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Deze leidraad beschrijft de wijze van uitoefening van het recht van toegang tot het Schengen-

informatiesysteem (SIS). 

 

Hoewel oorspronkelijk bedoeld om datasubjecten ("betrokkenen") te helpen bij de uitoefening van 

hun toegangsrecht, is de leidraad een praktisch instrument dat ook kan worden geraadpleegd door 

diegenen die uit hoofde van hun beroep met het toegangsrecht geconfronteerd worden (gegevens-

beschermingsautoriteiten, politiediensten, diensten voor vreemdelingenzaken, raadslieden enz.). 

 

Deze leidraad bestaat uit drie delen: een overzicht van de algemene beginselen en de essentiële 

definities in verband met het SIS, een beschrijving van de procedure voor het uitoefenen van het 

toegangsrecht in elk van de betrokken landen en tenslotte een uiteenzetting van een aantal 

bijzondere situaties die een specifieke procedure vereisen. 

 

I. OVERZICHT VAN DE ALGEMENE BEGINSELEN 

 

I.A Schengeninformatiesysteem (SIS) 

Het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 en de Uitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990 

hebben een ruimte van vrij personenverkeer tot stand gebracht: de controles aan de binnengrenzen 

van de lidstaten werden opgeheven en het beginsel van één enkele controle bij binnenkomst op het 

Schengengrondgebied werd ingevoerd. 

 

Om een toereikende veiligheidsstandaard te handhaven bleek het nodig om, naast andere maat-

regelen (versterking van de politiële en justitiële samenwerking, harmonisering van het visum- en 

asielbeleid), het Schengeninformatiesysteem (SIS) op te zetten. 

 

Het SIS is een gemeenschappelijk bestand van de lidstaten van de Schengenruimte. Het centraliseert 

twee grote categorieën van gegevens met betrekking tot gezochte of onder toezicht geplaatste 

personen, enerzijds, en gezochte voertuigen of voorwerpen, zoals bijvoorbeeld identiteits-

documenten, voertuigregistratiebewijzen en voertuigkentekenplaten, anderzijds. 
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Zo kunnen de volgende personen in het Schengeninformatiesysteem geregistreerd worden: 

 personen die door de politiediensten gezocht worden of onder toezicht geplaatst zijn, 

 vermiste personen of personen die bescherming behoeven, met name minderjarigen, 

 niet-ingezetenen van een Schengenland die niet mogen binnenkomen op het Schengen-

grondgebied. 

 

Op de uitvoering van een verzoek is het nationale recht van het uitvoerende Schengenland van toe-

passing. Indien de actie overeenkomstig het nationale recht niet is toegestaan, moet het aangezochte 

Schengenland het meldende Schengenland daarvan onverwijld in kennis stellen. 

 

Uit hoofde van de gegevensbeschermingsbeginselen kent de Uitvoeringsovereenkomst eenieder 

bijzondere rechten toe. 

Het betreft hoofdzakelijk: 

 het recht van toegang tot de hem betreffende gegevens die in het SIS geregistreerd zijn; 

 het recht van verbetering indien de geregistreerde gegevens feitelijk onjuist zijn, en van 

verwijdering indien de gegevens onrechtmatig opgenomen zijn; 

 het recht om bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten een verzoek in te dienen ter 

toetsing van de hem betreffende in het Schengeninformatiesysteem opgenomen gegevens, 

alsmede van het gebruik daarvan; 

 het recht om bij de bevoegde rechter of instantie een beroep in te stellen met het oog op 

verbetering of verwijdering van de onjuiste of onrechtmatig opgenomen gegevens, dan wel 

met het oog op het verkrijgen van schadevergoeding. 

 

I.B Toegangsrecht 

Het toegangsrecht houdt in dat eenieder die dat verlangt, toegang kan krijgen tot de hem betreffende 

gegevens die opgenomen zijn in een bestand zoals bedoeld in het nationale recht. Het betreft een 

fundamenteel gegevensbeschermingsbeginsel dat de betrokkenen in staat stelt door derden bijge-

houden persoonsgegevens te controleren. 
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Dit recht is uitdrukkelijk opgenomen in de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van 

Schengen van 19 juni 1990. Krachtens artikel 109 van de Overeenkomst heeft eenieder het recht om 

kennis te nemen van de hem betreffende gegevens die opgenomen zijn in het Schengeninformatie-

systeem (SIS). Dat recht wordt aangevuld met een recht van verbetering van feitelijk onjuiste 

gegevens en een recht van verwijdering van onrechtmatig opgenomen gegevens (artikel 110). 

De toegang moet worden geweigerd, indien de uit de signalering voortvloeiende taakuitoefening 

erdoor zou kunnen worden belemmerd, of om andermans rechten en vrijheden te beschermen. De 

toegang moet in ieder geval worden geweigerd zolang de geldigheid van een signalering ter fine 

van onopvallende controle (artikel 109, lid 2, van de Overeenkomst) niet is verstreken. 

 

Eenieder die het toegangsrecht uitoefent, kan zich richten tot de bevoegde autoriteiten van het 

Schengenland1 van zijn keuze. Deze keuzemogelijkheid vloeit voort uit het feit dat elk van de 

nationale bestanden (N.SIS) identiek is aan het in Straatsburg geïnstalleerde centrale bestand 

(C.SIS) (zie artikel 92, lid 2, van de Overeenkomst). Het toegangsrecht betreft dus identieke 

gegevens, ongeacht het land waar het verzoek wordt ingediend. 

 

Het toegangsrecht wordt evenwel overeenkomstig het nationale recht van de aangezochte staat uit-

geoefend. De vigerende procedureregels kunnen namelijk verschillen, omdat er momenteel twee 

regelingen zijn voor toegang tot politiële bestanden, dus ook tot het SIS. In bepaalde landen is de 

toegang namelijk rechtstreeks, in andere onrechtstreeks. 

 

Eenieder die dat wenst, kan van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit in het betrokken 

Schengenland informatie verkrijgen over de toepasselijke regeling inzake het recht van toegang en 

verbetering.  

 

I.B.1) Recht van rechtstreekse toegang 

De betrokkene richt zijn verzoek om toegang rechtstreeks tot de autoriteiten die de gegevens 

beheren (politie, rijkswacht, douane enz.). Indien het nationale recht daarin voorziet, kan hij kennis 

nemen van de hem betreffende gegevens. 

                                                 
1 België, Tsjechië, Hongarije, Malta, Litouwen, Letland, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, 

Italië, Portugal, Spanje, Oostenrijk, Griekenland, Denemarken, Slovenië, Slowakije, Polen, Zweden, 
Zwitserland, Finland, Noorwegen en IJsland (situatie per oktober 2009). 
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I.B.2) Recht van onrechtstreekse toegang 

De betrokkene richt zijn verzoek om toegang aan de nationale gegevensbeschermingsautoriteit van 

de staat waar hij zijn verzoek indient. De gegevensbeschermingsautoriteit toetst de in het SIS opge-

nomen gegevens op dezelfde wijze als die welke opgenomen zijn in de politiële bestanden betref-

fende de nationale veiligheid, defensie of de openbare veiligheid. 

 

De wijze waarop de gegevens worden meegedeeld, verschilt van land tot land (zie hieronder) en kan 

in bepaalde gevallen zeer beperkt zijn. 

 

I.C Beginsel van verbetering en verwijdering van de gegevens 

Volgens de Schengenovereenkomst kan alleen de staat die een signalering heeft ingevoerd in het 

SIS, deze wijzigen of verwijderen (artikel 106). 

 

Wanneer een land met rechtstreeks toegangsrecht een verzoek om toegang ontvangt in verband met 

een signalering die het niet zelf heeft ingevoerd, moet dit land het signalerende land de gelegenheid 

bieden zich uit te spreken over de mogelijkheid om de gegevens mee te delen aan de verzoeker. 

 
Wanneer het een land met onrechtstreeks toegangsrecht betreft, moeten de nationale gegevens-

beschermingsautoriteiten op grond van artikel 114, lid 2, van de Schengenovereenkomst met elkaar 

samenwerken (zie hieronder). 

 
II. BESCHRIJVING VAN DE PROCEDURE VOOR DE UITOEFENING VAN HET TOEGANGSRECHT IN 

ELK VAN DE LANDEN VAN DE SCHENGENRUIMTE 

 
De te volgen procedures voor de uitoefening van het toegangsrecht zijn specifiek voor elk land dat 

het Schengenacquis toepast, en staan beschreven in de nationale fiches in de hoofdstukken 

IV-XXVII. 
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III. BIJZONDERE SITUATIES DIE EEN SPECIFIEKE PROCEDURE VEREISEN: 

III.A Samenwerking tussen de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten: 

 

Richt een persoon een verzoek om toegang tot hem betreffende gegevens tot de nationale gegevens-

beschermingsautoriteit van een van de Schengenlanden en blijkt bij de toetsing dat deze gegevens 

door een ander Schengenland zijn ingevoerd, dan moeten de controleautoriteiten van de twee 

betrokken staten - die waar het verzoek is ingediend en die waar de signalering is ingevoerd - nauw 

met elkaar samenwerken. 

 

Gezien het grote aantal verzoeken waarbij verschillende staten betrokken zijn en gelet op de moge-

lijke gevolgen van een signalering in het SIS voor de individuele vrijheden, in het bijzonder de vrij-

heid zich te verplaatsen, is een doeltreffende en vlotte samenwerking tussen de controleautoriteiten 

noodzakelijk. Met inachtneming van het nationale recht dienen de volgende beginselen te worden 

toegepast: 

 

– de nationale controleautoriteit die een verzoek om toegang ontvangt, moet, wanneer een 

andere staat de persoonsgegevens heeft ingevoerd, nauw samenwerken met de nationale 

controleautoriteit van de invoerende staat. 

In geen geval ontheft dit verzoek om samenwerking de controleautoriteit waar het verzoek 

oorspronkelijk ingediend werd, van haar verantwoordelijkheid. 

 
– de controleautoriteit waar het verzoek oorspronkelijk ingediend werd, verstrekt de aange-

zochte autoriteit alle beschikbare gegevens die dienstig zijn voor de toetsing. De aangezochte 

nationale controleautoriteit verricht de haar gevraagde toetsing met bekwame spoed. 

 
Meer bepaald toetst de controleautoriteit of de signalering terecht in het SIS is ingevoerd; hiervoor 

is het soms nodig de toetsing uit te breiden tot de gegevens die in de nationale bestanden opgeno-

men zijn. 

 
– Deze verzoeken moeten prioritair behandeld worden om een buitensporige antwoordtermijn 

voor de verzoeker te vermijden. 

