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Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uwGeachte heer Wolfsen,
brief behandelen.

Met belangstelling nam ik kennis van uw brief van 22 maart 2018. Hierin
reageerde u op mijn brief van 29 december 2017 waarbij ik u mededeling deed
van het Wpg-machtigingsbesluit Bopz-dossier (hierna: het machtigingsbesluit).1
Op het machtigingsbesluit maakte u drie opmerkingen. Hieronder zal ik uw
opmerkingen bespreken.

Ten eerste adviseert u de toelichting op het machtigingsbesluit volledigheidshalve
aan te vullen met een overweging die verwijst naar het rapport Gedeelde
informatie van de procureur-generaal bij de Hoge Raad (hierna: P-G).

Terecht merkt u op dat het machtigingsbesluit een reactie was op het rapport van
de P-G. Zulks schreef ik in mijn reactie op het rapport van de P-G op 7 februari
2018 aan de Tweede Kamer.2 In de toelichting op het machtigingsbesluit heb ik
mij omwille van de beknoptheid beperkt tot datgene dat noodzakelijk is voor de
motivering van het machtigingsbesluit.

Ten tweede adviseert u in het machtigingsbesluit op te nemen de maatregelen die
het College van procureurs-generaal gelet op artikel 2 van het machtigingsbesluit
treft teneinde te waarborgen dat de verstrekte politiegegevens uitsluitend worden
verwerkt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Het machtigingsbesluit voorziet in mijn toestemming aan de korpschef om voor
het in het machtigingsbesluit genoemde doeleinde politiegegevens te verstrekken
aan leden van het openbaar ministerie. Als voorwaarde voor die toestemming
stelde ik dat het College van procureurs-generaal maatregelen treft die
waarborgen dat de verstrekte politiegegevens door leden van het openbaar
ministerie niet voor een ander doel worden gebruikt. Die voorwaarde verbond ik
in het machtigingsbesluit ten overvloede aan de toestemming, immers berust die
verplichting op grond van de doelbindingsregel, bedoeld in artikel 3 van de Wet
politiegegevens, reeds op de ontvanger van politiegegevens.

1 Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 13 december 2017, 2162881, Stcrt.
2017, 73029.
2 Kamerstukken II 2017-18, 25763, 27.
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Het machtigingsbesluit is niet het geëigende instrument om regels te geven over
de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het openbaar ministerie. Naar
aanleiding van uw brief is door ambtenaren van mijn ministerie gesproken met
leden van het openbaar ministerie. Daarbij is afgesproken dat bij de Aanwijzing
Wet politiegegevens van het College van procureurs-generaal (ten overvloede)
wordt benadrukt dat op de verstrekte politiegegevens de doelbindingsregel van
toepassing is. De gewijzigde Aanwijzing Wet politiegegevens treedt in werking op
1juli 2018.

Ten derde merkt u op dat het machtigingsbesluit voorziet in een grondslag voor
het verstrekken van politiegegevens aan leden van het openbaar ministerie, doch
dat voor het verstrekken van die gegevens door de officier van justitie aan de
rechter een afzonderlijke grondslag noodzakelijk is.

De gegevens die de officier van justitie van de politie ontvangt ten behoeve van
zijn taak krachtens de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
(hierna: Wet Bopz) vallen buiten de reikwijdte van de Wet justitiële en
strafvorderlijke gegevens. Het doen van een verzoek krachtens de Wet Bopz door
de officier van justitie betreft immers een privaatrechtelijke bevoegdheid en wordt
niet gedaan in het kader van een strafvorderlijk onderzoek. De grondslag voor het
verstrekken van de gegevens door de officier van justitie aan de rechter moet
daarmee worden gezocht in de Algemene verordening gegevensbescherming. De
grondslag kan worden gevonden in artikel 6, eerste lid, onderdelen c, d en e, van
de Algemene verordening gegevensbescherming.

Met deze brief verwacht ik uw vragen afdoende te hebben beantwoord.
Zorgvuldigheidshalve merk ik op dat ik bij brief van 9 april 2018 aan de Voorzitter
van de Eerste Kamer heb toegezegd dat ik een afschrift van uw brief van 22
maart 2018 en onderhavige brief aan haar Kamer doe toekomen.3

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Directoraat-Generaal
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Kamerstukken 1 2017—18, 34775, VI, R.
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