftware ontwikkeld in 
overeenstemming met artikel 3 van Besluit 2009/316/JHA van de Raad, en hebben deze in 
plaats van de ECRIS-referentie-implementatie gebruikt voor de uitwisseling van gegevens 
uit strafregisters. In dit licht, en gezien de bijzondere kenmerken die deze lidstaten in hun 
systemen hebben ingevoerd voor nationaal gebruik en de investeringen die zij hebben 
gedaan, moeten zij hun nationale implementatiesoftware kunnen blijven gebruiken, ook 
voor de toepassing van het ECRIS-TCN-systeem, op voorwaarde dat de voorwaarden van 
deze verordening worden nageleefd. 

                                                 
4 Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel 
beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht 
(PB L 286 van 1.11.2011, blz. 1). 
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(11) Het ECRIS-TCN-systeem dient alleen de identiteitsgegevens te bevatten van veroordeelde 
onderdanen van derde landen. Dergelijke identiteitsgegevens dienen onder meer te bestaan 
in alfanumerieke gegevens, vingerafdrukgegevens en gezichtsopnames. 

(11a) De alfanumerieke gegevens die door de lidstaten in het centrale systeem worden op-

genomen, moeten onder meer de achternaam (familienaam) en de voornaam (voornamen) 

van de betrokkene bevatten, alsmede diens pseudoniem en/of alias (aliassen) voor zover 

deze voor de centrale autoriteit beschikbaar zijn. Indien andere afwijkende persoons-

gegevens, zoals een andere spelling van een naam in een ander alfabet, bij de betrokken 

lidstaat bekend zijn, kunnen deze gegevens als aanvullende gegevens worden opgenomen 

in het centrale systeem. 

(11b) De alfanumerieke gegevens moeten eveneens, als aanvullende gegevens, het identiteits-

nummer, of het soort en nummer van het (de) identificatiedocument(en) van de betrokkene, 

alsmede de naam van de afgevende instantie ervan bevatten, wanneer deze informatie voor 

de centrale autoriteit beschikbaar is. De lidstaat moet de authenticiteit van identificatie-

documenten proberen te verifiëren voordat hij de betrokken informatie in het centrale 

systeem invoert. Dergelijke informatie moet echter in alle gevallen met de nodige 

omzichtigheid worden gebruikt aangezien zij onbetrouwbaar kan zijn. 

(11c) De centrale autoriteiten van de lidstaten moeten gebruikmaken van het ECRIS-TCN-

systeem om vast te stellen welke lidstaten beschikken over strafregistergegevens over een 

onderdaan van een derde land wanneer om strafregistergegevens over die persoon in de 

betrokken lidstaat wordt verzocht ten behoeve van een strafrechtelijke procedure tegen die 

persoon of voor een ander doel, overeenkomstig het nationaal recht. Hoewel het ECRIS-

TCN-systeem in principe in alle dergelijke gevallen moet worden gebruikt, kan de 

autoriteit die verantwoordelijk is voor het voeren van de strafrechtelijke procedure 

besluiten dat het ECRIS-TCN-systeem niet moet worden gebruikt wanneer dit in de 

omstandigheden van de zaak niet passend zou zijn, bijv. in bepaalde typen urgente 

strafprocedures, in geval van doorvoer, wanneer strafregistergegevens recentelijk via 

Ecris zijn verkregen, of met betrekking tot lichte strafbare feiten, met name lichte verkeers-

overtredingen, lichte overtredingen van algemene gemeentelijke verordeningen en lichte 

schendingen van de openbare orde. 
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(11d)  Ook andere autoriteiten die om strafregistergegevens verzoeken, kunnen beslissen dat het 
ECRIS-TCN-systeem niet mag worden gebruikt indien dit in de gegeven omstandigheden 
niet passend zou zijn, bijv. wanneer bepaalde vaste administratieve controles moeten 
worden verricht met betrekking tot de beroepskwalificaties van een persoon, vooral 
indien bekend is dat strafregistergegevens niet zullen worden gevraagd van andere 
lidstaten, ongeacht het resultaat van de zoekopdracht in ECRIS-TCN. Het ECRIS-TCN-
systeem moet evenwel altijd worden gebruikt wanneer het verzoek om strafregister-
gegevens is ingeleid door een persoon die verzoekt om hemzelf betreffende gegevens 
uit het strafregister, met toepassing van artikel 6, lid 3, onder a), van Kaderbesluit 
2009/315/JBZ, of indien het is gedaan om strafregistergegevens te verkrijgen met 
toepassing van artikel 10, lid 2, van Richtlijn 2011/93/EU ter bestrijding van seksueel 
misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging 
van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad.5 

(12) Wanneer er sprake is van een match tussen de in het centrale systeem opgeslagen gegevens 
en die welke door een lidstaat voor een zoekopdracht zijn gebruikt ("treffer"), worden de 
identiteitsgegevens aan de hand waarvan een treffer werd vastgesteld, samen met de treffer 
verstrekt. Het resultaat van een zoekopdracht mag alleen worden gebruikt, wat de centrale 
autoriteiten betreft, met het oog op het opstellen van een verzoek via het Ecris-systeem of, 
met betrekking tot de organen van de Unie als bedoeld in deze verordening, met het oog 
op het opstellen van een verzoek om gegevens over veroordelingen als bedoeld in deze 
verordening. 

(13) In eerste instantie mogen de in het ECRIS-TCN-systeem opgenomen gezichtsopnames 
alleen worden gebruikt met het oog op de verificatie van de identiteit van een onderdaan 
van een derde land. Het is mogelijk dat in de toekomst, in aansluiting op de ontwikkeling 
van software voor gezichtsherkenning, gezichtsopnames eventueel gebruikt zouden kunnen 
worden voor automatische biometrische matching, mits aan de technische vereisten daar-
voor is voldaan. De Commissie dient een verslag voor te leggen over de beschikbaarheid 
en geschiktheid van de technologie om gebruik te maken van gezichtsopnamen om 
de identiteit van onderdanen van derde landen vast te stellen. Dit verslag dient een 
beoordeling te bevatten van de noodzaak en de evenredigheid van het gebruik van 
gezichtsopnamen voor het bepalen van de lidstaat (lidstaten) met informatie over 
eerdere veroordelingen van onderdanen van derde landen. 

                                                 
5 PB L 335 van 17.12.2011, blz. 1. 
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(13a) De lidstaten moeten in het centrale systeem vingerafdrukken van veroordeelde onderdanen 

van derde landen opnemen die overeenkomstig het nationale recht in de loop van een 

strafrechtelijke procedure zijn verzameld. Om zo volledig mogelijke identiteitsgegevens 

beschikbaar te hebben in het centrale systeem, kunnen de lidstaten in het centrale systeem 

ook de vingerafdrukken opnemen die zijn verzameld voor andere doeleinden dan een straf-

rechtelijke procedure, wanneer die vingerafdrukken beschikbaar zijn voor gebruik in 

strafrechtelijke procedures in overeenstemming met het nationale recht. 

(13b) De onderhavige verordening moet minimumcriteria bepalen met betrekking tot de vinger-

afdrukken die de lidstaten in het centrale systeem moeten opnemen. De lidstaten hebben de 

keuze: zij kunnen ofwel vingerafdrukken opnemen van onderdanen van derde landen die 

zijn veroordeeld tot een vrijheidsstraf van ten minste 6 maanden, ofwel vingerafdrukken 

van onderdanen van derde landen die zijn veroordeeld in verband met een strafbaar feit 

waarop een vrijheidsstraf staat met een maximum van ten minste 12 maanden. 

(14) Het gebruik van biometrische gegevens is noodzakelijk omdat het de meest betrouwbare 

methode voor de identificatie van onderdanen van derde landen op het grondgebied van 

de lidstaten is, aangezien deze vaak niet over documenten of andere identificatiemiddelen 

beschikken, en omdat het een betrouwbaardere matching van de gegevens van onderdanen 

van derde landen mogelijk maakt. 

(15) De lidstaten dienen zonder onnodige vertraging, na de registratie van de veroordeling 

van onderdanen van derde landen in het nationale strafregister, gegevensbestanden over die 

veroordeelde onderdanen in het ECRIS-TCN-systeem te creëren. Vanaf de datum van 

aanvang van de invoering van gegevens in overeenstemming met deze verordening moeten 

de lidstaten alfanumerieke gegevens en vingerafdrukken opnemen in het centrale systeem 

met betrekking tot veroordelingen die na die datum hebben plaatsgevonden. Met ingang 

van dezelfde datum, en op elk tijdstip daarna, kunnen de lidstaten gezichtsopnamen in het 

centrale systeem opnemen. 
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(16) De lidstaten moeten ook gegevensbestanden in het ECRIS-TCN-systeem creëren 

over onderdanen van derde landen die vóór de datum van aanvang van de invoering van 

gegevens, overeenkomstig deze verordening, zijn veroordeeld teneinde ervoor te zorgen 

dat het systeem zo doeltreffend mogelijk is. De lidstaten mogen daartoe echter niet 

verplicht worden om informatie te verzamelen die niet reeds vóór de datum van aanvang 

van de invoering van gegevens overeenkomstig deze verordening in hun strafregisters 

was ingevoerd. De vingerafdrukken van onderdanen van derde landen in verband met 

dergelijke eerdere veroordelingen dienen uitsluitend te worden opgenomen indien zij 

tijdens strafrechtelijke procedures zijn verzameld en indien de betrokken lidstaat van 

oordeel is dat zij duidelijk kunnen worden gematcht met andere identiteitsgegevens in 

het strafregister. Voorts moeten de lidstaten vingerafdrukken slechts verwerken voor 

de doeleinden waarin het nationale recht voorziet. 

(17) Een betere circulatie van gegevens over veroordelingen moet de lidstaten helpen bij hun 

uitvoering van Kaderbesluit 2008/675/JBZ, dat de lidstaten verplicht om bij nieuwe straf-

rechtelijke procedures rekening te houden met eerdere veroordelingen. 

(18) [vervangen door overweging 11c] 

(19) Een door het ECRIS-TCN-systeem gesignaleerde treffer mag niet automatisch impliceren 

dat de betrokken onderdaan van een derde land in de aangegeven lidstaat of lidstaten werd 

veroordeeld, noch dat de aangegeven lidstaten over strafregistergegevens inzake die 

onderdaan beschikken. Het bestaan van eerdere veroordelingen dient alleen te worden 

bevestigd op grond van informatie die afkomstig is uit de strafregisters van de betrokken 

lidstaten. 

(20) Niettegenstaande de mogelijkheid om een beroep te doen op de financiële programma's 

van de Unie overeenkomstig de toepasselijke regels, moet elke lidstaat zijn eigen kosten 

dragen die voortvloeien uit de uitvoering, het beheer, het gebruik en het onderhoud van 

zijn nationale strafregisterdatabank en vingerafdrukdatabanken en uit de uitvoering, het 

beheer, het gebruik en het onderhoud van de technische aanpassingen die nodig zijn om 

het ECRIS-TCN-systeem te kunnen gebruiken, met inbegrip van hun verbindingen met 

het nationale centrale toegangspunt. 
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(21) Het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechts-

handhaving (Europol), opgericht bij Verordening (EU) 2016/794 van het Europees 

Parlement en de Raad6, Eurojust, opgericht bij Besluit 2002/187/JBZ7 en het Europees 

Openbaar Ministerie, opgericht bij Verordening (EU) 2017/19398 dienen ter ondersteuning 

van hun wettelijke taken toegang te hebben tot het ECRIS-TCN-systeem om vast te 

kunnen stellen welke lidstaten over strafregistergegevens over een onderdaan van een 

derde land beschikken. Ook moet Eurojust directe toegang tot het ECRIS-TCN-systeem 

hebben om de het bij deze verordening toegewezen taak als contactpunt voor derde landen 

en internationale organisaties te vervullen, onverminderd de toepassing van beginselen van 

justitiële samenwerking in strafzaken, met inbegrip van voorschriften inzake wederzijdse 

rechtshulp. Wat betreft de toegang van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) tot het 

ECRIS-TCN-systeem, moet rekening worden gehouden met de positie van niet-deel-

nemende lidstaten. 