 

Indien de verzoeker zijn verzoek om toegang krachtens het toepasselijke nationale recht recht-

streeks kan indienen bij de autoriteiten die de nationale bestanden beheren, moet hij onverwijld van 

deze mogelijkheid in kennis gesteld worden . 
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– Na de toetsing zendt de aangezochte controleautoriteit alle informatie die zij in de loop van 

haar onderzoek verkregen heeft, toe aan de controleautoriteit waar het verzoek oorspronkelijk 

ingediend werd. In haar advies informeert de nationale controleautoriteit de verzoekende 

nationale controleautoriteit over de implicaties van haar nationale recht voor het recht van 

toegang. Zij kan vermelden welke beslissing overeenkomstig haar nationale recht op het ver-

zoek om toegang zou zijn genomen. Indien het een autoriteit met rechtstreeks toegangsrecht 

betreft, terwijl bij de verzoekende autoriteit het toegangsrecht onrechtstreeks wordt uitge-

oefend, deelt zij mee of zij ermee instemt deze gegevens aan de verzoeker toe te zenden. 

 

III.B Signalering van aliassen 

Vaak wordt een persoon wiens identiteit is misbruikt (bijvoorbeeld bij diefstal en gebruik van zijn 

identiteitsdocumenten door een derde), in het SIS gesignaleerd. De persoon die feitelijk gezocht 

wordt, wordt namelijk geregistreerd met de verschillende identiteiten die hij kan aannemen. 

 

Signalering in het SIS van personen wier identiteit misbruikt wordt, veroorzaakt ernstige juridische 

en praktische problemen. 

 

Het SIS bevat een signalering met een identiteit die noch rechtens, noch feitelijk overeenstemt met 

een persoon die beantwoordt aan de criteria als bedoeld in de artikelen 95 tot en met 100 van de 

Schengenovereenkomst. Deze signalering druist in tegen de inzake gegevensbescherming essentiële 

beginselen van relevantie en juistheid van de gegevens. 

 

Bovendien blijkt uit de ervaring van de nationale controleautoriteiten dat personen wier identiteit 

misbruikt wordt, in een uiterst netelige situatie kunnen terechtkomen en de grootste moeite kunnen 

hebben hun rechten te doen gelden. 

 

Onverminderd de technische oplossingen die op lange termijn overwogen worden, zouden de 

volgende beginselen gehanteerd moeten worden bij de behandeling van verzoeken om toegang van 

personen wier identiteit misbruikt wordt. 
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– Gelet op het feit dat de op het SIS aangesloten staten verplicht zijn ervoor te zorgen dat de 

opgenomen gegevens correct en actueel zijn, mogen signaleringen van personen wier identi-

teit misbruikt wordt, slechts in zeer beperkte mate gehandhaafd worden, dat wil zeggen uit-

sluitend in gevallen waarvan de ernst de verwerking van deze gegevens rechtvaardigt, volgens 

de voorwaarden van de artikelen 95 tot en met 100. 

De rechten van het slachtoffer van identiteitsmisbruik - met name het recht te verzoeken om 

verwijdering van een voor hem nadelige signalering - en het uit de verwijdering voort-

vloeiende risico moeten tegen elkaar afgewogen worden. 

 

– Bij de uitoefening van het recht van toegang tot de gegevens van de persoon wiens identiteit 

misbruikt wordt, moeten de signalerende staten een verzoek om signaleringsverwijdering in 

de meeste gevallen met de grootste spoed beantwoorden, met name wanneer het bijvoorbeeld 

artikel 96- en niet artikel 95-signaleringen betreft. 

 

– Tenslotte kan het gebeuren dat een persoon wiens identiteit in het SIS geregistreerd is als 

"vastgestelde identiteit", beweert dat zijn naam misbruikt en voor frauduleuze doeleinden 

gebruikt wordt. Deze netelige situatie kan zich voordoen wanneer de dader van een strafbaar 

feit wordt staande gehouden en deze de identiteit van het slachtoffer van het identiteits-

misbruik opgeeft. De GCA van Schengen is van mening dat de persoon die het slachtoffer 

meent te zijn van identiteitsmisbruik, in dat geval in staat moet zijn om met alle middelen aan 

te tonen dat hij de hem ten laste gelegde feiten niet gepleegd heeft, en om zijn rechten te doen 

gelden. 
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III.C Signalering van een vreemdeling die houder is van een door een lidstaat afgegeven 

verblijfstitel 

 

Hiervoor voorziet artikel 25, lid 2, van de Schengenovereenkomst in de volgende procedure: 

"Wanneer blijkt dat een vreemdeling die houder is van een door één der Overeenkomstsluitende 

Partijen afgegeven geldige verblijfstitel, ter fine van weigering is gesignaleerd, treedt de signale-

rende Overeenkomstsluitende Partij in overleg met de Overeenkomstsluitende Partij die de 

verblijfstitel heeft afgegeven teneinde na te gaan of er voldoende grond is voor intrekking van de 

verblijfstitel. 

 

Wanneer de verblijfstitel niet wordt ingetrokken, gaat de signalerende Overeenkomstsluitende Partij 

over tot intrekking van de signalering, doch kan zij de vreemdeling op haar nationale signalerings-

lijst opnemen.". 

 

Het kan dan voorkomen dat een vreemdeling die weliswaar legaal in een lidstaat verblijft, doch 

door een andere lidstaat van de Schengenruimte in het SIS gesignaleerd wordt op grond van 

artikel 96 van de Schengenovereenkomst. 

 

Dat lijkt onlogisch, omdat het niet mogelijk zou moeten zijn dat een persoon op het grondgebied 

van een Schengenland verblijft, terwijl hij tegelijkertijd in het SIS gesignaleerd staat als "persona 

non grata" in de Schengenruimte. 

 

In die omstandigheden is het van belang dat elke gegevensbeschermingsautoriteit, wanneer zij vast-

stelt dat de hierboven geschetste situatie van toepassing is op de persoon die zijn recht van toegang 

tot het SIS uitoefent, nagaat of de procedure van artikel 25, lid 2, van de Schengenovereenkomst 

gevolgd is. Die procedure resulteert in het merendeel van de gevallen immers in verwijdering van 

de signalering van de betrokkene. Wanneer er volgens het land dat de verblijfstitel heeft afgegeven 

namelijk geen grond is om de op regelmatige wijze afgegeven verblijfstitel in te trekken, moet de 

signalering automatisch uit het SIS verwijderd worden. De Overeenkomst biedt de signalerende 

staat op dit punt geen enkele speelruimte. 

 

De GCA heeft deze zaak onderzocht en het blijkt dat deze procedure niet systematisch wordt toege-

past en voor de betrokkene zeer lang kan duren. Bovendien lijken de lidstaten ervan uit te gaan dat 

zij mogen uitmaken of een signalering verwijderd moet worden op grond van artikel 25, lid 2, van 

de Schengenovereenkomst. 
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Gelet op deze bevindingen dienen de gegevensbeschermingsautoriteiten de volgende beginselen te 

hanteren: 

 

– nagaan of de in het SIS gesignaleerde persoon een geldige verblijfstitel heeft die is afgegeven 

door een van de Schengenlanden,  

– de betrokken autoriteiten er in dat geval op wijzen dat de signalering automatisch verwijderd 

moet worden (behoudens in uitzonderingsgevallen), en erop aandringen dat de in het SIS 

opgenomen gegevens snel verwijderd worden. 

 

________________________ 
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IV. OOSTENRIJK 

 

1. Aard van het toegangsrecht (rechtstreeks, onrechtstreeks of gemengd toegangsrecht) 

In Oostenrijk is het recht van toegang tot persoonsgegevens in beginsel een rechtstreeks recht: de 

verzoeken om informatie moeten met andere woorden aan de verantwoordelijke voor de gegevens-

bescherming (Auftraggeber) worden gericht en deze geeft er persoonlijk gevolg aan. Deze regel is 

in het algemeen van toepassing krachtens de Oostenrijkse gegevensbeschermingswet en is ook meer 

bepaald van toepassing op gegevens die verband houden met in het SIS opgeslagen signaleringen 

op grond van de artikelen 95 tot en met 100 van de Overeenkomst. 

 

2. Contactgegevens van de instantie waaraan het verzoek om toegang moet worden gericht 

Een verzoek om informatie moet gericht worden aan de politiële autoriteit (als verantwoordelijke 

voor de gegevensverwerking) waarvan de betrokkene wenst te vernemen of zij hem betreffende 

gegevens heeft verwerkt. 

 

3. Vorm van het verzoek: te verstrekken informatie en documenten - eventuele kosten 

Overeenkomstig §26 van de Datenschutzgesetz (DSG) 2000 (gegevensbeschermingswet van 2000) 

moet degene die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking het verzoek van de betrokkene 

beantwoorden indien: 

– het verzoek schriftelijk is gedaan (het verzoek kan met instemming van de verantwoordelijke 

voor de gegevensverwerking ook mondeling worden gedaan), en 

– hij op passende wijze het bewijs van zijn identiteit levert (bijvoorbeeld een kopie van een 

identiteitsbewijs). 

 

Het antwoord moet het volgende bevatten: 

– de verwerkte gegevens; 

– de over de oorsprong van de gegevens beschikbare informatie; 

– de eventuele adressaten of groepen van adressaten van de doorgezonden gegevens; 

– het gebruiksdoel van de gegevens; 

– de rechtsgrondslag, op een wijze die algemeen begrijpelijk is; 

– op verzoek van de betrokkene, naam en adres van de dienstverlener die belast is met de 

verwerking van de hem betreffende gegevens. 
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De gegevens behoeven niet te worden meegedeeld indien: 

 

– de bescherming van de belanghebbende om bijzondere redenen daartoe noopt; 

– het overwegende rechtmatige belang van degene die verantwoordelijk is voor gegevens-

verwerking of van een derde zich daartegen verzet; 

– het overwegende openbare belang zich daartegen verzet omdat het bijvoorbeeld noodzakelijk 

is: 

• de constitutionele instellingen van de Republiek Oostenrijk te beschermen; of 

• de inzetbaarheid van de nationale strijdkrachten veilig te stellen; of 

• de belangen van de algehele landsverdediging veilig te stellen; of 

• gewichtige belangen van het buitenlands beleid of economische of financiële belangen 

van de Republiek Oostenrijk of de Europese Unie te beschermen; of 

• strafbare feiten te voorkomen, te verhinderen of te vervolgen. 

 

Indien de bescherming van het openbaar belang op het gebied van rechtshandhaving ertoe noopt de 

gegevens niet mee te delen, moet in alle gevallen waarin geen gegevens worden verstrekt (ook 

indien inderdaad geen gegevens zijn gebruikt), worden vermeld dat "geen op de betrokkene 

betrekking hebbende gegevens waarvan de mededeling verplicht is, zijn gebruikt" (lid 5). 

Deze weigering om gegevens mee te delen is onderworpen aan de controle van de Datenschutz-

kommission (commissie voor gegevensbescherming) en daartegen kan een specifiek beroep worden 

ingesteld. 

