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Nachtverblijfregisters opvragen bij hoteliers

Geachte heer,
Naar aanleiding van de constatering van het College Bescherming Persoonsgegevens (hierna:
CBP) dat de Nationale Politie (hierna: NP) nachthotelregisters bij hoteliers opvraagt terwijl
hiervoor geen juridische grondslag aanwezig is, heeft de NP haar werkwijze op verzoek van het
CBP aangepast. De NP heeft het CBP hierover het volgende bericht.
Op 20 november 2015 heeft de NP het CBP per e-mail medegedeeld dat zij nog slechts
nachtverblijfregisters bij hoteliers opvraagt, indien hiervoor een juridische grondslag bestaat op
grond van artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht. De nachtverblijfregisters worden door de
NP slechts opgevraagd indien dat noodzakelijk wordt geacht in verband met het voorkomen van
gevaar, ten behoeve van opsporingsonderzoek dan wel ter opheldering van het lot van vermiste
personen of slachtoffers van ongevallen. De NP heeft aangegeven dat het vorenstaande aan de
privacyfunctionarissen werkzaam binnen de elf eenheden van de NP is medegedeeld.
Voorts heeft de NP medegedeeld dat de hoteliers actief zullen worden geïnformeerd dat het
geautomatiseerd verstrekken van de nachtverblijfregisters aan de NP niet langer is toegestaan.
Mocht de NP toch ten onrechte een nachtverblijfregister ontvangen, dan zal dat register direct
worden vernietigd en zal de hotelier nogmaals worden geïnformeerd.
Ten slotte heeft de NP medegedeeld dat het voren vermelde via een brief van de korpsstaf aan de
leiding van de elf eenheden van de NP zal worden bevestigd en dat het CBP een afschrift
ontvangt van deze brief.
Het CBP stelt vast dat de door de NP ingaande 20 november 2015 gehanteerde werkwijze niet
langer in strijd is met de vigerende wet en regelgeving.

Door de NP is toegezegd dat het CBP uiterlijk aan het einde van dit jaar een afschrift ontvangt van
de brief van de korpsstaf.
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