(22) Deze verordening voorziet in strenge regels voor de toegang tot het ECRIS-TCN-systeem 

en in de noodzakelijke waarborgen, waaronder de verantwoordelijkheid van de lidstaten 

voor het verzamelen en gebruik van de gegevens. Zij voorziet ook in het recht van de 

betrokken personen op compensatie, toegang, correctie, verwijdering en verhaal, in het 

bijzonder het recht op een doeltreffende voorziening in rechte, en in het toezicht op de 

verwerkingsactiviteiten door onafhankelijke openbare autoriteiten. In deze verordening 

worden derhalve de grondrechten en vrijheden geëerbiedigd en de beginselen in acht 

genomen zoals die zijn erkend in met name het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, met inbegrip van het recht op bescherming van persoonsgegevens, het 

beginsel van gelijkheid voor de wet en het algehele discriminatieverbod. 

                                                 
6 Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 

betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 
2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad  
(PB L 135 van 24.5.2016, blz. 53). 

7 Besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van 
Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken  
(PB L 63 van 6.3.2002, blz. 1). 

8 Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere 
samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM")  
(PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1). 
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(23) Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad9 moet van toepassing 
zijn op de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog 
op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de vervolging van strafbare feiten 
of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de 
voorkoming van bedreigingen voor de openbare veiligheid. Verordening (EU) 2016/679 
van het Europees Parlement en de Raad10 moet van toepassing zijn op de verwerking van 
persoonsgegevens door nationale autoriteiten, mits de nationale bepalingen ter omzetting 
van Richtlijn (EU) 2016/680 niet van toepassing zijn. Er moet gezorgd worden voor 
gecoördineerd toezicht overeenkomstig artikel 62 van [de nieuwe verordening gegevens-
bescherming voor de instellingen en organen van de Unie]. 

(23a) Met betrekking tot de eerdere veroordelingen moeten de centrale autoriteiten alfa-
numerieke gegevens uiterlijk aan het eind van de periode voor het invoeren van gegevens 
in overeenstemming met deze verordening opnemen, en vingerafdrukgegevens uiterlijk 
binnen twee jaar na de ingebruikneming. De lidstaten kunnen alle gegevens op hetzelfde 
tijdstip opnemen, op voorwaarde dat deze termijnen worden gerespecteerd. 

(24) Er dienen regels te worden vastgesteld betreffende de aansprakelijkheid van de lidstaten 
voor schade die het gevolg is van een schending van de bepalingen van deze verordening. 

(25) Daar de doelstelling van deze verordening, te weten het mogelijk maken van de snelle en 
efficiënte uitwisseling van strafregistergegevens over onderdanen van derde landen, niet 
in voldoende mate door de lidstaten kan worden bereikt, maar vanwege de noodzakelijke 
synergie en interoperabiliteit beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie 
overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen treffen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstelling te verwezenlijken. 

                                                 
9 Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het 
onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging 
van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89). 

10 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)  
(PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1). 
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(26) Om uniforme voorwaarden voor de invoering en het operationeel beheer van  

het ECRIS-TCN-systeem te waarborgen, dienen de Commissie uitvoeringsbevoegdheden 

te worden toegekend. Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad11. 

(27) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van 

Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie, neemt Denemarken niet deel aan de 

vaststelling van deze overeenkomst, die derhalve niet bindend is voor, noch van 

toepassing is in deze lidstaat. 

(28) Overeenkomstig de artikelen 1, 2 en 4 bis, lid 1, van Protocol nr. 21 betreffende de positie 

van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid 

en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie, en onverminderd artikel 4 van dat protocol, neemt 

Ierland niet deel aan de vaststelling van deze verordening, die derhalve niet bindend is 

voor, noch van toepassing is in deze lidstaat. 

(29) Overeenkomstig de artikelen 3 en 4 bis, lid 1, van Protocol nr. 21 betreffende de positie 

van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid 

en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie, heeft het Verenigd Koninkrijk te kennen gegeven dat 

het aan de vaststelling en toepassing van deze verordening wenst deel te nemen. 

                                                 
11 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 

16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoerings-
bevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13). 



 

 

15101/17   pro/GRA/ia 13 
BIJLAGE DG D 2B  NL 
 

(30) De Europese toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd in overeen-

stemming met artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees 

Parlement en de Raad12 en heeft op ... een advies uitgebracht13, 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

                                                 
12 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 

18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en 
organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1). 

13 PB C … 
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HOOFDSTUK 1 

Algemene bepalingen 

 

Artikel 1 

Onderwerp 

Bij deze verordening worden vastgesteld: 

(a) een systeem om vast te stellen welke lidstaten over informatie over eerdere veroordelingen 

van onderdanen van derde landen beschikken (hierna "het ECRIS-TCN-systeem"); 

b) de voorwaarden waaronder het ECRIS-TCN-systeem wordt gebruikt door de centrale 

autoriteiten om informatie over dergelijke eerdere veroordelingen te verkrijgen via het 

Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris), ingesteld bij Besluit 2009/316/JBZ, 

alsmede de voorwaarden waaronder de in artikel 3, onder f), bedoelde organen van de Unie 

het ECRIS-TCN-systeem gebruiken. 

 

Artikel 2 

Toepassingsgebied 

Deze verordening is van toepassing op de verwerking van identiteitsgegevens van onderdanen van 

derde landen die in de lidstaten veroordeeld zijn, teneinde te kunnen bepalen welke lidstaten die 

veroordelingen hebben uitgesproken. 
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Artikel 2a 

Burgers van de Unie die tevens de nationaliteit van een derde land bezitten 

 

De bepalingen van deze verordening die van toepassing zijn op onderdanen van derde landen, zijn 

eveneens van toepassing op burgers in de zin van artikel 20, lid 1, VWEU die tevens de nationaliteit 

van een derde land bezitten. 

 

Artikel 3 

Definities 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

(a) "veroordeling": iedere definitieve beslissing die door een strafgerecht jegens een natuurlijk 

persoon met betrekking tot een strafbaar feit wordt uitgesproken en die in de lidstaat van 

veroordeling in het strafregister wordt vermeld; 

(b) "strafrechtelijke procedure": de fase die aan het strafproces voorafgaat, het strafproces zelf 

en de tenuitvoerlegging van de veroordeling; 

(c) "strafregister": het nationale register of de nationale registers waarin de veroordelingen 

overeenkomstig het nationale recht worden opgetekend; 

(d) "lidstaat van veroordeling": de lidstaat waar een veroordeling is uitgesproken; 

(e) "centrale autoriteit": autoriteit die is aangewezen overeenkomstig artikel 3, lid 1, van 

Kaderbesluit 2009/315/JBZ; 

(f) "bevoegde autoriteiten": de centrale autoriteiten en de organen van de Unie 

(Eurojust, Europol, het Europees Openbaar Ministerie) die overeenkomstig deze 

verordening bevoegd zijn het ECRIS-TCN-systeem te raadplegen of te bevragen; 
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g) "onderdaan van een derde land": persoon die geen burger van Unie is in de zin van 

artikel 20, lid 1, VWEU, of een staatloze, of een persoon wiens nationaliteit niet bekend is; 

h) "centraal systeem": de door eu-LISA ontwikkelde en onderhouden databank(en) waarin 

de identiteitsgegevens van onderdanen van derde landen die in de lidstaten zijn veroordeeld, 

worden opgeslagen; 

i) "interfacesoftware": de door de bevoegde autoriteiten gehoste software waarmee zij toegang 

hebben tot het centrale systeem via de in artikel 4 bedoelde communicatie-infrastructuur; 

j) "identiteitsgegevens": de alfanumerieke gegevens, vingerafdrukgegevens en gezichts-

opnamen die worden gebruikt om een verband te leggen tussen deze gegevens en een 

natuurlijke persoon; 

k) "alfanumerieke gegevens": gegevens die worden weergegeven door letters, cijfers, speciale 

tekens, spaties en leestekens; 

l) "vingerafdrukgegevens": gegevens betreffende vlakke en gerolde afdrukken van alle vingers 

van een persoon; 

m) "gezichtsopname": een digitale afbeelding van het gezicht; 

n) "treffer": de overeenstemming of overeenstemmingen die worden vastgesteld door in 

het centrale systeem opgeslagen identiteitsgegevens te vergelijken met de identiteits-

gegevens die voor een opzoeking worden gebruikt; 

o) "nationaal centraal toegangspunt": het nationale verbindingspunt met de in artikel 4 

bedoelde communicatie-infrastructuur; 

p) "ECRIS-referentie-implementatie": de door de Commissie ontwikkelde en aan de lidstaten 

ter beschikking gestelde software voor de uitwisseling van strafregistergegevens via ECRIS. 
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Artikel 4 

Technische architectuur van het ECRIS-TCN-systeem 

1. Het ECRIS-TCN-systeem bestaat uit: 

(b) een centraal systeem waarin identiteitsgegevens van veroordeelde onderdanen van 

derde landen worden opgeslagen; 

(c) een nationaal centraal toegangspunt in elke lidstaat; 

(d) interfacesoftware waarmee de bevoegde autoriteiten verbinding kunnen maken met 

het centrale systeem via het nationale centrale toegangspunt en de communicatie-

infrastructuur; 

(e) een communicatie-infrastructuur tussen het centrale systeem en het nationale centrale 

toegangspunt. 

2. Het centrale systeem wordt door eu-LISA gehost op zijn technische locaties. 

3. De interfacesoftware wordt geïntegreerd in de ECRIS-referentie-implementatie. De lid-

staten gebruiken de ECRIS-referentie-implementatie of, in de situatie en de omstandig-

heden als bedoeld in de leden 4 tot en met 8, de nationale ECRIS-implementatiesoftware, 

om te zoeken in het ECRIS-TCN-systeem, alsmede om latere verzoeken om gegevens uit 

strafregisters te verzenden. 
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4. De lidstaten die hun nationale ECRIS-implementatiesoftware gebruiken, zien erop toe dat 

hun nationale ECRIS-implementatiesoftware hun met het nationale strafregister belaste 

autoriteiten in staat stelt het ECRIS-TCN-systeem, met uitzondering van de interfacesoftware, 

overeenkomstig deze verordening te gebruiken. Daartoe zorgen zij er, vóór de ingebruik-

neming van het ECRIS-TCN-systeem krachtens artikel 33, lid 5, voor dat hun nationale 

ECRIS-implementatiesoftware functioneert conform de protocollen en technische 

specificaties die bij de in artikel 10 bedoelde uitvoeringshandelingen zijn vastgesteld, 

en eventuele op deze handelingen gebaseerde nadere technische voorschriften die door  

eu-LISA op basis van deze verordening zijn vastgesteld. 