De mededeling van de gegevens kan geweigerd worden indien de betrokkene tijdens de 

inlichtingenprocedure zijn medewerking niet verleent of de wettelijk voorgeschreven vergoeding 

niet betaalt. 

 

De betrokkene moet in een redelijkerwijs van hem te verwachten mate meewerken aan de 

inlichtingenprocedure. 

Degene die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming moet de gegevens binnen een termijn 

van acht weken verstrekken, dan wel de gehele of gedeeltelijke weigering daartoe schriftelijk 

motiveren. 

Deze informatieverstrekking is kosteloos indien het een actueel bestand betreft en indien de 

betrokkene tijdens het lopende jaar nog niet eerder hetzelfde verzoek heeft geformuleerd. 

In alle andere gevallen kan een forfaitaire vergoeding van EUR 18,89 worden gevraagd, van welke 

vergoeding kan worden afgeweken indien de kosten beduidend hoger zijn. Indien de informatie-

verstrekking aanleiding heeft gegeven tot een verbetering, moet de vergoeding worden terugbetaald. 
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4. Contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit en de rol die zij kan 

vervullen 

Datenschutzkommission 

Hohenstaufengasse 3 
A -1010 Vienna 

Tel.: +43 1 531 15/2525 
Fax: +43 1 531 15/2690 
E-mail: dsk@dsk.gv.at. 

 

Indien bij het verstrijken van de termijn van acht weken de politiële autoriteit niet heeft geantwoord 

of indien de betrokkene ervan in kennis wordt gesteld dat geen gegevens zijn verwerkt waarvan de 

mededeling verplicht is, kan de betrokkene overeenkomstig § 31, lid 1 en/of 4, DSG van 2000 een 

beroep doen op de commissie voor gegevensbescherming. 

 

Indien in het kader van een beroepsprocedure op grond van § 31, lid 4, DSG van 2000 degene die 

verantwoordelijk is voor gegevensbescherming de vertrouwelijkheid om redenen van overwegend 

openbaar belang inroept, moet de commissie voor gegevensbescherming nagaan of de vertrouwe-

lijkheid nodig is en kennis geven van de bekendmaking van de gegevens indien ze niet gerechtvaar-

digd is ten aanzien van de betrokkene. 

De autoriteit kan deze kennisgeving betwisten bij het Verwaltungsgerichtshof (de administratieve 

rechter). Wordt geen beroep ingesteld, dan dient de autoriteit binnen een termijn van acht weken 

gevolg te geven aan de kennisgeving van de commissie voor gegevensbescherming; zo niet dan kan 

de commissie zelf de gegevens aan de belanghebbende meedelen. 

 

5. Verwijzing naar de belangrijkste vigerende nationale wetgeving 

§ 26 van de Wet inzake gegevensbescherming van 2000 (DSG 2000), BGBl. (Federaal Staatsblad) 

I, nr. 165/1999. 

 

§ 26 (1) De opdrachtgever moet een persoon inlichtingen verschaffen over hem betreffende ver-

werkte gegevens, wanneer deze daarom schriftelijk verzoekt en zijn identiteit op passende wijze 

aantoont. Met toestemming van de opdrachtgever kan ook mondeling om inlichtingen worden 

gevraagd. De inlichtingen moeten, in algemeen begrijpelijke vorm, de verwerkte gegevens, de 

beschikbare informatie over de herkomst ervan, eventuele ontvangers of groepen van ontvangers 

van de gegevens, het doel van de gegevensverwerking alsmede de rechtsgrondslagen bevatten. Op 

verzoek van de betrokkene moeten ook de namen en adressen van medewerkers die met de verwer-

king van de gegevens belast zijn, bekend worden gemaakt. Met toestemming van de betrokkene 

kunnen de inlichtingen mondeling in plaats van schriftelijk worden verstrekt, met de mogelijkheid 

van inzage en een afschrift of kopie. 
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(2) De inlichtingen mogen niet worden verstrekt indien daarvoor dwingende bijzondere redenen 

in verband met de bescherming van de betrokkene bestaan, of indien overwegende legitieme 

belangen van de opdrachtgever of een derde, met name ook overwegende openbare belangen, zich 

daartegen verzetten. Overwegende openbare belangen kunnen voortvloeien uit de noodzaak: 

1. de constitutionele instellingen van de Republiek Oostenrijk te beschermen of 

2. de inzetbaarheid van de nationale strijdkrachten veilig te stellen of 

3. de belangen van de algehele landsverdediging veilig te stellen of 

4. gewichtige belangen van het buitenlands beleid of economische of financiële belangen van de 

Republiek Oostenrijk of de Europese Unie te beschermen of 

5. strafbare feiten te voorkomen, te verhinderen of te vervolgen. 

Op de toelaatbaarheid van inlichtingenweigeringen op grond van de punten 1 tot en met 5 wordt 

door de commissie voor gegevensbescherming controle uitgeoefend overeenkomstig § 30, lid 3, en 

de bijzondere klachtenprocedure van de commissie voor gegevensbescherming overeenkomstig 

§ 31, lid 4. 

 

(3) De betrokkene moet in een redelijkerwijs van hem te verwachten mate meewerken aan de 

inlichtingenprocedure teneinde ongerechtvaardigde en buitensporige kosten voor de opdrachtgever 

te vermijden. 

 

(4) Binnen acht weken na ontvangst van het verzoek moeten de inlichtingen worden verstrekt of 

moeten schriftelijk de redenen worden meegedeeld waarom zij niet of niet volledig worden 

verstrekt. Van het verstrekken van de inlichtingen kan ook worden afgezien omdat de betrokkene 

niet overeenkomstig lid 3 aan de procedure heeft meegewerkt of omdat hij de kosten niet heeft 

betaald. 

 

(5) Bij de afhandeling van een verzoek moet in elke dienst die belast is met de in lid 2, punten 1 

tot en met 5, genoemde taken, voor zover met het oog op de bescherming van een openbaar belang 

inlichtingen moeten worden geweigerd, als volgt te werk worden gegaan: in alle gevallen waarin 

geen inlichtingen worden verstrekt - dus ook omdat in feite geen gegevens worden gebruikt - moet 

in plaats van een inhoudelijke motivering worden meegedeeld dat geen onder de inlichtingen-

verplichting vallende gegevens over de betrokkene worden gebruikt. De toelaatbaarheid van deze 

werkwijze kan door de commissie voor de gegevensbescherming worden getoetst overeenkomstig 

§ 30, lid 3, en kan het voorwerp zijn van de bijzondere klachtenprocedure voor diezelfde commissie 

overeenkomstig § 31, lid 4. 
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(6) De inlichtingen moeten kosteloos worden verstrekt indien het gaat om de geactualiseerde 

inhoud van een gegevensbestand en indien de betrokkene in datzelfde jaar bij de opdrachtgever nog 

geen verzoek om inlichtingen op hetzelfde gebied heeft gedaan. In alle andere gevallen kan een 

forfaitaire vergoeding van EUR 18,89 worden gevraagd, van welke vergoeding kan worden 

afgeweken indien de kosten beduidend hoger zijn. Een eventueel betaalde vergoeding wordt 

ongeacht eventuele schadeclaims terugbetaald wanneer de gegevens onrechtmatig zijn gebruikt of 

wanneer de inlichtingen anderszins tot een rectificatie hebben geleid. 

 

(7) Vanaf het tijdstip van kennisname van een inlichtingenverzoek mag de opdrachtgever gege-

vens over de betrokkene gedurende vier maanden en, in geval van een overeenkomstig § 31 bij de 

commissie voor gegevensbescherming ingediende klacht, tot aan de formele afsluiting van de 

procedure niet vernietigen. 

 

(8) Voor zover voor gegevenstoepassingen van rechtswege een openbaar inzagerecht geldt, heeft 

de betrokkene recht op inlichtingen in de mate waarin het inzagerecht voorziet. Voor de inzage-

procedure gelden de nadere bepalingen van de wetgeving inzake de instelling van openbare boeken 

of registers. 

 

(9) Voor inlichtingen in verband met het strafregister gelden de bijzondere bepalingen van de wet 

inzake het strafregister van 1968 betreffende uittreksels uit het strafregister. 

 

(10) In geval van een op grond van de rechtsregels, deontologische regels of gedragsregels 

overeenkomstig § 6, lid 4, op eigen verantwoordelijkheid genomen besluit tot een gegevenstoepas-

sing door de uitvoerder van een opdracht overeenkomstig § 4, punt 4, derde zin, kan de betrokkene 

zijn verzoek om inlichtingen ook richten tot de opdrachtgever. Deze moet de betrokkene binnen 

twee weken kosteloos de naam en het adres van de uitvoerder van de opdracht meedelen, voor 

zover nog niet bekend, opdat de betrokkene zijn recht op inlichtingen overeenkomstig lid 1 

tegenover die uitvoerder kan doen gelden. 

 

6. Taalregeling 

Volgens het Oostenrijkse recht kan de betrokkene de procedure inzake het toegangsrecht in gang 

zetten in het Duits. 
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V. BELGIË 

 

1. Aard van het toegangsrecht 

Eenieder geniet een recht van onrechtstreekse toegang tot alle hem betreffende persoonsgegevens 

die door de politiediensten zijn verwerkt. Om dit recht uit te oefenen moet een verzoek worden 

gericht tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

2. Contactgegevens van de instantie waaraan het verzoek om toegang moet worden gericht 

Commission de la protection de la vie privée 
Rue Haute 139> 
1000 Bruxelles 

 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer 

Hoogstraat 139 
1000 Brussel 

Tel.: +32 2 213 85 40 
Fax: +32 2 213 85 65 

Website: http://www.privacycommission.be http://www.privacycommission.be/ 
E-mail: info@privacycommission.be 

 

3. Vorm van het verzoek: te verstrekken informatie en documenten 

Het verzoek wordt ingediend bij de Commissie aan de hand van een gedagtekend en ondertekend 

schrijven. Het vermeldt de naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit van de betrokkene en 

gaat vergezeld van een fotokopie van zijn identiteitsdocument. 

 
In het verzoek worden tevens de volgende gegevens vermeld indien de verzoeker daarover beschikt: 

de naam van de betrokken overheid of dienst, alle relevante elementen betreffende de betwiste 

gegevens, zoals de aard ervan, de omstandigheden of de aanleiding van de kennisneming ervan, 

alsook de eventueel gewenste verbeteringen. 

 
De procedure is kosteloos. 

 
4. Resultaten die van het verzoek om toegang kunnen worden verwacht. Inhoud van de 

mededeling. 

Ontvangt de Commissie een verzoek om onrechtstreekse toegang tot persoonsgegevens die door een 

politiedienst zijn verwerkt, dan verricht zij de controles en verificaties bij de betrokken dienst. 
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Na afloop van de controle deelt de Commissie aan de betrokken persoon mee dat de nodige verifi-

caties zijn verricht. In geval van verwerking van persoonsgegevens beheerd door een politiedienst 

met het oog op een identiteitscontrole, verstrekt de Commissie in voorkomend geval, na advies van 

de betrokken dienst, aan de betrokken persoon alle andere inlichtingen die zij relevant acht. 

 

5. Verwijzing naar de belangrijkste vigerende nationale wetgeving 

– Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van 

de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de Wet van 11 december 1998 tot 

omzetting van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995, inzonderheid artikel 13; 

– Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoons-

gegevens, inzonderheid de artikelen 36 tot en met 46. 
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VI. TSJECHIË 

 

1. Aard van het toegangsrecht 

De betrokkene heeft rechtstreeks toegang. De betrokkene moet zijn rechten in verband met het SIS 

in de eerste plaats uitoefenen tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking van deze 

gegevens, dat wil zeggen de politie van Tsjechië. 

 

2. Contactgegevens van de instantie waaraan het verzoek om toegang moet worden gericht 

Police Presidium of the Czech Republic 

P. O. Box 62/K-SOU 

Strojnická 27 

170 89 Praha 7 

 
3. Vorm van het verzoek: te verstrekken informatie en documenten - eventuele kosten 

Hoe om informatie over verbetering/verwijdering van gegevens moet worden verzocht, staat 

vermeld op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit (www.uoou.cz); dat geldt ook voor 

de formulieren die door de betrokkene kunnen worden gebruikt. Informatie is te vinden op de 

websites van de politie (www.policie.cz) en het ministerie van Binnenlandse Zaken 

(http://www.mvcr.cz/eu-schengen.aspx) en op de algemene "Europese" website van Tsjechië 

(www.euroskop.cz). 

 

Elke betrokkene heeft het recht om aan de politie van Tsjechië (adres zie hierboven) een schriftelijk 

verzoek toe te zenden en aldus zijn recht op informatie over en op verwijdering of verbetering van 

de hem betreffende gegevens in het SIS uit te oefenen. Informatie over de verwerking van 

persoonsgegevens in het SIS mag uitsluitend aan de betrokkene (of zijn raadsman) worden 

meegedeeld. Het verzoek moet de identiteitsgegevens van de verzoeker bevatten - alle voornamen, 

naam, geboortedatum en plaats, en adres. De politie is verplicht een verzoek binnen 60 dagen te 

beantwoorden. De uitoefening van het toegangsrecht is kosteloos. 

 

4. Contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit en rol die zij kan 

vervullen 

The Office for Personal Data Protection 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 

Tsjechië 
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De Dienst bescherming van persoonsgegevens is bevoegd om op verzoek van de betrokkene de 

verwerking van persoonsgegevens in het nationale deel van het SIS te toetsen, indien er een 

vermoeden bestaat dat de procedure onrechtmatig is, of indien de verantwoordelijke voor de 

gegevensverwerking (de politie van Tsjechië) geen bevredigend antwoord heeft gegeven. 

 

5. Resultaten die van het verzoek om toegang kunnen worden verwacht. Inhoud van de 

mededeling 

De politie moet aangeven of, en zo ja welke persoonsgegevens van de betrokkene in het SIS zijn 

opgenomen, waarom deze zijn opgenomen (voor welk doel), en door welke autoriteit.  

Overeenkomstig artikel 83/4 van de Wet op de politie mag de politie geen gevolg geven aan het 

verzoek, indien daardoor de uitvoering van politietaken in verband met strafprocedures of de 

nationale veiligheid in het gedrang zou worden gebracht, of indien daardoor de rechtmatige 

belangen van een derde zouden worden geschaad. 

 

6. Verwijzing naar de belangrijkste vigerende nationale wetgeving 

Wet nr. 101/2000 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, en tot wijziging van een 

aantal wetten (art. 12 en 21) 

Wet nr. 273/2008 betreffende de politie van de Tsjechische Republiek (art. 83 en 84) 

 

7. Taalregeling 

De enige officiële taal voor communicatie met de Tsjechische autoriteiten is het Tsjechisch. De 

Tsjechische gegevensbeschermingsautoriteit communiceert echter ook in het Engels. Basis-

informatie over de wijze van uitoefening van het toegangsrecht op de website van de Tsjechische 

gegevensbeschermingsautoriteit is ook beschikbaar in het Engels. 
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VII. DENEMARKEN 

 
1. Aard van het toegangsrecht 

De betrokkene heeft rechtstreeks toegang. 

 

2. Contactgegevens van de instantie waaraan het verzoek om toegang moet worden gericht 

Verzoeken om toegang moeten worden gericht aan de politiedienst, die verantwoordelijk is voor de 

verwerking: 

 

Rigspolitiet 
Polititorvet 14 

DK-1780 København V 
Tel.: +45 33 14 88 88 

 

3. Vorm van het verzoek: te verstrekken informatie en documenten - eventuele kosten 

 

Aan het verzoek zijn geen bijzondere formaliteiten verbonden. 

 

Verzoeken om toegang moeten zo spoedig mogelijk worden beantwoord; indien de termijn bij uit-

zondering meer dan vier weken beloopt, moet de verantwoordelijke voor de verwerking van de 

gegevens de betrokkene daarvan in kennis stellen. In de kennisgeving wordt aangegeven waarom 

geen beslissing kan worden genomen vóór het verstrijken van de termijn van vier weken, alsook 

wanneer de beslissing wellicht wordt genomen. 

 
In beginsel wordt het toegangsrecht schriftelijk toegestaan indien de betrokkene dat verlangt. Indien 

de betrokkene zich persoonlijk aandient bij de verantwoordelijke voor de verwerking, moet worden 

nagegaan of hij een schriftelijk antwoord wenst dan wel een mondelinge mededeling van de 

gegevens. 

 
De verzoeken om toegang zijn kosteloos. 
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4. Contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit en rol die zij kan 

vervullen 

 
Datatilsynet 

Borgergade 28, 5. sal 
DK-1300 København K 

Tel.: +45 3319 3200 
Fax: +45 3319 3218 

E-mail: dt@datatilsynet.dk 
www.datatilsynet.dk 

 

Klachten omtrent besluiten van de politie op verzoeken om toegang kunnen worden gericht tot het 

bureau voor gegevensbescherming. Wanneer het bureau voor gegevensbescherming klachten 

behandelt, gaat het na of in het kader van de aanhangig gemaakte zaak gegevens zijn ingevoerd op 

een wijze die indruist tegen de Schengenovereenkomst. 

 
5. Resultaten die van het verzoek om toegang kunnen worden verwacht. Inhoud van de 

mededeling. 

 
Volgens sectie 31(1) van de wet verwerking persoonsgegevens moet de verantwoordelijke voor de 

verwerking (in dit geval de politie) de verzoeker meedelen of hem betreffende gegevens al dan niet 

worden verwerkt. In voorkomend geval moet aan de betrokkene op een gemakkelijk te begrijpen 

wijze worden meegedeeld welke hem betreffende gegevens worden verwerkt, met welk doel dit 

gebeurt, voor wie de gegevens bestemd zijn en welke informatie er is omtrent de herkomst van de 

gegevens. 

 
Volgens sectie 32(1), juncto sectie 30(2), van genoemde wet verliest de betrokkene zijn recht van 

toegang indien geoordeeld wordt dat zijn belang om kennis te nemen van de hem betreffende gege-

vens, ondergeschikt is aan dwingende redenen van openbaar belang, waaronder: 

 
1) nationale veiligheid 

2) …… 

3) openbare veiligheid 

4) preventie, onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten of schendingen van de 

deontologische regels voor gereglementeerde beroepen 

5) ………. 

6) …….. 
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Volgens artikel 95 en de artikelen 98 tot en met 100 van de Schengenovereenkomst heeft de in het 

Schengeninformatiesysteem ingevoerde informatie tot doel dat gezochte personen worden aange-

houden, opgeroepen personen verschijnen, vonnissen of oproepingen tot het ondergaan van een 

vrijheidsstraf worden betekend, onopvallende of gerichte controle van personen en voertuigen 

wordt uitgeoefend en voorwerpen worden gevonden met het oog op inbeslagneming of gebruik als 

bewijsmiddel in een strafprocedure. 

 
In verband hiermee zijn er gevallen denkbaar waarin de betrokkene niet verneemt of hem betref-

fende gegevens zijn ingevoerd krachtens artikel 95 of de artikelen 98 tot en met 100 van de 

Overeenkomst. Anders zou de betrokkene ervoor kunnen zorgen dat de uit de signalering voort-

vloeiende maatregelen ernstig in gevaar worden gebracht; zie ook artikel 109, lid 2, van de 

Schengenovereenkomst. 

 
6. Verwijzing naar de belangrijkste vigerende nationale wetgeving 

Wet nr. 429 van 31 mei 2000 inzake de verwerking van persoonsgegevens. 
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VIII. FINLAND 

 

1. Aard van het toegangsrecht 

De betrokkene heeft rechtstreeks toegang. 

 

2. Contactgegevens van de instantie waaraan het verzoek om toegang moet worden gericht 

Het verzoek moet persoonlijk worden ingediend bij de lokale districtspolitie. 

 

3. Vorm van het verzoek: te verstrekken informatie en documenten - eventuele kosten 

De betrokkenen moeten hun verzoek zelf indienen bij de politie en zij moeten het bewijs leveren 

van hun identiteit. 

De uitoefening van het toetsingsrecht geeft alleen aanleiding tot kosten indien er minder dan een 

jaar verstreken is sinds de betrokkene dat recht voor het laatst heeft uitgeoefend. 

 

De beheerder van het bestand moet de personen die in het bestand zijn opgenomen, binnen een 

redelijke termijn de mogelijkheid bieden om de gegevens in het bestand te raadplegen en die gege-

vens verstrekken wanneer hij daartoe een schriftelijk verzoek ontvangt. 

 

4. Contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit en rol die zij kan 

vervullen 

Albertinkatu 25 A 
PL 315,  

FIN - 00181 Helsinki 
Tel.: ++358 (0)10 36 66700 
Fax: ++358 (0)10 36 66735 
E-mail: tietosuoja@om.fi 

Internet: www.tietosuoja.fi 
 
Als kennisneming van gegevens van het SIS op grond van sectie 27 van de persoonsgegevenswet 

wordt geweigerd door de politie, moet een bewijs worden verstrekt waaruit die beslissing blijkt en 

moet de persoon die in het bestand is opgenomen, in overweging worden gegeven zich tot de 

gegevensbeschermingsautoriteit te richten. Vervolgens kan die persoon zijn zaak voorleggen aan 

die autoriteit. 