5. Zolang zij geen gebruik maken van de ECRIS-referentie-implementatie, zorgen deze lidstaten 

tevens zonder onnodige vertraging voor de implementatie van eventuele latere technische aan-

passingen van hun nationale ECRIS-implementatiesoftware die noodzakelijk zijn vanwege 

wijzigingen van de technische voorschriften die bij de in artikel 10 bedoelde uitvoerings-

handelingen zijn vastgesteld of waartoe door eu-LISA uit hoofde van deze verordening is 

besloten. 

6. De lidstaten die hun nationale ECRIS-implementatiesoftware gebruiken, dragen alle kosten 

die verbonden zijn aan de implementatie, het onderhoud en de verdere ontwikkeling van hun 

nationale ECRIS-implementatiesoftware en de onderlinge koppeling ervan met het ECRIS-

TCN-systeem, met uitzondering van de interfacesoftware. 

7. Indien een van deze lidstaten niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel na 

te komen, wordt hij verplicht gebruik te maken van de ECRIS-referentie-implementatie, met 

inbegrip van de geïntegreerde interfacesoftware, om het ECRIS-TCN-systeem te gebruiken. 

8. De betrokken lidstaten verschaffen de Commissie alle noodzakelijke informatie met het oog 

op de door de Commissie uit te voeren beoordeling uit hoofde van artikel 34, lid 5a, onder b). 
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HOOFDSTUK II 

Invoer en gebruik van gegevens door centrale autoriteiten 

Artikel 5 

Invoer van gegevens in het ECRIS-TCN-systeem 

1. Voor elke veroordeelde onderdaan van een derde land creëert de centrale autoriteit van de 

lidstaat van veroordeling een gegevensbestand in het centrale systeem. Het gegevens-

bestand bevat de volgende gegevens: 

a) alfanumerieke gegevens: 

 i) verplichte informatie, tenzij die informatie in individuele gevallen niet bekend 

is bij de centrale autoriteit: 

 − achternaam (familienaam); 

− voornaam/-namen; 

− geboortedatum; 

− geboorteplaats (gemeente en land); 

− nationaliteit(en); 

− geslacht; 

− vroegere naam (namen), indien van toepassing; 

− de code van de lidstaat van veroordeling, 

 

ii) facultatieve gegevens, indien vermeld in het strafregister: 

 − namen van de ouders, 
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iii) aanvullende gegevens, indien beschikbaar voor de centrale autoriteit: 

− identiteitsnummer, of soort en nummer van het identiteitsdocument 

(de identiteitsdocumenten), alsmede de naam van de instantie van 

afgifte ervan; 

− pseudoniem en/of alias(sen). 

b) vingerafdrukgegevens: 

i) vingerafdrukken van onderdanen van derde landen die overeenkomstig het 

nationaal recht tijdens strafrechtelijke procedures zijn verzameld; 

ii) ten minste vingerafdrukken op basis van een van de volgende criteria: 

- indien de onderdaan van een derde land is veroordeeld tot een vrijheidsstraf 

van ten minste 6 maanden; 

of 

- indien de onderdaan van een derde land is veroordeeld in verband met 

een strafbaar feit waarop volgens het nationale recht van de lidstaat een 

vrijheidsstraf staat met een maximum van ten minste 12 maanden. 

 De vingerafdrukgegevens voldoen aan de in artikel 10, lid 1, onder b), bedoelde 

specificaties voor de resolutie en het gebruik van vingerafdrukken, en de code van 

de lidstaat van veroordeling maakt deel uit van het referentienummer van de vinger-

afdrukken van de veroordeelde. 

2. Het gegevensbestand kan ook gezichtsopnamen van de veroordeelde onderdaan van een 

derde land bevatten. 

3. De lidstaat van veroordeling creëert het gegevensbestand zo spoedig mogelijk nadat de 

veroordeling in het strafregister is opgenomen. 
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4. De lidstaten van veroordelingen creëren tevens gegevensbestanden voor veroordelingen 

die vóór [datum van invoering van gegevens overeenkomstig artikel 33, lid 2] zijn 

uitgesproken, voor zover er in hun nationale gegevensbanken gegevens in verband 

met veroordeelden zijn opgeslagen. Vingerafdrukken dienen uitsluitend te worden 

opgenomen indien zij overeenkomstig het nationaal recht tijdens strafrechtelijke 

procedures zijn verzameld, en indien zij duidelijk kunnen worden gematcht met 

andere identiteitsgegevens in het strafregister. 

5. Om te voldoen aan de verplichtingen van lid 1, onder b), punten i) en ii), en lid 4, 

om vingerafdrukken in het gegevensregister op te nemen, kunnen de lidstaten voor die 

opneming vingerafdrukken gebruiken die zijn verzameld voor andere doeleinden dan een 

strafrechtelijke procedure, wanneer dat gebruik is toegestaan krachtens het nationale recht. 

 

Artikel 6 

Gezichtsopnamen 

1. Gezichtsopnamen worden uitsluitend gebruikt ter bevestiging van de identiteit van een 

onderdaan van een derde land die werd vastgesteld als gevolg van een alfanumerieke 

zoekopdracht of een zoekopdracht op vingerafdrukken. 

2. Zodra dit technisch haalbaar is, kunnen gezichtsopnamen ook worden gebruikt om onder-

danen van derde landen te identificeren, teneinde vast te stellen welke lidstaten beschikken 

over informatie over eerdere veroordelingen met betrekking tot die personen. Voordat deze 

functie in het ECRIS-TCN-systeem wordt ingevoerd, dient de Commissie bij het Europees 

Parlement en de Raad een verslag in over de beschikbaarheid en gereedheid van de vereiste 

technologie, met onder meer een beoordeling van de noodzaak en evenredigheid van het 

gebruik van gezichtsopnamen van natuurlijke personen teneinde vast te stellen welke lid-

staten beschikken over informatie over eerdere veroordelingen van onderdanen van derde 

landen. 
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Artikel 7 

Gebruik van het ECRIS-TCN-systeem om vast te stellen welke lidstaten 

over strafregistergegevens beschikken 

1. Wanneer wordt verzocht om strafregistergegevens van een onderdaan van een derde land 

ten behoeve van een strafrechtelijke procedure tegen die onderdaan van een derde land of 

ten behoeve van enig ander doel overeenkomstig het nationaal recht, gebruikt de centrale 

autoriteit van die lidstaat het ECRIS-TCN-systeem om vast te stellen welke lidstaten 

over strafregistergegevens van die onderdaan van een derde land beschikken teneinde 

via ECRIS informatie over eerdere veroordelingen te verkrijgen. In andere specifieke 

gevallen dan die waarin een onderdaan van een derde land de centrale autoriteit van een 

lidstaat verzoekt om hemzelf betreffende gegevens uit het strafregister, of waarin het 

verzoek wordt gedaan om strafregistergegevens te verkrijgen krachtens artikel 10, lid 2, 

van Richtlijn 2011/93/EU, kan de om strafregistergegevens verzoekende autoriteit 

besluiten dat het gebruik van het ECRIS-TCN-systeem niet passend is. 

2. Europol, Eurojust en het Europees Openbaar Ministerie kunnen het ECRIS-TCN-systeem 

bevragen om overeenkomstig de artikelen 14, 15, 16 en 16a vast te stellen welke lidstaten 

over strafregistergegevens van een onderdaan van een derde land beschikken. Er worden 

door deze organen van de Unie evenwel geen gegevens in het systeem ingevoerd, 

gecorrigeerd of gewist. 

3. Bij bevragingen van het ECRIS-TCN-systeem kunnen de bevoegde autoriteiten gebruik 

maken van alle of van een deel van de in artikel 5, lid 1, genoemde gegevens, als nader 

omschreven in een overeenkomstig artikel 10 vastgestelde uitvoeringshandeling. 

4. De bevoegde autoriteiten kunnen het ECRIS-TCN-systeem ook bevragen met gebruik-

making van de in artikel 5, lid 2, bedoelde gezichtsopnamen, mits deze functie overeen-

komstig artikel 6, lid 2 werd ingevoerd. 
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5. In geval van een treffer bij een alfanumerieke zoekopdracht, een zoekopdracht met 

vingerafdrukken of, onder voorbehoud van artikel 6, lid 2, een zoekopdracht met 

gezichtsopnamen, verstrekt het centrale systeem de bevoegde autoriteit automatisch 

informatie over de lidstaten die over strafregistergegevens van een onderdaan van een 

derde land beschikken, alsmede de bijbehorende in artikel 5, lid 1 bedoelde referentie-

nummers en alle overeenkomstige identiteitsgegevens. Het resultaat van een zoekopdracht 

in het centrale systeem mag uitsluitend worden gebruikt voor een verzoek overeenkomstig 

artikel 6 van Kaderbesluit 2009/315/JBZ of overeenkomstig artikel 14, lid 4, van deze 

verordening. 

6. Indien er geen treffer is, stelt het centrale systeem de bevoegde instantie daarvan 

automatisch in kennis. 

 



 

 

15101/17   pro/GRA/ia 24 
BIJLAGE DG D 2B  NL 
 

HOOFDSTUK III 

Bewaring en wijziging van de gegevens 

 

Artikel 8 

Bewaringstermijn van opgeslagen gegevens 

1. Elk gegevensbestand wordt in het centrale systeem opgeslagen zolang de gegevens over de 

veroordeling(en) van de betrokkene in het strafregister worden opgeslagen. 

2. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde bewaringstermijn wist de centrale autoriteit van 

de lidstaat van veroordeling het gegevensbestand, met inbegrip van vingerafdrukken of 

gezichtsopnamen, zonder onnodige vertraging uit het centrale systeem. 

 

Artikel 9 

Wijziging en verwijdering van gegevens 

1. De lidstaten hebben het recht om de gegevens die zij in het ECRIS-TCN-systeem hebben 

ingevoerd, te wijzigen of te verwijderen. 

2. Elke latere wijziging van de informatie in het nationale strafregister die tot het creëren 

van een gegevensbestand overeenkomstig artikel 5 heeft geleid, wordt zonder onnodige 

vertraging gevolgd door een identieke wijziging van de informatie die is opgeslagen in 

dat gegevensbestand in het centrale systeem door de lidstaat van veroordeling. 
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3. Wanneer een lidstaat van veroordeling reden heeft om aan te nemen dat de gegevens 

die hij in het centrale systeem heeft opgeslagen, onjuist zijn of dat er gegevens in het 

centrale systeem werden verwerkt in strijd met deze verordening, gaat hij zonder onnodige 

vertraging over tot: 

a)  controle van de betrokken gegevens; 

b)  indien nodig, correctie van de gegevens of wissing ervan uit het centrale systeem. 

4. Indien een andere lidstaat dan de lidstaat van veroordeling die de gegevens heeft 

ingevoerd, reden heeft om aan te nemen dat de in het centrale systeem opgeslagen 

gegevens onjuist zijn of dat er gegevens in het centrale systeem werden verwerkt in strijd 

met deze verordening, neemt hij zonder onnodige vertraging contact op met de centrale 

autoriteit van de lidstaat van veroordeling. 