De gegevensbeschermingsautoriteit neemt bindende beslissingen inzake het toetsingsrecht. Tegen 

de beslissingen van die autoriteit kan beroep worden ingesteld bij de bevoegde administratieve 

rechtbank en, later, bij het hoogste administratieve rechtscollege (secties 28 en 29 van de persoons-

gegevenswet). 

 

5. Verwijzing naar de belangrijkste vigerende nationale wetgeving 

Gegevensbeschermingswet (523/1999) 

Politiegegevensbeschermingswet (761/2003) 
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IX. FRANKRIJK 

 

1. Aard van het toegangsrecht 

Het toegangsrecht is van gemengde aard. 

Het is rechtstreeks indien de in het SIS geregistreerde personen: 

 
–  gezocht worden in het belang van het gezin (artikel 97 van de Overeenkomst), 

–  minderjarigen zijn die het grondgebied niet mogen verlaten (artikel 97), 

–  weggelopen minderjarigen zijn (artikel 97), 

– bij de signalering van een gestolen voertuig worden vermeld of geïdentificeerd 

(artikel 100). 

 

In alle overige gevallen is het toegangsrecht tot het SIS onrechtstreeks. Overeenkomstig artikel 39 

van de Wet van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden wijst de nationale 

commissie informatica en vrijheden één van zijn leden (magistraat of ex-magistraat, lid of ex-lid 

van de Raad van State, het Hof van Cassatie of de Rekenkamer) aan om het nodige onderzoek te 

verrichten en de nodige wijzigingen te doen aanbrengen. 

 

2. Contactgegevens van de instantie waaraan het verzoek om toegang moet worden gericht 

Indien het verzoek betrekking heeft op één van de vier gevallen waarin het toegangsrecht recht-

streeks is, dient het gericht te worden tot: 

Direction générale de la police nationale 
Ministère de l'intérieur 
11 rue des Saussaies 

F - 75008 Paris 
Tel.: +33(0)1.49.27.49.27 

Fax: --- 
E-mail: --- 

Internet: www.interieur.gouv.fr 
 

In alle overige gevallen dient het verzoek tot uitoefening van het toegangsrecht gericht te worden 

tot: 

 
Commission nationale de l'informatique et des libertés 

8, rue Vivienne – CS 30223 
F - 75083 PARIS CEDEX 02 

Tel.: ++33 1 53 73 22 22 
Fax: ++33 1 53 73 22 00 

E-mail: bmonegier@cnil.fr 
Internet: www.cnil.fr 
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3. Vorm van het verzoek: te verstrekken informatie en documenten - eventuele kosten 

De uitoefening van het toegangsrecht is strikt persoonlijk. Het verzoek moet door de betrokkene 

zelf (in geen geval door een gezinslid) of door de door hem gemachtigde raadsman worden inge-

diend. 

 

Er zijn geen bijzondere vormvereisten. De verzoeker moet evenwel naam, voornaam, geboorte-

datum en -plaats vermelden en een leesbaar afschrift van een document waaruit zijn identiteit blijkt 

toevoegen. Bovendien moet een afschrift van elk dienstig document (kennisgeving van visum-

weigering op grond van een SIS-signalering, voor de verzoeker gunstige rechterlijke beslissing 

zoals de intrekking van een uitwijzingsbesluit) bij het verzoek worden gevoegd. 

 

De procedure inzake de uitoefening van het toegangsrecht is kosteloos. 

 

4. Contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit en rol die zij kan 

vervullen 

 

Commission nationale de l'informatique et des libertés 
8, rue Vivienne– CS 30223 

F - 75083 PARIS CEDEX 02 
Tel.: ++33 1 53 73 22 22 
Fax: ++33 1 53 73 22 00 

E-mail: bmonegier@cnil.fr 
Internet: www.cnil.fr 

 
5. Taalregeling 

 
De betrokkene kan zijn verzoek in het Frans indienen. 
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X. DUITSLAND 

 

1. Aard van het toegangsrecht 

In Duitsland is het toegangsrecht rechtstreeks van aard. Het wordt rechtstreeks uitgeoefend bij de 

dienst die verantwoordelijk is voor de gegevensvastlegging. Indien de betrokkene dat wenst, kan hij 

zijn toegangsrecht ook uitoefenen via de gegevensbeschermingsautoriteit. 

 

2. Contactgegevens van de instantie waaraan het verzoek om toegang moet worden gericht 

Bundeskriminalamt 
– SIRENE Büro – 

D – 65173 Wiesbaden 
Tel.: ++611 551 65 11 
Fax: ++611 551 65 31 

E-mail: sirenedeutschland@bka.bund.de 
 

3. Vorm van het verzoek: te verstrekken informatie en documenten - eventuele kosten 

Om elke verwarring te vermijden moeten, wat de vorm van het verzoek en de te verstrekken 

informatie en documenten betreft, ten minste de naam (in voorkomend geval de meisjesnaam), de 

voornaam en de geboortedatum worden opgegeven. Afgezien daarvan gelden er geen bijzondere 

vormvereisten; de procedure is kosteloos. 

De bevoegde autoriteit - het Bundeskriminalamt - bepaalt hoe de procedure verder verloopt. 

 

4. Contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit en rol die zij kan 

vervullen 

De nationale gegevensbeschermingsautoriteit kan de betrokkene bij de uitoefening van zijn rechten 

te hulp komen door het verzoek om toegang door te zenden aan de instantie die verantwoordelijk is 

voor de gegevensvastlegging (bv. het Bundeskriminalamt) of door op diens verzoek na te gaan of de 

verantwoordelijke voor de gegevensverwerking de wetgeving op de gegevensbescherming heeft 

nageleefd. De gegevens van deze autoriteit zijn: 

 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Husarenstraße 30 
D - 53117 Bonn 

Tel.: ++49-228-997799-0 
Fax: ++49-228-997799-550 

E-mail: poststelle@bfdi.bund.de 
Internet: www.bfdi.bund.de 
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Betreft het verzoek een signalering in de zin van artikel 96 van de Schengenuitvoerings-

overeenkomst, dan wordt de kennisneming van de gegevens gewoonlijk toegestaan. 

 

Betreft het verzoek een signalering in de zin van artikel 95 of 99 van de SUO, dan kan de kennis-

neming van de gegevens worden geweigerd indien ten minste een van de algemeen geldende rede-

nen voor het weigeren van kennisneming als bedoeld in artikel 19, lid 4, van de Federale Wet op de 

gegevensbescherming, van toepassing is op het verzoek, met andere woorden: indien deze kennis-

neming de rechtmatige taakuitoefening van de gegevensvastleggingsinstantie schaadt of een gevaar 

oplevert voor de openbare orde en veiligheid; dit is ook zo wanneer de gegevens of de vastlegging 

ervan geheim gehouden moeten worden krachtens een rechtsregel of wegens hun aard, met name 

het rechtmatig hoger belang van derden, waardoor het belang dat de kennisneming van de gegevens 

voor de betrokkene heeft, moet wijken. 

 

Als de signalering in de zin van artikel 95 van de SUO is aangeleverd door een buitenlandse 

instantie, moet in voorkomend geval rekening worden gehouden met het standpunt van de 

signalerende instantie, overeenkomstig artikel 109, lid 1, derde zin, van de SUO. Doorgaans worden 

de gegevens doorgezonden door het SIRENE-bureau van het Bundeskriminalamt. Als de 

betrokkene zich tot de nationale gegevensbeschermingsautoriteit heeft gericht, worden de gegevens 

doorgezonden door de federale verantwoordelijke voor de gegevensbescherming. De doorgezonden 

gegevens vermelden doorgaans de rechtsgrondslag van de signalering, de datum ervan, de instantie 

die ze heeft aangeleverd en de te verwachten duur van de bewaring van de gegevens. 

 

5. Verwijzing naar de belangrijkste vigerende nationale wetgeving 

De belangrijkste vigerende nationale teksten zijn artikel 109 van de Schengenuitvoerings-

overeenkomst juncto artikel 19 van de federale wet op de gegevensbescherming of de corresponde-

rende regelingen inzake het toegangsrecht in de gegevensbeschermingswetten van de deelstaten. 

 

6. Taalregeling 

Volgens de nationale wetgeving (§ 23 van de Wet administratieve procedures - "Verwaltungs-

verfahrensgesetz") is Duits de officiële taal, maar in het geval van burgers van de Europese Unie, 

als bedoeld in de artikelen 17 e.v. van het EEG-verdrag, worden ook in een andere EU-taal dan het 

Duits gestelde verzoeken of aanvragen aanvaard. 
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XI. GRIEKENLAND 
 
1. Aard van het toegangsrecht 
In artikel 12 van Wet nr. 2472/1997 is bepaald dat het toegangsrecht rechtstreeks wordt uitgeoefend 
(de betrokkene richt zijn verzoek rechtstreeks tot het SIRENE-bureau). Betrokkenen die hun 
verzoek tot de gegevensbeschermingsautoriteit richten, wordt aangeraden zich rechtstreeks tot het 
SIRENE-bureau te wenden.  
 
2. Contactgegevens van de instantie waaraan het verzoek om toegang moet worden 

gericht 
In de wet is bepaald dat de betrokkene zijn verzoek aan het SIRENE-bureau richt, waarvan de 
volledige gegevens hieronder staan: 

Ministry of Citizen Protection 
Greek Police 

International Police Cooperation Division 
3d Division SIRENE  

Kanellopoulou 4 
GR– 101 77 Athens 

Tel.: ++301 69 81 957 
Fax: ++301 69 98 264/5 

E-mail: info@sirene-gr.com 
Internet: --- 

 
3. Vorm van het verzoek: te verstrekken informatie en documenten - eventuele kosten 
De betrokkene moet in zijn verzoek zijn naam en voornaam, de voornaam van zijn vader, zijn vol-
ledige geboortedatum en zijn nationaliteit vermelden. De mededeling van andere gegevens, zoals 
het nummer van het identiteitsbewijs of van het paspoort, de voornaam van de moeder, het adres en 
het telefoonnummer is facultatief. De betrokkene legt een afschrift van het paspoort over. 
De betrokkene moet overeenkomstig artikel 12 van Wet nr. 2472/1997 EUR 5 betalen aan de 
verantwoordelijke voor de gegevensverwerking (SIRENE-bureau) om zijn toegangsrecht te kunnen 
uitoefenen en hij moet overeenkomstig artikel 13 van Wet nr. 2472/1997 en Besluit nr. 122 dat op 
9 oktober 2001 door de gegevensbeschermingsautoriteit is aangenomen, EUR 60 betalen om zijn 
beroepsrecht te kunnen uitoefenen. De heffing van EUR 5 betreft eigenlijk een verwaarloosbaar 
bedrag, dat nooit wordt geïnd en waarvan de gegevensbeschermingsautoriteit de formele 
afschaffing overweegt. 
 
4. Contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit en rol die zij kan 

vervullen 
Adres van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit: 
 

Hellenic Data Protection Authority 
Kifisias 1-3, 1st floor 
GR – 115 23 Athens 

Tel.: ++30 210 6475600 
Fax: ++ 301 210 6475628 
E-mail: contact@dpa.gr 

Internet: www.dpa.gr 
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De nationale gegevensbeschermingsautoriteit controleert de rechtmatigheid en de gegrondheid van 

de SIS-signalering van de verzoeker. 

 

5. Resultaten die van het verzoek om toegang kunnen worden verwacht. Inhoud van de 

mededeling 

Bij een signalering op grond van artikel 96 van de Schengenovereenkomst worden aan verzoeker de 

hem betreffende gegevens meegedeeld. 

 

Bij een signalering op grond van artikel 95 of artikel 99 van de Schengenovereenkomst is het waar-

schijnlijk dat de mededeling van deze gegevens zal worden geweigerd. Voorts worden deze gege-

vens overeenkomstig artikel 12, lid 5, van Wet nr. 2472/1997 niet meegedeeld indien zij verwerkt 

worden om redenen van nationale veiligheid of met het oog op de verificatie van bijzonder ernstige 

inbreuken. Indien een signalering op grond van artikel 95 van de Schengenovereenkomst door een 

buitenlandse autoriteit is opgenomen, wordt met de mening van deze autoriteit rekening gehouden 

bij de mededeling van deze gegevens aan de verzoeker. 

 

De aan de verzoeker meegedeelde gegevens hebben betrekking op de rechtsgrondslag van de 

signalering, de datum van opneming ervan in het SIS, de signalerende dienst en de bewarings-

termijn. 

 

6. Verwijzing naar de belangrijkste vigerende nationale wetgeving 

De toepasselijke bepalingen zijn artikel 109 van de Schengenovereenkomst, en de artikelen 12 

(uitoefening van het toegangsrecht) en 13 (uitoefening van het beroepsrecht) van Wet 

nr. 2472/1997. 

 

Opmerking 

Indien de betrokkene door de Griekse politie in het SIS is gesignaleerd, richt hij een verzoek tot 

uitoefening van zijn toegangs- en beroepsrecht, op grond van respectievelijk de artikelen 12 en 13 

van Wet nr. 2472/1997, rechtstreeks tot de verantwoordelijke voor de verwerking.  

Taalregeling: Grieks is de officiële taal, maar in het Engels gestelde verzoeken worden ook behan-

deld. 
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XII. HONGARIJE 

 
1. Aard van het toegangsrecht 
 
Het toegangsrecht kan rechtstreeks en onrechtstreeks worden uitgeoefend. 

 
2. Contactgegevens van de instantie waaraan het verzoek om toegang moet worden gericht 
 

The SIRENE Office of the National Police Headquarters 
H-1139 Budapest, Teve utca 4-6. 

Tel.: +36 1 443 5861 
e-mail: sirene@nebek.police.hu 

 
The Office of the Parliamentary Commissioner for Data Protection 

H-1051 Budapest, Nádor u. 22. 
Tel.: +36 1 475 7100 

e-mail: privacy@obh.hu 
 

Het verzoek om toegang kan persoonlijk worden ingediend bij elk politiebureau op het grondgebied 

van de Republiek Hongarije, alsook bij elke diplomatieke missie van de Republiek Hongarije. Het 

verzoek wordt doorgestuurd naar het SIRENE-bureau. 

 
3. Vorm van het verzoek: te verstrekken informatie en documenten - eventuele kosten 
 
De betrokkene moet overtuigend bewijs van zijn identiteit leveren. Verzoeken kunnen in het 

Hongaars, het Engels, het Duits of het Frans worden ingediend. De informatie moet zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het verzoek schriftelijk worden verstrekt. Er zijn 

geen kosten verbonden aan het verzoek. Indien de betrokkene binnen hetzelfde kalenderjaar een 

nieuw verzoek indient, worden kosten aangerekend voor het verstrekken van de informatie. 

 
4. Contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit en rol die zij kan 

vervullen 
 

De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is gemachtigd bij hem ingediende verzoeken te 

beantwoorden en daartoe de betrokken bestanden in het Schengeninformatiesysteem te raadplegen. 

Indien de betrokkene twijfels heeft over het antwoord van het SIRENE-bureau, of indien het 

SIRENE-bureau niet antwoordt, kan hij zich tot de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming 

richten. 

 
5. Verwijzing naar de belangrijkste vigerende nationale wetgeving 
 
Wet LXIII van 1992 inzake de bescherming van persoonsgegevens en toegang van het publiek tot 

gegevens van algemeen belang. 

Wet CV van 2007 inzake samenwerking en informatie-uitwisseling in het kader van de Overeen-

komst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen.
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XIII. IJSLAND 
 
1. Aard van het toegangsrecht 

Het toegangsrecht is rechtstreeks van aard. 
 
2. Contactgegevens van de instantie waaraan het verzoek om toegang moet worden gericht 

Het verzoek moet worden gericht aan het IJslandse SIRENE-bureau, dat geleid wordt door het 

hoofd van de nationale politie van IJsland (HNPI). 

De gegevens van het HNPI zijn de volgende: 

Ríkislögreglustjóri 
Skúlagata 21 

IS - 150 Reykjavik 
Tel.: ++354 444 2500 
Fax: ++354 444 2501 

E-mail: rls@rls.is 
Internet: www.rls.is 

 
De daartoe bestemde formulieren kunnen ingevuld worden op de politiecommissariaten of op de 

vestigingsplaats van het directoraat van de IJslandse nationale politie. Het SIRENE-bureau bepaalt 

of de gevraagde inlichtingen kunnen worden verstrekt. 
 
3. Vorm van het verzoek: te verstrekken informatie en documenten - eventuele kosten 

De verzoeker moet zijn identiteit bewijzen en het verzoek moet in aanwezigheid van een politie-

ambtenaar worden ingevuld. De verzoeker kan slechts om toegang verzoeken tot gegevens die hem 

persoonlijk betreffen. Een wettelijke voogd kan evenwel om toegang verzoeken tot gegevens die 

zijn pupil betreffen. De uitoefening van het toetsingsrecht is kosteloos, maar een persoon mag zijn 

dossier slechts eenmaal per jaar raadplegen, behalve als uitzonderlijke omstandigheden een 

frequenter toegang rechtvaardigen. In dit geval raadpleegt het SIRENE-bureau de gegevens-

beschermingsautoriteit. 
 
4. Contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit en rol die zij kan 

vervullen 

Indien de verzoeker het volgende standaardantwoord heeft ontvangen "Er zijn geen op u betrekking 

hebbende gegevens geregistreerd/de mededeling van geregistreerde gegevens is verboden" 

(cf. punt 5), moet het SIRENE-bureau de verzoeker ervan in kennis te stellen dat hij bij het 

ministerie van Justitie en Mensenrechten beroep kan aantekenen tegen de beslissing van het 

SIRENE-bureau. Het ministerie kan de gegevensbeschermingsautoriteit om advies verzoeken met 

betrekking tot de beslissing van het SIRENE-bureau. 
 

The Ministry of Justice and Human Rights: 
Dómsmála- og mannréttindaráduneytid 

Skuggasund 
IS - 150 Reykjavík 

Tel.: ++354 545 9000. 
Fax: ++354.552.7340 

E-mail: postur@dmr.stjr.is 
Internet: www.domsmalaraduneyti.is 
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Gegevens van de gegevensbeschermingsautoriteit: 

Persónuvernd 
Rauðarárstígur 10 
IS - 105 Reykjavík 

Tel.: ++354 510 9600. 
Fax: ++354 510.9606 

E-mail: postur@personuvernd.is 
Internet: www.personuvernd.is 

 

5. Resultaten die van het verzoek om toegang kunnen worden verwacht. Inhoud van de 

mededeling 

Het SIRENE-bureau beantwoordt onverwijld alle verzoeken, uiterlijk binnen een maand na 

ontvangst van het verzoek. Indien een verzoeker gesignaleerd is, wordt hij in kennis gesteld van het 

voorwerp en de redenen van de signalering. Wanneer het voorwerp van de signalering tot geheim-

houding noopt, wanneer het belang van derden op het spel staat of wanneer een onopvallende 

controle plaatsvindt, heeft de gesignaleerde persoon niet het recht op toegang tot de hem betref-

fende gegevens. Hij krijgt dan hetzelfde antwoord als een niet-gesignaleerde verzoeker, te weten: 

"Er zijn geen gegevens geregistreerd / de mededeling van de geregistreerde gegevens is verboden.". 

 

6. Verwijzing naar de belangrijkste vigerende nationale wetgeving 

De belangrijkste vigerende nationale teksten zijn Wet nr. 16/2000 betreffende het Schengen-

informatiesysteem in IJsland en Verordening nr. 112/2001 betreffende het Schengeninformatie-

systeem in IJsland. 

 

7. Taalregeling 

De bestuurstaal in IJsland is het IJslands, hoewel dit niet wettelijk is vastgelegd. Indien de IJslandse 

autoriteiten een verzoek ontvangen dat in een andere taal is gesteld, zal ook dit verzoek worden 

beantwoord. Indien het verzoek afkomstig is van een persoon die niet bij machte is een in het 

IJslands gesteld antwoord te begrijpen (bv. een vreemdeling zonder IJslandse partij die zijn 

belangen verdedigt, zoals een advocaat), zal hem worden geantwoord in een taal die hij wel 

begrijpt. 
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XIV. ITALIË 
 

1. Aard van het toegangsrecht 

Het toegangsrecht kan alleen rechtstreeks worden uitgeoefend, via een verzoek aan de 

verantwoordelijke voor de verwerking - het departement Openbare Veiligheid van het ministerie 

van Binnenlandse Zaken. 

 

2. Contactgegevens van de instantie waaraan het verzoek om toegang moet worden gericht 

Uitgaande van de richtsnoeren van het departement Openbare Veiligheid moeten alle verzoeken om 

toegang en toetsing worden gericht tot: 

Ministero dell'interno 
Dipartimento della pubblica sicurezza 

Ufficio coordinamento e pianificazione delle forze di polizia 
Divisione N.SIS 

Via di Torre di Mezza Via 9/121 - 00173 Roma 
 

Indien het antwoord onvoldoende wordt geacht, kan de betrokkene een klacht indienen bij de 

Garante per la protezione dei dati personali (verantwoordelijke voor de gegevensbescherming), op 

het volgende adres: 

Garante per la protezione dei dati personali 
Piazza di Monte Citorio, 121 

00186 Roma 

Klachten dienen bij voorkeur per post en niet per fax te worden verstuurd, om ervoor te zorgen dat 

alle stukken goed leesbaar zijn. De klacht moet de contactgegevens van de klager bevatten - indien 

mogelijk ook zijn postadres - teneinde een vlotte correspondentie te verzekeren. 