De lidstaat van veroordeling gaat zonder onnodige vertraging over tot: 

a) controle van de juistheid van de gegevens en de rechtmatigheid van de verwerking 

ervan en, indien nodig, tot de correctie of verwijdering van deze gegevens; 

b) kennisgeving aan de andere lidstaat van de correctie of verwijdering van de 

gegevens, of van de redenen waarom de gegevens niet zijn gerectificeerd of 

gewist. 
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HOOFDSTUK IV 

Ontwikkeling, beheer en verantwoordelijkheden 

 

Artikel 10 

Vaststelling van uitvoeringshandelingen door de Commissie 

1. De Commissie stelt de handelingen vast die nodig zijn voor de technische ontwikkeling en 

implementatie van het ECRIS-TCN-systeem, en met name regels inzake: 

a) de technische specificaties voor de verwerking van de alfanumerieke gegevens; 

b) de technische specificaties voor de kwaliteit, resolutie en verwerking van vinger-

afdrukken; 

c) de technische specificaties van de in artikel 4, lid 1, onder c), bedoelde interface-

software; 

d) de technische specificaties voor de kwaliteit, resolutie en verwerking van 

gezichtsopnamen voor de toepassing en onder de voorwaarden van artikel 6; 

e) de kwaliteit van de gegevens, met inbegrip van een mechanisme en procedures 

voor de kwaliteitscontroles van gegevens; 

f) de invoering van de gegevens overeenkomstig artikel 5; 

g) de raadpleging en bevraging van het ECRIS-TCN-systeem overeenkomstig artikel 7; 

h) de wijziging en verwijdering van gegevens overeenkomstig de artikelen 8 en 9; 

i) het bijhouden van en de toegang tot de logbestanden overeenkomstig artikel 29; 

j) het verstrekken van statistieken overeenkomstig artikel 30; 
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k) vereisten op het gebied van prestaties en beschikbaarheid van het ECRIS-TCN-

systeem, waaronder minimumspecificaties en -vereisten wat betreft de biometrische 

prestaties van het ECRIS-TCN-systeem, met name in de zin van de vereiste 

percentages foutpositieve identificaties en foutnegatieve identificaties. 

2. De in lid 1 bedoelde uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 35, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. 

 

Artikel 11 

Ontwikkeling en operationeel beheer van het ECRIS-TCN-systeem 

1. Eu-LISA is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het operationele beheer van het 

ECRIS-TCN-systeem. De ontwikkeling omvat de uitwerking en implementatie van de 

technische specificaties, het testen en de algehele projectcoördinatie. 

2. Eu-LISA is ook verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en het onderhoud van de 

ECRIS-referentie-implementatie. 

3. Eu-LISA bepaalt het ontwerp van de fysieke architectuur van het ECRIS-TCN-systeem, 

met inbegrip van de technische specificaties en de evolutie daarvan met betrekking tot het 

in artikel 4, lid 1, onder a), bedoelde centrale systeem, het in artikel 4, lid 1, onder b), 

bedoelde nationale centrale toegangspunt en de in artikel 4, lid 1, onder c), bedoelde 

interfacesoftware. Dat ontwerp wordt vastgesteld door de raad van bestuur, na een gunstig 

advies van de Commissie. 

4. Eu-LISA ontwikkelt en implementeert het ECRIS-TCN-systeem vóór [twee jaar na de 

inwerkingtreding van deze verordening] en na de vaststelling door de Commissie van de 

in artikel 10 bedoelde handelingen. 
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5. Vóór de ontwerp- en ontwikkelingsfase van het ECRIS-TCN-systeem stelt de raad van 

bestuur van eu-LISA een maximaal uit tien leden bestaande programmabestuursraad in. 

 De programmabestuursraad is samengesteld uit acht vertegenwoordigers die door de raad 

van bestuur worden aangewezen, de voorzitter van de in artikel 36 bedoelde adviesgroep 

ECRIS-TCN-systeem en één lid dat door de Commissie wordt aangewezen. De door de 

raad van bestuur aangewezen leden worden uitsluitend gekozen uit de lidstaten die 

krachtens het Unierecht geheel aan de wetgevingsinstrumenten betreffende ECRIS zijn 

gebonden en aan het ECRIS-TCN-systeem zullen deelnemen. De raad van bestuur zorgt 

ervoor dat de vertegenwoordigers die hij voor de programmabestuursraad aanwijst, over de 

nodige ervaring en deskundigheid beschikken op het gebied van de ontwikkeling en het 

beheer van IT-systemen ter ondersteuning van justitiële en voor strafregisters bevoegde 

autoriteiten. 

De programmabestuursraad komt ten minste eenmaal per kwartaal bijeen, en vaker indien 

nodig. De programmabestuursraad zorgt voor een passend beheer van de ontwerp- en 

ontwikkelingsfase van het ECRIS-TCN-systeem en voor samenhang tussen centrale en 

nationale ECRIS-TCN-projecten. De programmabestuursraad brengt regelmatig, indien 

mogelijk maandelijks, aan de raad van bestuur van eu-LISA schriftelijk verslag uit over de 

voortgang van het project. De programmabestuursraad heeft geen beslissingsbevoegdheid, 

noch een mandaat om de leden van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. 
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6. De programmabestuursraad stelt zijn reglement van orde op, met daarin met name regels 

inzake: 

a) het voorzitterschap; 

b) de plaats van vergadering; 

c) de voorbereiding van vergaderingen; 

d) de toelating van deskundigen tot de vergaderingen; 

e) communicatieplannen die zorgen voor volledige informatievoorziening aan de niet-

deelnemende leden van de raad van bestuur. 

7. Het voorzitterschap van de programmabestuursraad wordt bekleed door een lidstaat die 

krachtens het Unierecht geheel door de wetgevingsinstrumenten betreffende ECRIS en 

de wetgevingsinstrumenten inzake de ontwikkeling, de instelling, de exploitatie en het 

gebruik van alle door eu-LISA beheerde grootschalige IT-systemen is gebonden. 

8. Alle door de leden van de programmabestuursraad gemaakte reis- en verblijfkosten worden 

betaald door het Agentschap en artikel 10 van het reglement van orde van eu-LISA is 

mutatis mutandis van toepassing. Het secretariaat van de programmabestuursraad wordt 

verzorgd door eu-LISA. 

9. Tijdens de ontwerp- en ontwikkelingsfase van het ECRIS-TCN-systeem bestaat de in 

artikel 36 bedoelde adviesgroep ECRIS-TCN-systeem uit de nationale projectbeheerders 

van het ECRIS-TCN-systeem en wordt zij door eu-LISA voorgezeten. Tijdens de ontwerp- 

en ontwikkelingsfase vergadert deze groep regelmatig, indien mogelijk ten minste eenmaal 

per maand, tot aan ingebruikneming van het ECRIS-TCN-systeem. Zij brengt na elke bij-

eenkomst verslag uit aan de programmabestuursraad. De groep voorziet in de technische 

deskundigheid ter ondersteuning van de taken van de programmabestuursraad en houdt de 

voorbereidingen van de lidstaten bij. 
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10. Ter wille van de vertrouwelijkheid en de integriteit van de in het ECRIS-TCN-systeem 

opgeslagen gegevens voorziet eu-LISA, in samenwerking met de lidstaten, te allen tijde in 

passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van 

de techniek, de implementatiekosten en de aan de verwerking verbonden risico's. 

11. Eu-LISA is verantwoordelijk voor de volgende taken in verband met de in artikel 4, lid 1, 

onder d), bedoelde communicatie-infrastructuur: 

a) toezicht; 

b) beveiliging; 

c) coördinatie van de betrekkingen tussen de lidstaten en de dienstverlener. 

12. De Commissie is verantwoordelijk voor alle andere taken in verband met de 

communicatie-infrastructuur, met name: 

a) begrotingsuitvoeringstaken; 

b) aanschaf en vernieuwing; 

c) contractuele aangelegenheden. 

13. Eu-LISA ontwikkelt en onderhoudt een mechanisme en procedures ter controle van de 

kwaliteit van de gegevens in het centrale ECRIS-TCN-systeem en brengt regelmatig 

verslag uit aan de lidstaten. Eu-LISA brengt de Commissie en de betrokken lidstaten 

regelmatig verslag uit over mogelijke geconstateerde problemen. 

14. Het operationele beheer van het ECRIS-TCN-systeem omvat alle taken die nodig zijn om 

het ECRIS-TCN-systeem operationeel te houden overeenkomstig deze verordening, en met 

name de onderhoudswerkzaamheden en technische ontwikkelingen die nodig zijn voor 

een bevredigende operationele kwaliteit van het systeem, overeenkomstig de technische 

specificaties. 
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15. Eu-LISA vervult taken met betrekking tot het bieden van opleiding over het technische 
gebruik van het ECRIS-TCN-systeem en de ECRIS-referentie-implementatie. 

16. Onverminderd artikel 17 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie past  
eu-LISA passende voorschriften inzake het beroepsgeheim of een gelijkwaardige geheim-
houdingsplicht toe op elk personeelslid dat moet werken met gegevens die zijn opgeslagen 
in het centrale systeem. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook gelden nadat een dergelijk 
personeelslid zijn functie of dienstverband heeft beëindigd of zijn werkzaamheden heeft 
stopgezet. 

 

Artikel 12 

Verantwoordelijkheden van de lidstaten 

1. Elke lidstaat is verantwoordelijk voor: 

a) het waarborgen van een beveiligde verbinding tussen zijn nationale strafregister- en 
vingerafdrukdatabanken en het nationale centrale toegangspunt; 

b) de ontwikkeling, de exploitatie en het onderhoud van de onder a) bedoelde 
verbinding; 

c) het waarborgen van een verbinding tussen zijn nationale systemen en de ECRIS-
referentie-implementatie; 

d) het beheer van en de regelingen voor toegang van naar behoren gemachtigde 
personeelsleden van de bevoegde nationale autoriteiten tot het ECRIS-TCN-
systeem overeenkomstig deze verordening, en het opstellen en regelmatig 
bijwerken van een lijst van de betrokken personeelsleden en hun profielen. 

2. Elke lidstaat geeft het personeel van zijn centrale autoriteiten met een toegangsrecht tot 
het ECRIS-TCN-systeem een passende opleiding, met name op het gebied van de regels 
inzake gegevensbeveiliging en gegevensbescherming en van de relevante grondrechten, 
alvorens hen te machtigen om in het centrale systeem opgeslagen gegevens te verwerken. 
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Artikel 13 

Verantwoordelijkheid voor het gebruik van gegevens 

1. De lidstaten zien erop toe dat de in het ECRIS-TCN-systeem opgeslagen gegevens over-

eenkomstig Verordening (EU) 2016/679 of Richtlijn (EU) 2016/680 worden verwerkt. 

2. Eu-LISA zorgt ervoor dat het ECRIS-TCN-systeem wordt gebruikt overeenkomstig deze 

verordening, de in artikel 10 bedoelde uitvoeringshandelingen alsmede overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 45/2001 [of de opvolger daarvan]. Eu-LISA neemt met name de 

nodige maatregelen ter beveiliging van het centrale systeem en de communicatie-

infrastructuur tussen het centrale systeem en het nationale centrale toegangspunt, 

onverminderd de op elke lidstaat rustende verantwoordelijkheden. 

3. Eu-LISA stelt het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, alsmede de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming in kennis van de maatregelen die het op grond 

van lid 2 neemt voor de ingebruikneming van het ECRIS-TCN-systeem. 