 

3. Vorm van het verzoek: te verstrekken informatie en documenten - eventuele kosten 

Aan de indiening van het verzoek zijn geen bijzondere formaliteiten verbonden (het verzoek kan per 

post of per fax worden toegezonden) en er zijn geen kosten of rechten verschuldigd. Hoewel de 

vigerende wetgeving geen uitdrukkelijke eisen oplegt in verband met de vaststelling van de identi-

teit van de verzoeker in het kader van toegang tot het N.SIS, moet, met het oog op een vlotte behan-

deling van een klacht, deze indien mogelijk in het Italiaans, het Engels, het Frans of het Duits 

worden gesteld en door de betrokkene worden ondertekend, een beknopte beschrijving van de 

motivering bevatten, en vergezeld gaan van een kopie van een geschikt en geldig identiteitsbewijs 

van de betrokkene. 
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4. Resultaten die van het verzoek om toegang kunnen worden verwacht. Inhoud van de 

mededeling 

 

5. Verwijzing naar de belangrijkste vigerende nationale wetgeving 

De belangrijkste vigerende nationale teksten zijn: 

 

a) Wet nr. 388 van 30 september 1993 inzake de bekrachtiging en de uitvoering van het 

Akkoord van Schengen en de bijbehorende Uitvoeringsovereenkomst (in het bijzonder de 

artikelen 9, 10, 11 en 12); 

 

b) Wetsdecreet nr. 196 van 2003. 
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XV. LETLAND 
 

1. Aard van het toegangsrecht 

Eenieder (eigen onderdanen en onderdanen van de lidstaten in de Schengenruimte) heeft het recht 

op rechtstreekse toegang tot de hem betreffende gegevens in het SIS. (Dit is bepaald in Kabinets-

besluit nr. 622 over de "wijze waarop datasubjecten om informatie dienen te verzoeken en de wijze 

waarop aan de betrokkene informatie dient te worden verstrekt over gegevens die in het Schengen-

informatiesysteem en het SIRENE-informatiesysteem zijn opgeslagen".) De betrokkene dient 

binnen een maand antwoord te krijgen op zijn verzoek. 

De bevoegde instantie die uitspraak doet over een beroep dat is ingesteld door een persoon wiens 

verzoek tot inzage in de hem betreffende persoonsgegevens is geweigerd of niet beantwoord, is de 

landelijke inspectie gegevensverwerking, die ook toezicht houdt op de uitoefening van het recht op 

verbetering van onjuiste gegevens of van verwijdering van onrechtmatig opgenomen persoons-

gegevens. 

 

2. Contactgegevens van de instantie waaraan het verzoek om toegang moet worden gericht 

 

Het (schriftelijke) verzoek om rechtstreekse toegang moet worden gericht aan de nationale politie of 

aan een diplomatieke missie of consulaire vertegenwoordiging van de Republiek Letland. 

 

State Police 
Čiekurkalna 1.linija 1, k-4 

Riga, LV-1026 
Tel.: +371 67075212; fax +371 67371227 

e-mail: kanc@vp.gov.lv 
 

De contactgegevens van de diplomatieke missies en consulaire vertegenwoordigingen van de 

Republiek Letland staan op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken (weblink: 

http://www.mfa.gov.lv/lv/Ministrija/mission). 
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3. Vorm van het verzoek: te verstrekken informatie en documenten 

 

Verzoeken moeten persoonlijk of in elektronische vorm worden ingediend bij de nationale politie of 

een diplomatieke missie of consulaire vertegenwoordiging van Letland, door overhandiging c.q. 

toezending van een gedateerd en ondertekend schrijven. Bij persoonlijke indiening van een verzoek 

moet de betrokkene zijn identiteit aantonen door overlegging van een identiteitsbewijs. Bij 

elektronische indiening moet het verzoek door middel van een beveiligde elektronische 

handtekening worden ondertekend. 

Het verzoek moet de familienaam en de voornaam van de betrokkene vermelden; de geboorte-

datum; de persoonscode (indien beschikbaar); de geboorteplaats; het land van herkomst; het type 

(voor zover van toepassing) en het nummer van het identiteitsbewijs; de benaming van de instantie 

die dit bewijs heeft afgegeven; de datum van afgifte van het identiteitsbewijs en de geldigheidsduur; 

de omvang van de gevraagde informatie (informatie over de betrokkene, informatie over de 

adressaten van de informatie over de betrokkene); de wijze waarop de betrokkene het antwoord 

wenst te ontvangen (persoonlijk antwoord in een kantoor van de nationale politie of bij een 

diplomatieke missie of consulaire vertegenwoordiging van Letland, dan wel opgave van een adres 

waarnaar het antwoord moet worden toegestuurd). 

De procedure is kosteloos. 

 

4. Resultaten die van het verzoek om toegang kunnen worden verwacht. Inhoud van de 

mededeling 

Wanneer de vertegenwoordigers van de nationale politie of van de diplomatieke missie of consu-

laire vertegenwoordiging van Letland een informatieverzoek van de betrokkene ontvangen, gaan zij 

diens identiteit na en zenden zij het verzoek door aan het SIRENE-bureau van Letland, dat onder de 

nationale politie ressorteert.  

Het SIRENE-bureau toetst het verzoek en stelt de betrokkene binnen een maand in kennis van de 

gevraagde informatie, of van zijn weigering deze informatie te verstrekken, door een antwoord te 

sturen naar het door de betrokkene opgegeven adres of de door hem opgegeven instelling - het adres 

waarnaar de brief moet worden gezonden, de nationale politie of een diplomatieke missie of consu-

laire vertegenwoordiging van Letland. 

 

5. Verwijzing naar de belangrijkste vigerende nationale wetgeving 

- Wet bescherming persoonsgegevens; 

- Wet op de werking van het Schengeninformatiesysteem;  

- Kabinetsbesluit nr. 622 (11.9.2007) "Besluit betreffende de wijze waarop datasubjecten om 

informatie dienen te verzoeken en de wijze waarop informatie aan de betrokkene dient te worden 

verstrekt over gegevens die in het Schengeninformatiesysteem en in het SIRENE-informatiesysteem 

zijn opgeslagen". 
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6. Taalregeling 

 
Procedures die voor de Letse autoriteiten aanhangig worden gemaakt, moeten in het Lets worden 

afgewikkeld, overeenkomstig de Wet officieel taalgebruik van de Republiek Letland, die ook van 

toepassing is ten aanzien van het recht van toegang tot het SIS. In de Wet inzake petities (artikel 7, 

sectie 1, lid 4) wordt evenwel bepaald dat een petitie of klacht onbeantwoord mag blijven indien de 

tekst van de petitie niet objectief leesbaar of begrijpelijk is. Het SIRENE-bureau van Letland heeft 

verklaard dat ook verzoeken die in het Engels of het Russisch zijn gesteld, in behandeling worden 

genomen. 
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XVI. LUXEMBURG 
 

1. Aard van het toegangsrecht 

Het toegangsrecht is onrechtstreeks van aard, omdat het slechts via de controleautoriteit kan worden 

uitgeoefend. 

 

2. Contactgegevens van de instantie waaraan het verzoek om toegang moet worden gericht 

Controleautoriteit ingesteld op grond van artikel 17 van de Wet van 2 augustus 2002 inzake de 

bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd 

bij de wet van 31 juli 2006, de wet van 22 december 2006 en de wet van 27 juli 2007. 

 

Parquet Général du Grand-Duché de Luxembourg 
(Principal State Prosecutor's Office) 

BP 15 
L-2010 Luxembourg 

Tel.: ++352 47 59 81–331 
Fax: ++352 47 05 50 

E-mail: parquet.general@mj.etat.lu 
 

3. Vorm van het verzoek: te verstrekken informatie en documenten - eventuele kosten 

In de wet van 2002 zijn geen bijzondere vormvereisten voor verzoeken vastgesteld.  

De procedure is kosteloos. 

Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 2002 verricht de controleautoriteit de passende 

toetsingen en onderzoeken en zorgt zij voor de nodige correcties. 

 

4. Resultaten die van het verzoek om toegang kunnen worden verwacht. Inhoud van de 

mededeling 

De controleautoriteit stelt de betrokkene ervan in kennis dat de verwerking van de gegevens niet in 

strijd is met de verdragen, wetten en uitvoeringsbesluiten. 

 

De belanghebbende ontvangt geen inlichtingen over de inhoud van de hem betreffende gegevens.  

 

5. Verwijzing naar de belangrijkste vigerende nationale wetgeving 

Wet van 2 augustus 2002 inzake de bescherming van personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens, zoals gewijzigd. 
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Besluit van 9 augustus van 1993 houdende machtiging tot de oprichting en het beheer van een 

gegevensbestand met persoonsgegevens dat het nationale deel van het Schengeninformatiesysteem 

(N.SIS) vormt (het besluit bevat geen regeling van het toegangsrecht) 

 

6. Taalregeling 

De betrokkene kan een procedure inzake het recht op toegang inleiden in een van de volgende talen:  

- Letzeburgs; 

- Frans; 

- Duits; 

- Engels. 
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XVII. LITOUWEN 
 

1. Aard van het toegangsrecht (rechtstreeks, onrechtstreeks of gemengd toegangsrecht) 

De betrokkene heeft rechtstreeks toegang. 

 

2. Contactgegevens van de instantie waaraan het verzoek om toegang moet worden gericht 

Verzoeken om toegang, correctie of schrapping moeten worden gericht aan het ministerie van 

Binnenlandse Zaken van de Republiek Litouwen, als verantwoordelijke voor de verwerking: 

 

Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania 
Šventaragio str. 2, LT-01510 Vilnius 

Litouwen 
Tel.: +370 5 271 7130, fax +370 5 271 8551 

E-mail: korespondencija@vrm.lt 
 

3. Vorm van het verzoek: te verstrekken informatie en documenten - eventuele kosten 

Verzoeken moeten schriftelijk worden ingediend en moeten worden ondertekend. Verzoeken 

moeten de identiteit vermelden van de persoon die toegang wenst tot de hem betreffende gegevens 

(familienaam en voornaam, persoonsidentificatienummer (of anders geboortedatum), verblijfplaats, 

contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres)) of de hem betreffende gegevens wenst te laten 

corrigeren/verwijderen. De verzoeker moet de verantwoordelijke voor de verwerking een document 

overleggen waaruit zijn identiteit blijkt. De uitoefening van deze rechten is kosteloos. 

 
4. Resultaten die van het verzoek om toegang kunnen worden verwacht. Inhoud van de 

mededeling 

De betrokkene heeft het recht informatie te verkrijgen over de bronnen en de aard van de persoons-

gegevens die over hem zijn verzameld, het doel van de verwerking ervan en de (beoogde) 

adressaten van deze gegevens. 