4. De Commissie stelt de in lid 3 bedoelde informatie aan de lidstaten en het publiek ter 

beschikking door middel van een regelmatig geactualiseerde openbare website. 
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Artikel 14 

Toegang voor Eurojust, Europol en het Europees Openbaar Ministerie 

1. Eurojust heeft directe toegang tot het ECRIS-TCN-systeem met het oog op de toepassing 

van artikel 16, alsmede op het vervullen van zijn wettelijke taken uit hoofde van artikel 3 

van Besluit 2002/187/JBZ, als gewijzigd,14 teneinde vast te stellen welke lidstaten over 

informatie over eerdere veroordelingen van onderdanen van derde landen beschikken. 

2. Europol heeft directe toegang tot het ECRIS-TCN-systeem met het oog op het vervullen 

van zijn wettelijke taken uit hoofde van artikel 4, lid 1, onder a), b), c), d), e), en h), van 

Verordening (EU) 2016/794 teneinde vast te stellen welke lidstaten over informatie over 

eerdere veroordelingen van onderdanen van derde landen beschikken. 

3. Het Europees Openbaar Ministerie heeft directe toegang tot het ECRIS-TCN-systeem met 

het oog op het vervullen van zijn wettelijke taken uit hoofde van artikel 4 van Verordening 

(EU) 2017/1939 teneinde vast te stellen welke lidstaten over informatie over eerdere 

veroordelingen van onderdanen van derde landen beschikken. 

4. Na een treffer waarbij wordt aangegeven welke lidstaten over strafregistergegevens van 

een onderdaan van een derde land beschikken, kunnen Eurojust, Europol en het Europees 

Openbaar Ministerie hun respectieve contactpunten bij de nationale autoriteiten van die 

lidstaten, die zijn aangewezen overeenkomstig hun respectieve juridische oprichtings-

instrumenten, aanwenden om te verzoeken om de informatie over de veroordeling. 

5. Elk van de in dit artikel bedoelde organen is verantwoordelijk voor het beheer van en de 

regelingen voor toegang van naar behoren gemachtigde personeelsleden tot het ECRIS-

TCN-systeem overeenkomstig deze verordening en is tevens verantwoordelijk voor het 

opstellen en regelmatig bijwerken van een lijst van de betrokken personeelsleden en hun 

profielen. 

                                                 
14 Verwijzing moet worden aangepast zodra de nieuwe verordening betreffende het EU-

Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) is vastgesteld. 
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Artikel 15 

Verantwoordelijkheden van Eurojust, Europol en het Europees Openbaar Ministerie 

1. Eurojust, Europol en het Europees Openbaar Ministerie brengen de technische middelen 

tot stand om verbinding te maken met het ECRIS-TCN-systeem en zijn verantwoordelijk 

voor het in stand houden van die verbinding. 

2. Eurojust, Europol en het Europees Openbaar Ministerie geven hun personeelsleden met 

een toegangsrecht tot het ECRIS-TCN-systeem een passende opleiding alvorens hen te 

machtigen om in het centrale systeem opgeslagen gegevens te verwerken. De opleiding 

bestrijkt met name de regels inzake gegevensbeveiliging en -bescherming en de relevante 

grondrechten. 

3. Eurojust, Europol en het Europees Openbaar Ministerie zorgen ervoor dat de door hen in 

het kader van deze verordening verwerkte persoonsgegevens overeenkomstig de toe-

passelijke bepalingen inzake gegevensbescherming worden beschermd. 
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Artikel 16 

Contactpunt voor derde landen en internationale organisaties 

1. Derde landen en internationale organisaties kunnen hun verzoeken om informatie over 

eerdere veroordelingen van onderdanen van derde landen met het oog op strafrechtelijke 

procedures tot Eurojust richten. Daartoe maken zij gebruik van het standaardformulier in 

de bijlage bij deze verordening. 

2. Bij ontvangst van een verzoek als bedoeld in lid 1, maakt Eurojust gebruik van het ECRIS-

TCN-systeem om te bepalen welke lidstaten eventueel beschikken over strafregister-

gegevens over de betrokken onderdaan van een derde land. 

3. Indien er geen treffer is, stelt Eurojust het derde land of de internationale organisatie 

daarvan in kennis, mits Eurojust met dat land of die internationale organisatie een samen-

werkingsovereenkomst, een memorandum van overeenstemming of een brief van overeen-

stemming heeft gesloten of ondertekend. 

4. Indien er een treffer is, gaat Eurojust bij de lidstaten die over strafregistergegevens over 

de betrokken onderdaan van een derde land beschikken, na of zij ermee instemmen dat 

Eurojust het derde land of de internationale organisatie in kennis stelt van de naam van de 

betrokken lidstaten. In geval van een dergelijke instemming stelt Eurojust het derde land of 

de internationale organisatie in kennis van de naam van de lidstaten die over strafregister-

gegevens over de betrokken onderdaan van een derde land beschikken, en deelt het derde 

land of de internationale organisatie mee hoe bij die lidstaten volgens de toepasselijke 

procedures een verzoek om uittreksels uit het strafregister kan worden ingediend. 
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Artikel 16a 

Verstrekken van informatie aan een derde land, internationale organisatie of particuliere 
partij 

Eurojust, Europol, het Europees Openbaar Ministerie, noch een centrale autoriteit van een lidstaat 
mag uit het ECRIS-TCN-systeem verkregen informatie over een onderdaan van een derde land of 
informatie over de lidstaat die eventueel over dergelijke informatie beschikt, zonder toestemming 
van die lidstaat aan een derde land, internationale organisatie of particuliere partij doorgeven of ter 
beschikking stellen. 

 

Artikel 17 

Beveiliging van gegevens 

1. Eu-LISA neemt de nodige maatregelen om de beveiliging van het ECRIS-TCN-systeem te 
waarborgen, onverminderd de op elke lidstaat rustende verantwoordelijkheden en rekening 
houdend met de in lid 3 bedoelde beveiligingsmaatregelen. 

2. Ten aanzien van de werking van het ECRIS-TCN-systeem neemt eu-LISA de nodige 
maatregelen ter verwezenlijking van de doelstellingen van lid 3, met inbegrip van de 
vaststelling van een beveiligingsplan en een bedrijfscontinuïteits- en uitwijkplan en zorgt 
ervoor dat de geïnstalleerde systemen in geval van onderbreking kunnen worden hersteld. 

3. De lidstaten zorgen voor de beveiliging van de gegevens vóór en tijdens de verzending 
ervan naar en de ontvangst ervan vanuit het nationale centrale toegangspunt. In het 
bijzonder is elke lidstaat er verantwoordelijk voor: 

a) de gegevens fysiek te beschermen, onder meer met noodplannen voor de 
bescherming van kritieke infrastructuur; 

b) te verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot de nationale installaties waarin 
de lidstaat handelingen verricht in verband met het ECRIS-TCN-systeem; 

c) te voorkomen dat gegevensdragers onrechtmatig worden gelezen, gekopieerd, 
gewijzigd of verwijderd; 
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d) te voorkomen dat onbevoegden gegevens invoeren en opgeslagen persoonsgegevens 

inzien, wijzigen of verwijderen; 

e) te voorkomen dat gegevens onrechtmatig in het ECRIS-TCN-systeem worden 

verwerkt en in het ECRIS-TCN-systeem verwerkte gegevens onrechtmatig worden 

gewijzigd of verwijderd; 

f) te waarborgen dat personen met toegangsrecht tot het ECRIS-TCN-systeem, 

uitsluitend toegang hebben tot de gegevens waarop hun toegangsbevoegdheid 

betrekking heeft, en uitsluitend door middel van persoonlijke gebruikersidentiteiten 

en geheime toegangsprocedures; 

g) te waarborgen dat alle autoriteiten met toegangsrecht tot het ECRIS-TCN-systeem 

profielen opstellen waarin de taken en verantwoordelijkheden worden omschreven 

van de personen die bevoegd zijn om de gegevens in te voeren, te wijzigen, te ver-

wijderen, te raadplegen en te zoeken, en deze profielen desgevraagd en zonder 

onnodige vertraging ter beschikking te stellen van de in artikel 26 bedoelde toezicht-

houdende autoriteiten; 

h) te waarborgen dat kan worden nagegaan en vastgesteld aan welke instanties 

persoonsgegevens mogen worden doorgegeven door middel van datatransmissie-

apparatuur; 

i) te waarborgen dat kan worden nagegaan en vastgesteld welke gegevens wanneer, 

door wie en met welk doel in het ECRIS-TCN-systeem zijn verwerkt; 

j) in het bijzonder door middel van passende versleutelingstechnieken te voorkomen 

dat persoonsgegevens bij hun doorgifte vanuit of naar het ECRIS-TCN-systeem of 

gedurende het transport van gegevensdragers onrechtmatig worden gelezen, 

gekopieerd, gewijzigd of verwijderd; 

k) de doeltreffendheid van de in dit lid bedoelde beveiligingsmaatregelen te controleren, 

en met betrekking tot de interne controle de nodige organisatorische maatregelen te 

nemen om te waarborgen dat deze verordening wordt nageleefd. 
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Artikel 18 

Aansprakelijkheid 

1. Elke persoon of lidstaat die ten gevolge van een onrechtmatige verwerking of van een 

andere handeling die onverenigbaar is met deze verordening materiële of immateriële 

schade heeft geleden, heeft recht op schadevergoeding van de lidstaat die verantwoordelijk 

is voor de geleden schade of van eu-LISA, dat verantwoordelijk is voor de geleden schade 

wanneer het de verplichtingen van deze verordening of Verordening (EG) nr. 45/2001 

niet is nagekomen. De betrokken lidstaat of eu-LISA wordt geheel of gedeeltelijk van 

zijn aansprakelijkheid ontheven indien hij resp. het kan aantonen dat hij resp. het niet 

verantwoordelijk is voor het feit dat de schade heeft veroorzaakt. 

2. Indien schade aan het ECRIS-TCN-systeem ontstaat doordat een lidstaat, Eurojust, 

Europol of het Europees Openbaar Ministerie zijn verplichtingen uit hoofde van deze 

verordening niet is nagekomen, is deze lidstaat of dat orgaan daarvoor aansprakelijk, tenzij 

en voor zover eu-LISA of een andere lidstaat die aan het ECRIS-TCN-systeem deelneemt, 

heeft nagelaten redelijke stappen te ondernemen om het optreden van de schade te voor-

komen of de omvang ervan zo veel mogelijk te beperken. 

3. Op vorderingen tegen een lidstaat tot vergoeding van de in de leden 1 en 2 bedoelde schade 

is het nationale recht van de verwerende lidstaat van toepassing. Op vorderingen tegen  

eu-LISA tot vergoeding van de in de leden 1 en 2 bedoelde schade zijn de in de Verdragen 

bepaalde voorwaarden van toepassing. 
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Artikel 19 

Interne controle 

De lidstaten zorgen ervoor dat elke centrale autoriteit de nodige maatregelen treft met het oog op de 

naleving van deze verordening en, indien nodig, samenwerkt met de toezichthoudende autoriteit en 

de nationale toezichthoudende autoriteit. 

 

Artikel 20 

Sancties 

[geschrapt] 
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HOOFDSTUK V 

Rechten en toezicht op het gebied van gegevensbescherming 

 

Artikel 21 

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker 

1. Elke centrale autoriteit van de lidstaat moet worden beschouwd als 

verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Verordening (EU) 2016/679 of 

Richtlijn (EU) 2016/680 wat betreft de verwerking van persoonsgegevens door 

de lidstaat krachtens deze verordening. 

2. Eu-LISA wordt beschouwd als verwerker in de zin van Verordening (EG) nr. 45/2001 

wat betreft de persoonsgegevens die door de lidstaten in het centrale systeem worden 

ingevoerd. 

 

Artikel 22 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens 

1. De gegevens in het centrale systeem worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de 

vaststelling welke lidstaten over strafregistergegevens van onderdanen van derde landen 

beschikken. 

2. Met uitzondering van de naar behoren gemachtigde personeelsleden van de in artikel 14 

bedoelde instanties, die toegang hebben tot het ECRIS-TCN-systeem voor het raadplegen 

van de in artikel 5 bedoelde gegevens, is de toegang tot het ECRIS-TCN-systeem 

uitsluitend voorbehouden aan de naar behoren gemachtigde personeelsleden van de 

centrale autoriteiten. De toegang is beperkt tot wat vereist is voor het vervullen van hun 

taken overeenkomstig het in lid 1 bedoelde doeleinde en is evenredig met de nagestreefde 

doelen. 
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Artikel 23 

Recht op inzage, rectificatie en wissing 

1. De verzoeken van onderdanen van derde landen in verband met de rechten uit hoofde van 

de artikelen 15, 16, 17 en 18 van Verordening (EU) 2016/679 en de artikelen 14 en 16 van 

Richtlijn (EU) 2016/680 kunnen aan de centrale autoriteit van om het even welke lidstaat 

worden gericht. 

2. Als er een verzoek wordt gericht tot een andere lidstaat dan de lidstaat van veroordeling, 

zendt de aangezochte lidstaat het verzoek toe aan de lidstaat van veroordeling. Bij 

ontvangst van het verzoek controleert de lidstaat van veroordeling zonder onnodige 

vertraging de juistheid van de gegevens en de rechtmatigheid van de gegevensverwerking 

in het ECRIS-TCN-systeem. 

3. Indien blijkt dat de in het ECRIS-TCN-systeem opgeslagen gegevens onjuist zijn of 

onrechtmatig zijn verwerkt, worden zij overeenkomstig artikel 9 door de lidstaat van 

veroordeling gecorrigeerd of gewist. De lidstaat van veroordeling of, indien van 

toepassing, de aangezochte lidstaat, geeft de betrokkene zonder onnodige vertraging 

de schriftelijke bevestiging dat het nodige is gedaan om de gegevens betreffende die 

betrokkene te corrigeren of te verwijderen. 

4. Indien de lidstaat van veroordeling niet van oordeel is dat de in het ECRIS-TCN-systeem 

opgeslagen gegevens onjuist zijn of onrechtmatig zijn verwerkt, stelt die lidstaat een 

besluit vast waarbij de betrokkene zonder onnodige vertraging schriftelijk wordt uitgelegd 

waarom de lidstaat de hem of haar betreffende gegevens niet zal corrigeren of wissen. 

5. De lidstaat die het besluit op grond van lid 4 heeft vastgesteld, licht de betrokkene ook in 

over de stappen die deze kan ondernemen indien hij of zij geen genoegen neemt met de op 

grond van lid 4 verstrekte uitleg. Dit houdt mede in dat de betrokkene wordt ingelicht over 

de wijze waarop hij of zij een rechtsvordering kan instellen of een klacht kan indienen bij 

de bevoegde autoriteiten of bij de rechter in die lidstaat, alsmede over de bijstand, onder 

meer van de toezichthoudende autoriteiten, die hem of haar overeenkomstig het nationale 

recht van die lidstaat kan worden verleend. 
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6. Elk verzoek krachtens de leden 1 en 2 omvat de informatie die nodig is om de betrokkene 

te kunnen identificeren. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de uitoefening van 

de in de leden 1 en 2 bedoelde rechten mogelijk te maken en wordt onmiddellijk nadien 

gewist. 

7. Wanneer een persoon overeenkomstig lid 2 om zijn of haar persoonsgegevens verzoekt, 

legt de centrale autoriteit dat vast in een schriftelijk document, samen met de wijze waarop 

en de autoriteit waardoor het verzoek werd behandeld. 

 

Artikel 24 

Samenwerking om het recht op gegevensbescherming te waarborgen 

1. De centrale autoriteiten van de lidstaten werken met elkaar samen om ervoor te zorgen dat 

de in artikel 23 vastgestelde rechten worden geëerbiedigd. 

2. In elke lidstaat licht de toezichthoudende autoriteit de betrokkene desgevraagd in over 

de manier waarop hij of zij het recht op correctie of verwijdering van de op hem of haar 

betrekking hebbende gegevens kan uitoefenen. 

3. Teneinde deze doelen te verwezenlijken, werken de toezichthoudende autoriteit van de 

lidstaat die de gegevens heeft doorgegeven en de toezichthoudende autoriteiten van de 

aangezochte lidstaten samen. 

 

Artikel 25 

Rechtsmiddelen [geschrapt] 
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Artikel 26 

Toezicht door de toezichthoudende autoriteit 

1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat er door de krachtens artikel 51 van 

Verordening (EU) 2016/679 of artikel 41 van Richtlijn (EU) 2016/680 aangewezen 

toezichthoudende autoriteit(en) toezicht wordt gehouden op de rechtmatigheid van 

de verwerking van de in artikel 6 bedoelde persoonsgegevens door de betrokken lidstaat, 

met inbegrip van de doorgifte van die gegevens naar en vanuit het ECRIS-TCN-systeem. 

2. De toezichthoudende autoriteit zorgt ervoor dat er, vanaf de ingebruikneming van het 

ECRIS-TCN-systeem, ten minste om de vier jaar een audit van de gegevensverwerking in 

de nationale strafregisters en vingerafdrukdatabanken wordt verricht overeenkomstig de 

desbetreffende internationale auditnormen. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat hun toezichthoudende autoriteit over voldoende middelen 

beschikt om haar taken uit hoofde van deze verordening te kunnen vervullen. 

4. Elke lidstaat verstrekt de door de toezichthoudende autoriteiten gevraagde informatie en 

in het bijzonder informatie over de overeenkomstig de artikelen 12, 13 en 17 verrichte 

activiteiten. Elke lidstaat biedt de toezichthoudende autoriteiten inzage in zijn registers 

krachtens artikel 29 en verleent hun te allen tijde toegang tot al zijn gebouwen en terreinen 

die verband houden met het ECRIS-TCN-systeem. 
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Artikel 27 

Toezicht door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming 

1. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking 

van persoonsgegevens door eu-LISA in verband met het ECRIS-TCN-systeem in over-

eenstemming met deze verordening geschiedt. 

2. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming zorgt ervoor dat ten minste om de 

vier jaar een audit van de activiteiten van het Agentschap op het gebied van de verwerking 

van persoonsgegevens wordt verricht overeenkomstig de betreffende internationale audit-

normen. Het auditrapport wordt toegezonden aan het Europees Parlement, de Raad,  

eu-LISA, de Commissie, de toezichthoudende autoriteiten en de nationale toezicht-

houdende autoriteiten. Voordat het rapport wordt aangenomen, wordt eu-LISA in 

de gelegenheid gesteld opmerkingen in te dienen. 

3. Eu-LISA verstrekt de door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming 

gevraagde informatie en verleent deze te allen tijde toegang tot alle documenten en tot 

zijn in artikel 29 bedoelde registers, alsmede tot al zijn gebouwen en terreinen. 

 

Artikel 28 

Samenwerking tussen de toezichthoudende autoriteiten en de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming 

Er wordt gezorgd voor gecoördineerd toezicht overeenkomstig artikel 62 van [de nieuwe 

verordening gegevensbescherming voor de instellingen en organen van de Unie]. 
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Artikel 29 

Bijhouden van logbestanden 

1. Eu-LISA en de bevoegde autoriteiten zorgen ervoor, overeenkomstig hun respectieve 
verantwoordelijkheden, dat alle gegevensverwerkende handelingen in het ECRIS-TCN-
systeem overeenkomstig lid 2 in logbestanden worden vastgelegd om de toelaatbaarheid 
van het verzoek na te gaan, de integriteit van de gegevens, de beveiliging en de recht-
matigheid van de gegevensverwerking te controleren, alsmede ten behoeve van interne 
controle. 

2. In de logbestanden wordt het volgende vermeld: 

a) het doel van het verzoek om toegang tot de gegevens van het ECRIS-TCN-systeem; 

b) de in artikel 5 bedoelde ingevoerde gegevens; 

c) het nummer van het nationale bestand; 

d) de datum en het precieze tijdstip van de handeling; 

e) de voor een zoekopdracht gebruikte gegevens; 

f) het kenmerk van de functionaris die de zoekopdracht heeft uitgevoerd. 

3. Het logbestand van raadplegingen en bekendmakingen maken het mogelijk de 
rechtvaardiging van deze handelingen na te gaan. 

4. Logbestanden worden uitsluitend gebruikt voor het toezicht op de rechtmatigheid van 
de gegevensverwerking en voor het waarborgen van de integriteit en de beveiliging van 
de gegevens. Alleen een logbestand dat geen persoonsgegevens bevat, mag worden 
gebruikt voor controle en evaluatie in de zin van artikel 34. Deze logbestanden worden 
met passende maatregelen beschermd tegen toegang door onbevoegden en worden na 
één jaar verwijderd, wanneer zij niet langer nodig zijn in het kader van reeds lopende 
toezichtprocedures. 

5. Desgevraagd stelt eu-LISA de logbestanden van zijn verwerkingshandelingen zonder 
onnodige vertraging ter beschikking van de centrale autoriteiten. 
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6. De bevoegde nationale toezichthoudende autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het 

nagaan van de toelaatbaarheid van het verzoek en het toezicht op de rechtmatigheid van de 

gegevensverwerking en op de integriteit en de beveiliging van de gegevens, krijgen op hun 

verzoek toegang tot deze logbestanden om hun taken te kunnen vervullen. Desgevraagd 

stellen de centrale autoriteiten de logbestanden van hun verwerkingshandelingen zonder 

onnodige vertraging ter beschikking van de bevoegde toezichthoudende autoriteiten. 
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HOOFDSTUK VI 

Slotbepalingen 

 

Artikel 30 

Gebruik van gegevens voor verslagen en statistieken 

1. De naar behoren gemachtigde personeelsleden van eu-LISA, de bevoegde autoriteiten 

en de Commissie hebben, uitsluitend met het oog op het opstellen van verslagen 

en statistieken en zonder dat daarbij personen kunnen worden geïdentificeerd, toegang 

tot de in het ECRIS-TCN-systeem verwerkte gegevens. 

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt door eu-LISA op zijn technische locaties een centraal 

register opgezet, ten uitvoer gelegd en gehost, met daarin de in lid 1 bedoelde gegevens die 

geen identificatie van personen toelaten en waarmee aanpasbare verslagen en statistieken 

kunnen worden verkregen. Toegang tot het centrale register wordt uitsluitend met het oog 

op het opstellen van verslagen en statistieken verleend, door middel van beveiligde 

toegang, met toegangscontrole en specifieke gebruikersprofielen. 

3. Volgens de in artikel 35, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure worden uitvoerige 

bepalingen vastgesteld voor de werking van het centrale register en de voorschriften 

voor gegevensbescherming en -beveiliging die voor het register gelden. 

4. De in artikel 34 bedoelde, door eu-LISA ingevoerde procedures voor controle op de 

werking van het ECRIS-TCN-systeem en van de ECRIS-referentie-implementatie 

omvatten de mogelijkheid om regelmatig statistieken voor controledoeleinden op te stellen. 

Elke maand verstrekt eu-LISA de Commissie statistieken, zonder dat daarbij personen 

kunnen worden geïdentificeerd, in verband met de registratie, opslag en uitwisseling van 

informatie die via het ECRIS-TCN-systeem en de ECRIS-referentie-implementatie uit 

strafregisters is verkregen. Wanneer de Commissie daarom verzoekt, verstrekt eu-LISA 

haar statistieken over specifieke aspecten van de tenuitvoerlegging van deze verordening. 
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 5. De lidstaten verstrekken eu-LISA de statistieken die nodig zijn om zijn in dit artikel 

bedoelde verplichtingen na te komen. 

Zij verstrekken de Commissie statistische gegevens over het aantal veroordeelde 

onderdanen van derde landen, en het aantal veroordelingen van onderdanen van derde 

landen op hun grondgebied. 

 

Artikel 31 

Kosten 

1. De kosten in verband met de instelling en werking van het centrale systeem, de 

communicatie-infrastructuur, de interfacesoftware en de ECRIS-referentie-implementatie 

komen ten laste van de algemene begroting van de Unie. 

2. De kosten om Eurojust, Europol en het Europees Openbaar Ministerie met het ECRIS-

TCN-systeem te verbinden, komen ten laste van de begroting van deze organen. 

3. Andere kosten worden gedragen door de lidstaten, in het bijzonder de kosten in verband 

met de verbinding van de bestaande nationale strafregisters, vingerafdrukdatabanken en de 

centrale autoriteiten met het ECRIS-TCN-systeem, evenals de kosten van het hosten van 

de ECRIS-referentie-implementatie. 
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Artikel 32 

Kennisgevingen 

De lidstaten stellen eu-LISA in kennis van hun centrale autoriteiten die toegang hebben om 

gegevens in te voeren, te wijzigen, te verwijderen, te raadplegen of op te zoeken. eu-LISA maakt 

jaarlijks een lijst van deze centrale autoriteiten bekend. 

 

Artikel 33 

Invoer van gegevens en ingebruikneming 

1. Zodra de Commissie oordeelt dat aan de volgende voorwaarden is voldaan, stelt zij de 

datum vast waarop de lidstaten de in artikel 5 bedoelde gegevens in het ECRIS-TCN-

systeem beginnen in te voeren: 

a) de in artikel 10 bedoelde handelingen zijn vastgesteld; 

b) de lidstaten hebben de technische en wettelijke regelingen om de in artikel 5 

bedoelde gegevens te verzamelen en aan het ECRIS-TCN-systeem door te geven, 

gevalideerd en ter kennisgeving aan de Commissie gezonden; 

c) eu-LISA heeft in samenwerking met de lidstaten een uitvoerige test van het ECRIS-

TCN-systeem uitgevoerd, met gebruikmaking van testgegevens. 

2. Wanneer de Commissie de datum heeft vastgesteld waarop wordt begonnen met de invoer 

van gegevens overeenkomstig lid 1, deelt zij deze datum mee aan de lidstaten. Binnen 

eenperiode van twee maanden volgend op die datum, voeren de lidstaten de in artikel 5 

bedoelde gegevens in het ECRIS-TCN-systeem in, met inachtneming van artikel 38, lid 2. 

3. Na het einde van de in lid 2 bedoelde periode, voert eu-LISA in samenwerking met de 

lidstaten een laatste test van het ECRIS-TCN-systeem uit. 
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4. Wanneer de in lid 3 bedoelde test succesvol is afgerond en eu-LISA van oordeel is dat 

het systeem klaar is om in gebruik te worden genomen, stelt zij de Commissie daarvan in 

kennis. De Commissie stelt het Europees Parlement en de Raad in kennis van de resultaten 

van de test en zij neemt een besluit over de datum waarop het ECRIS-TCN-systeem in 

gebruik wordt genomen. 

5. Het in lid 4 bedoelde besluit van de Commissie inzake de datum van ingebruikneming 

wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad. 

6. De lidstaten nemen het ECRIS-TCN-systeem in gebruik op de overeenkomstig lid 5 door 

de Commissie bepaalde datum. 

 

Artikel 34 

Controle en evaluatie 

1. Eu-LISA zorgt ervoor dat er procedures voorhanden zijn om de ontwikkeling van het 

ECRIS-TCN-systeem te controleren in het licht van de doelstellingen op het gebied van 

planning en kosten, en om de werking van het ECRIS-TCN-systeem en de ECRIS-

referentie-implementatie te controleren in het licht van doelstellingen inzake de technische 

resultaten, de kosteneffectiviteit, de beveiliging en de kwaliteit van de dienstverlening. 

2. Ten behoeve van de controle op de werking van het systeem en het technisch onderhoud 

ervan krijgt eu-LISA toegang tot de noodzakelijke informatie met betrekking tot de in 

het ECRIS-TCN-systeem en de ECRIS-referentie-implementatie verrichte gegevens-

verwerkingshandelingen. 
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3. Uiterlijk [zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] en vervolgens om 

de zes maanden tijdens de ontwikkelingsfase, legt eu-LISA het Europees Parlement en de 

Raad een verslag voor over de stand van zaken van de ontwikkeling van het ECRIS-TCN-

systeem en de ECRIS-referentie-implementatie. Dit verslag bevat informatie over de 

gemaakte kosten en over eventuele risico's die van invloed kunnen zijn op de totale kosten 

van het systeem. Wanneer de ontwikkeling is afgerond, wordt bij het Europees Parlement 

en de Raad een verslag ingediend waarin wordt uiteengezet hoe de doelstellingen, met 

name die welke betrekking hebben op de planning en kosten, zijn bereikt en waarin 

eventuele afwijkingen worden gerechtvaardigd. 

4. Twee jaar na de ingebruikneming van het ECRIS-TCN-systeem, en vervolgens jaarlijks, 

legt eu-LISA aan de Commissie een verslag voor over de technische werking, met inbegrip 

van de beveiliging, van het ECRIS-TCN-systeem en de ECRIS-referentie-implementatie, 

met name op basis van de statistieken over de werking en het gebruik van het ECRIS-

TCN-systeem en over de uitwisseling van strafregistergegevens via de ECRIS-referentie-

implementatie. 

5. Vier jaar na de ingebruikneming van het ECRIS-TCN-systeem, en vervolgens om de vier 

jaar, stelt de Commissie een algemene evaluatie van het ECRIS-TCN-systeem en de 

ECRIS-referentie-implementatie op. In deze algemene evaluatie wordt de toepassing van 

de verordening beoordeeld, worden de bereikte resultaten afgezet tegen de doelstellingen 

en de gevolgen voor de grondrechten, wordt nagegaan of de uitgangspunten nog gelden, 

wordt de geschiktheid beoordeeld van de biometrische gegevens die worden gebruikt 

voor de goede werking van het ECRIS-TCN-systeem, wordt nagegaan hoe het staat met 

de beveiliging van het systeem en welke de mogelijke gevolgen zijn voor toekomstige 

werkzaamheden, en worden eventuele noodzakelijke aanbevelingen opgenomen. De 

Commissie legt het evaluatieverslag voor aan het Europees Parlement, de Raad, de 

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en het Bureau van de Europese Unie 

voor de grondrechten. 
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5a. De eerste algemene evaluatie als bedoeld in lid 5 omvat een beoordeling van: 

a) de wenselijkheid, noodzaak en evenredigheid om in het ECRIS-TCN-systeem 

identiteitsgegevens op te nemen van veroordeelden die burgers van de Unie zijn in de 

zin van artikel 20, lid 1, VWEU, en die de nationaliteit van twee of meer lidstaten 

van de Unie bezitten zonder tevens de nationaliteit van een derde land te bezitten; 

b) de mogelijkheid voor sommige lidstaten om de nationale ECRIS-

implementatiesoftware als bedoeld in artikel 4 te blijven gebruiken; 

c) de opname van vingerafdrukken in het ECRIS-TCN-systeem, in het bijzonder de 

toepassing van de minimumcriteria als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b), punt ii). 

De beoordeling kan indien nodig vergezeld gaan van passende wetgevingsvoorstellen. 

Latere algemene evaluaties kunnen een beoordeling van één of van beide aspecten 

omvatten. 

6. De lidstaten, Eurojust, Europol en het Europees Openbaar Ministerie verstrekken eu-LISA 

en de Commissie de informatie die nodig is om de in de leden 3, 4 en 5 bedoelde verslagen 

op te stellen overeenkomstig de door de Commissie en/of eu-LISA vooraf bepaalde 

kwantitatieve indicatoren. Deze informatie mag de werkmethoden niet in gevaar brengen 

noch informatie bevatten waardoor bronnen, namen van personeelsleden of onderzoeken 

van de aangewezen autoriteiten worden onthuld. 

7. Eu-LISA verstrekt de Commissie de informatie die nodig is om de in lid 5 bedoelde 

algemene evaluaties op te stellen. 
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Artikel 35 

Comitéprocedure 

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité. Dat comité is een comité in de zin van 

Verordening (EU) nr. 182/2011.15 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van 

toepassing. 

Indien het comité geen advies uitbrengt, wordt de ontwerpuitvoeringshandeling niet 

vastgesteld.16 

 

Artikel 36 

Adviesgroep 

Eu-LISA richt een adviesgroep op teneinde expertise te verkrijgen met betrekking tot het ECRIS-

TCN-systeem en de ECRIS-referentie-implementatie, in het bijzonder bij de opstelling van het 

jaarlijkse werkprogramma en van het jaarlijkse activiteitenverslag van eu-LISA. Tijdens de 

ontwerp- en ontwikkelingsfase is artikel 11 van toepassing. 

                                                 
15 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 

16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren  
(PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13). 

16 COM heeft een voorbehoud bij de geen-advies-clausule. 
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Artikel 37 

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 

Verordening (EU) nr. 1077/2011 wordt als volgt gewijzigd: 

(12) Artikel 1, lid 2, wordt vervangen door: 

"2. Het Agentschap is belast met het operationeel beheer van het Schengen-

informatiesysteem, het Visuminformatiesysteem, Eurodac, [het inreis-

uitreissysteem], [ETIAS], [het geautomatiseerd systeem voor registratie, 

monitoring en het toewijzingsmechanisme voor verzoeken om internationale 

bescherming], het ECRIS-TCN-systeem en de ECRIS-referentie-implementatie."; 

(13) Het volgende artikel wordt ingevoegd: 

"Artikel 5 bis 

Taken in verband met het ECRIS-TCN-systeem 

Het Agentschap verricht met betrekking tot het ECRIS-TCN-systeem en de ECRIS-

referentie-implementatie: 

(a) de taken die krachtens Verordening (EU) XXX/20XX van het Europees Parlement en 

de Raad aan het Agentschap zijn opgedragen*; 

taken met betrekking tot opleiding over het technische gebruik van het ECRIS-TCN-

systeem en de ECRIS-referentie-implementatie. 

__________ 

* Verordening (EU) nr. XXX/20XX van het Europees Parlement en de Raad* van X.X.X 
tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over 
informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en 
staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister-
informatiesysteem (ECRIS-TCN-systeem) en tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 1077/2011 (PB L …)." 
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Artikel 7, lid 5, wordt vervangen door: 

"5. Taken betreffende het operationeel beheer van de communicatie-infrastructuur 

kunnen worden toevertrouwd aan externe particuliere entiteiten of organen, 

overeenkomstig Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012. In dat geval is de 

netwerkprovider gebonden aan de in lid 4 bedoelde veiligheidsmaatregelen en heeft 

hij op geen enkele wijze toegang tot operationele gegevens van SIS II, het VIS, 

Eurodac, [EES], [ETIAS], [het geautomatiseerd systeem voor registratie, monitoring 

en het toewijzingsmechanisme voor verzoeken om internationale bescherming] en 

het ECRIS-TCN-systeem, of de met SIS II samenhangende SIRENE-uitwisseling."; 

(14) Artikel 8, lid 1, wordt vervangen door: 

"1. Het Agentschap volgt de ontwikkelingen op onderzoeksgebied die van belang zijn 

voor het operationeel beheer van SIS II, het VIS, Eurodac, [EES], [ETIAS], [het 

geautomatiseerd systeem voor registratie, monitoring en het toewijzingsmechanisme 

voor verzoeken om internationale bescherming], het ECRIS-TCN-systeem en andere 

grootschalige IT-systemen".; 

(15) Artikel 12, lid 1, wordt als volgt gewijzigd: 

(a) een nieuw punt sa) wordt ingevoegd na punt s): 

"(sa) de verslagen vast te stellen over de ontwikkeling van het ECRIS-TCN-systeem 

overeenkomstig artikel 34, lid 3, van Verordening (EU) nr. XXX/20XX van 

het Europees Parlement en de Raad van X.X.X tot invoering van een ge-

centraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie 

beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en 

staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Straf-

register Informatiesysteem (ECRIS-TCN-systeem) en tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 1077/2011 (PB L …)."; 
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(b) punt t) wordt vervangen door: 

"t) de verslagen vast te stellen over de technische werking van SIS II, 

overeenkomstig artikel 50, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1987/2006 

en artikel 66, lid 4, van Besluit 2007/533/JBZ [of artikel 54, lid 7, van 

Verordening XX van XX van het Europees Parlement en de Raad betreffende 

de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem 

(SIS) op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van Verordening (EU) 

nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en 

artikel 71, lid 7 van Verordening XX van XX van het Europees Parlement 

en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het 

Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële samenwerking in 

strafzaken, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking 

van Verordening (EG) nr. 1986/2006, Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en 

Besluit 2010/261/EU van de Commissie], en over de technische werking van 

het VIS overeenkomstig artikel 50, lid 3, van Verordening (EG) nr. 767/2008 

en artikel 17, lid 3, van Besluit 2008/633/JBZ, [van het EES overeenkomstig 

artikel 64, lid 4, van Verordening (EU) XX/XX van XXX, van het ETIAS 

overeenkomstig artikel 81, lid 4, van Verordening (EU) XX/XX van XXX, 

en van het ECRIS-TCN-systeem en de ECRIS-referentie-implementatie 

overeenkomstig artikel 34, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXX;"; 

(c) punt v) wordt vervangen door: 

"v) formeel commentaar te geven op de rapporten van de Europese toezichthouder voor 

gegevensbescherming betreffende de audits overeenkomstig artikel 45, lid 2, van Verordening 

(EG) nr. 1987/2006, artikel 42, lid 2, van Verordening (EG) nr. 767/2008, artikel 31, lid 2, 

van Verordening (EU) nr. 603/2013, artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) XX/XX van 

XXX [tot instelling van het EES], artikel 57 van Verordening (EU) XX/XX van XXX [tot 

instelling van het ETIAS], en artikel 27, lid 2, van Verordening (EU) XX/XX van XXX [tot 

invoering van het ECRIS-TCN-systeem] en ervoor te zorgen dat aan die audits het passende 

gevolg wordt gegeven". 
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(d) na punt xa) wordt het volgende punt ingevoegd: 

"(xb) statistieken over het ECRIS-TCN-systeem en de ECRIS-referentie-

implementatie bekend te maken, overeenkomstig artikel 30 van 

Verordening XXXX/XX;"; . 

(e) punt y) wordt vervangen door: 

"y) erop toe te zien dat jaarlijks de lijst van bevoegde autoriteiten die gemachtigd zijn tot 

directe bevraging van de in SIS II opgenomen gegevens wordt bekendgemaakt, overeen-

komstig artikel 31, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en artikel 46, lid 8, van Besluit 

2007/533/JBZ, alsmede de lijst van instanties van de nationale systemen van SIS II (N.SIS II) 

en SIRENE-bureaus die is bedoeld in respectievelijk artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 

1987/2006 en artikel 7, lid 3, van Besluit 2007/533/JBZ [of artikel 36, lid 8, van Verordening 

XX van XX van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en 

het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles, 

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) 

nr. 1987/2006 en artikel 53, lid 8, van Verordening XX van XX van het Europees Parlement 

en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatie-

systeem (SIS) op het gebied van politiële samenwerking in strafzaken, tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1986/2006, 

Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en Besluit 2010/261/EU van de Commissie, alsmede 

de lijst van instanties van de nationale systemen van SIS II (N.SIS II) en SIRENE-bureaus 

die is bedoeld in respectievelijk artikel 7, lid 3, van Verordening XX van XX van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van 

het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles en artikel 7, lid 3 van 

Verordening XX van XX van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de 

werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële 

samenwerking in strafzaken; [alsmede de lijst van bevoegde autoriteiten overeenkomstig 

artikel 8, lid 2, van Verordening (EU) XX/XXXX tot instelling van het EES]; [de lijst van 

bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EU) XX/XXXX tot 

instelling van het ETIAS] en [de lijst van centrale autoriteiten overeenkomstig artikel 32 

van Verordening XX/XXX tot invoering van het ECRIS-TCN-systeem];"; 
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(16) Artikel 15, lid 4, wordt vervangen door: 

"4. Europol en Eurojust kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur als 
waarnemer bijwonen wanneer een vraagstuk inzake SIS II met betrekking tot de 
toepassing van Besluit 2007/533/JBZ op de agenda staat. [De Europese Grens- en 
kustwacht kan de vergaderingen van de raad van bestuur als waarnemer bijwonen 
wanneer een vraagstuk inzake SIS met betrekking tot de toepassing van 
Verordening (EU) 2016/1624 of van Verordening XXX van XXX, op de agenda 
staat]. Europol kan voorts de vergaderingen van de raad van bestuur bijwonen als 
waarnemer, wanneer een vraagstuk inzake het VIS met betrekking tot de toepassing 
van Besluit 2008/633/JBZ op de agenda staat of wanneer een vraagstuk inzake 
Eurodac met betrekking tot de toepassing van Verordening (EU) nr. 603/2013 op 
de agenda staat. [Europol kan voorts ook de vergaderingen van de raad van bestuur 
bijwonen als waarnemer, wanneer een vraagstuk inzake EES met betrekking tot de 
toepassing van Verordening XX/XXXX (tot instelling van het EES) op de agenda 
staat of wanneer een vraagstuk inzake het ETIAS met betrekking tot Verordening 
XX/XXXX (tot instelling van het ETIAS) op de agenda staat. De Europese Grens- 
en kustwacht kan de vergaderingen van de raad van bestuur ook bijwonen wanneer 
een vraagstuk inzake het ETIAS met betrekking tot de toepassing van Verordening 
XX/XX van XXX op de agenda staat.] [Het EASO kan voorts de vergaderingen van 
de raad van bestuur bijwonen als waarnemer, wanneer een vraagstuk inzake het 
geautomatiseerd systeem voor registratie, monitoring en het toewijzingsmechanisme 
voor verzoeken om internationale bescherming, zoals bedoeld in artikel 44 van 
Verordening (EU) tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen 
welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om 
internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een 
staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) COM(2016) 270 
final-2016/0133(COD), op de agenda staat.] [Eurojust, Europol en het Europees 
Openbaar Ministerie kunnen voorts de vergaderingen van de raad van bestuur 
bijwonen als waarnemers, wanneer een vraagstuk inzake Verordening XX/XXXX 
(tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten 
over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen 
en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister-
informatiesysteem (ECRIS) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 
(ECRIS-TCN-systeem) op de agenda staat.] De raad van bestuur kan andere 
personen wier mening van belang kan zijn, uitnodigen de vergaderingen als waar-
nemer bij te wonen.". 
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(17) Artikel 17, lid 5, onder g), wordt vervangen door: 

"g) stelt, onverminderd artikel 17 van het Ambtenarenstatuut, 

vertrouwelijkheidsvoorschriften vast, teneinde te voldoen aan artikel 17 van 

Verordening (EG) nr. 1987/2006, artikel 17 van Besluit 2007/533/JBZ, artikel 26, 

lid 9, van Verordening (EG) nr. 767/2008, artikel 4, lid 4, van Verordening (EU) 

nr. 603/2013, [artikel 34, lid 4, van Verordening (EU) XX/XX van XX (tot instelling 

van het EES)]17, artikel 64, lid 2, van Verordening XX/XXXX (tot instelling van het 

ETIAS) en artikel 11, lid 16, van [Verordening (EU) XX/XX van XXX tot invoering 

van het ECRIS-TCN-systeem.]"; 

Artikel 19, lid 1, wordt vervangen door: 

"1. De volgende adviesgroepen verstrekken de raad van bestuur expertise inzake 

grootschalige IT-systemen, in het bijzonder bij de opstelling van het jaarlijkse 

werkprogramma en van het jaarlijkse activiteitenverslag: 

(a) de adviesgroep SIS II; 

(b) de adviesgroep VIS; 

(c) de adviesgroep Eurodac; 

(d) de adviesgroep [EES-ETIAS]; 

(e) de adviesgroep ECRIS-TCN-systeem; 

(f) elke andere adviesgroep betreffende een grootschalig IT-systeem, indien 

daarin is voorzien in het toepasselijke wetgevingsinstrument betreffende de 

ontwikkeling, de oprichting, de werking en het gebruik van dat grootschalige 

IT-systeem." 

                                                 
17 Verordening betreffende het EES. 
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Artikel 38 

Uitvoerings- en overgangsbepalingen 

1. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om uiterlijk op [36 maanden na de inwerking-

treding van deze verordening] aan deze verordening te voldoen. 

2. Voor veroordelingen die vóór [datum van invoering van gegevens overeenkomstig artikel 

33, lid 2] zijn uitgesproken, creëren de centrale autoriteiten het individuele 

gegevensbestand in het centrale systeem als volgt: 

a) alfanumerieke gegevens worden uiterlijk aan het eind van de in artikel 33, lid 2, bedoelde 

periode in het centrale systeem ingevoerd; 

b) vingerafdrukken worden uiterlijk binnen twee jaar na de ingebruikneming 

overeenkomstig artikel 33, lid 5, in het centrale systeem ingevoerd. 
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Artikel 39 

Inwerkingtreding en toepassing 

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatie-

blad van de Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten, 

overeenkomstig de Verdragen. 

 

Gedaan te, 

 

Voor het Europees Parlement  Voor de Raad 

De voorzitter      De voorzitter  

 

 

____________________ 
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