 

Wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking een verzoek van een datasubject ontvangt met 

betrekking tot de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, moet de verantwoordelijke 

voor de verwerking binnen dertig kalenderdagen na de datum van ontvangst van het informatie-

verzoek van de betrokkene, deze laten weten welke hem betreffende persoonsgegevens zijn 

verwerkt en hem deze gegevens meedelen.  
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Wanneer de betrokkene na kennisneming van zijn persoonsgegevens vaststelt dat deze onjuist, 

onvolledig of inaccuraat zijn, of dat zijn persoonsgegevens onrechtmatig en oneerlijk zijn verwerkt, 

en zich in dat verband schriftelijk tot de verantwoordelijke voor de verwerking richt, moet deze de 

betrokken persoonsgegevens onverwijld toetsen en de onjuiste, onvolledige of inaccurate persoons-

gegevens corrigeren en/of de verwerking van deze gegevens - met uitzondering van de opslag 

ervan - stopzetten. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking vaststelt dat de persoons-

gegevens onrechtmatig en oneerlijk zijn verwerkt, moet hij de onrechtmatig en oneerlijk verwerkte 

persoonsgegevens vernietigen of de verwerking van deze gegevens, met uitzondering van de opslag 

ervan, onmiddellijk stopzetten. 

De verantwoordelijke voor de verwerking moet de betrokkene en de adressaten van de gegevens zo 

snel mogelijk in kennis stellen van de verbetering of de vernietiging van de persoonsgegevens of de 

stopzetting van de verwerking ervan op verzoek van de betrokkene.  

 

Overeenkomstig artikel 17, lid 2, van de wet rechtsbescherming persoonsgegevens moet de verant-

woordelijke voor de verwerking de betrokkene in de gelegenheid stellen zijn rechten uit te oefenen, 

met uitzondering van de bij wet voorziene gevallen waarin moet worden gezorgd voor: 

1) de nationale veiligheid of defensie; 

2) de openbare orde, de preventie, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van straf-

bare feiten; 

3) belangrijke economische of financiële belangen van de staat; 

4) de preventie, het onderzoek en de opsporing van inbreuken op deontologische codes of 

gedragsregels; 

5) de bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene of van andere personen. 

 
Het verstrekken van informatie aan de betrokkene over zijn persoonsgegevens moet worden 

geweigerd indien dit noodzakelijk is in verband met signaleringsacties of de bescherming van de 

rechten en vrijheden van derden. Er wordt de betrokkene geen informatie over zijn persoons-

gegevens meegedeeld zolang een signalering ter fine van onopvallende controle van toepassing is. 

De verantwoordelijke voor de verwerking moet een weigering van een verzoek van de betrokkene 

motiveren. De weigering om de gegevens op diens verzoek aan de betrokkene te verstrekken, moet 

door de verantwoordelijke voor de verwerking uiterlijk 30 kalenderdagen na ontvangst van het 

verzoek van de betrokkene worden meegedeeld. 
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In artikel 109, lid 1, van de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990 wordt bepaald dat 

het recht van eenieder om van de hem betreffende in het Schengeninformatiesysteem opgenomen 

gegevens kennis te nemen, wordt uitgeoefend overeenkomstig het recht van de overeenkomst-

sluitende partij bij welke de kennisneming wordt verlangd. Voor zover het nationale recht daarin 

voorziet, beslist de nationale controleautoriteit bedoeld in artikel 114, lid 1, of en op welke wijze 

kennisneming kan worden verleend. Een overeenkomstsluitende partij die de signalering niet zelf 

heeft aangeleverd, mag slechts kennisneming van gegevens toestaan, voor zover zij de signalerende 

overeenkomstsluitende partij vooraf de gelegenheid heeft geboden dienaangaande een standpunt te 

bepalen. 

In de regelgeving betreffende het nationaal Schengeninformatiesysteem van Litouwen, die is goed-

gekeurd bij besluit nr. 1V-324 van de minister van Binnenlandse Zaken van de Republiek Litouwen 

van 17 september 2007, is bepaald dat ingeval de signalering betreffende een datasubject uitgaat 

van een andere overeenkomstsluitende partij, de verantwoordelijke voor de verwerking van 

gegevens in het N.SIS alleen informatie aan de betrokkene mag meedelen over diens in het 

nationale deel van het SIS verwerkte persoonsgegevens, indien de signalerende overeenkomst-

sluitende partij daarvoor eerst haar toestemming heeft gegeven. 

 

Indien de betrokkene een schriftelijk verzoek richt tot de verantwoordelijke voor de verwerking van 

gegevens in het N.SIS met het oog op de correctie van onjuiste, onvolledige of inaccurate gegevens, 

de vernietiging van onrechtmatig verwerkte persoonsgegevens of de stopzetting van de verwerking 

van persoonsgegevens, moet de verantwoordelijke dit verzoek onmiddellijk doorsturen naar de 

bevoegde instelling van de overeenkomstsluitende partij en de betrokkene daarvan in kennis stellen. 

Wanneer onjuiste of inaccurate gegevens zijn gecorrigeerd of onvolledige persoonsgegevens zijn 

bijgewerkt door de bevoegde instelling van de overeenkomstsluitende partij, dan wel wanneer 

gegevens zijn vernietigd of de verwerking van dergelijke gegevens is stopgezet, moet de 

verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens in het N.SIS de betrokkene en de adressaten 

van de N.SIS-gegevens waaraan onjuiste, inaccurate of onvolledige gegevens zijn verstrekt, 

onmiddellijk daarvan in kennis stellen. 

 

5. Contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit en rol die zij kan 

vervullen 

State Data Protection Inspectorate 
A.Juozapavičiaus str. 6 / Slucko str. 2, LT-09310 Vilnius 

Litouwen 
Tel.: +370 5 279 1445, fax +370 5 261 9494 

E-mail: ada@ada.lt 
Internet: www.ada.lt 
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Indien de betrokkene geen genoegen neemt met het antwoord van de verantwoordelijke voor de 

verwerking, of indien de verantwoordelijke voor de verwerking weigert in te gaan op het verzoek 

van de betrokkene om zijn recht op toegang tot de hem betreffende persoonsgegevens uit te oefenen 

of om zijn persoonsgegevens te corrigeren of te vernietigen, dan wel de verdere verwerking van 

deze gegevens stop te zetten, of indien de verantwoordelijke voor de verwerking geen antwoord aan 

de betrokkene heeft toegezonden binnen 30 kalenderdagen na de ontvangst van diens verzoek, kan 

de betrokkene binnen drie maanden na de ontvangst van het antwoord van de verantwoordelijke 

voor de gegevensverwerking, c.q. binnen drie maanden na het verstrijken van de antwoordtermijn, 

bij de landelijke inspectie gegevensverwerking beroep instellen tegen het (niet-)handelen van de 

verantwoordelijke voor de verwerking. Om de behandeling van de klacht zo efficiënt mogelijk te 

laten verlopen, kan de betrokkene documenten bij zijn verzoek voegen (het antwoord van de 

verantwoordelijke voor de verwerking op verzoek van de betrokkene, enz.) - voor zover deze 

beschikbaar zijn - ter onderbouwing van de in zijn klacht aangevoerde feiten. 
 

Na ontvangst van de klacht van de betrokkene gaat de landelijke inspectie gegevensbescherming na 

of de persoonsgegevens op rechtmatige wijze zijn verwerkt, en neemt zij een beslissing over de in 

de klacht beschreven feiten. 

 

6. Verwijzing naar de belangrijkste vigerende nationale wetgeving  

 

De Wet rechtsbescherming persoonsgegevens en de regelgeving betreffende het nationaal 

Schengeninformatiesysteem van Litouwen, die is goedgekeurd bij besluit nr. 1V-324 van de 

minister van Binnenlandse Zaken van de Republiek Litouwen van 17 september 2007. 

 

7. Taalregeling  

 

Verzoeken om toegang, correctie of schrapping moeten in de officiële landstaal (Litouws) worden 

ingediend. In een andere taal gestelde verzoeken worden behandeld volgens een algemene 

procedure. In een andere dan de landstaal gestelde verzoeken van betrokkenen moeten in de 

officiële taal (Litouws) worden vertaald. De verzoeker ontvangt een antwoord in de officiële 

landstaal (Litouws). 

 

De taal van de klachtenprocedure is het Litouws. Indien de betrokkene in een andere taal een klacht 

indient bij de landelijke inspectie gegevensbescherming, wordt deze in de officiële landstaal 

(Litouws) vertaald. De beslissing over de klacht wordt genomen en het antwoord aan de klager 

gegeven in de officiële landstaal (Litouws). 
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XVIII. MALTA 
 

1. Aard van het toegangsrecht (rechtstreeks, onrechtstreeks of gemengd toegangsrecht)  

De betrokkene heeft rechtstreeks toegang. 

 

2. Contactgegevens van de instantie waaraan het verzoek om toegang moet worden gericht 

Verzoeken om toegang, correctie of schrapping moeten worden gericht tot de bevoegde nationale 

autoriteit, te weten: 

Data Protection Officer Insp. Sandro Camilleri 
Legal Unit 

Police Headquarters 
Floriana 

Tel.: 21224001 
E-mail: sandro.camilleri@gov.mt 

 
 
3. Vorm van het verzoek 

In het geval van Malta is bij wet bepaald dat het verzoek schriftelijk moet worden ingediend en 

door de betrokkene moet worden ondertekend. Het verzoek moet in het Maltees of in het Engels 

zijn gesteld - dit zijn de twee officiële talen die in de Maltese grondwet zijn erkend. Het antwoord 

moet worden gegeven in de taal die de betrokkene heeft gebruikt om zijn verzoek in te dienen. De 

informatie moet kosteloos en binnen een redelijke termijn worden verstrekt.  

 
4. Procedure 

In de Schengenuitvoeringsovereenkomst wordt bepaald dat het recht van eenieder om van de hem 

betreffende in het Schengeninformatiesysteem opgenomen gegevens kennis te nemen, moet worden 

uitgeoefend overeenkomstig het recht van de bevoegde nationale autoriteit waarbij het verzoek 

wordt ingediend. 
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Wanneer de betrokkene een verzoek indient, heeft hij het recht schriftelijke informatie te 

ontvangen, overeenkomstig de algemene gegevensbeschermingsbepalingen van de Maltese 

gegevensbeschermingswet (art. 440). In een begrijpelijke vorm moet informatie worden verstrekt 

over de persoonsgegevens die worden verwerkt, de herkomst van de gegevens, het doel van de 

verwerking, en de mogelijke adressaten van de informatie. Toegang mag alleen worden geweigerd 

of beperkt indien dit gerechtvaardigd is in verband met de bestrijding van strafbare feiten, of indien 

dit noodzakelijk is voor de bescherming van de betrokkenen of van de vrijheden van anderen. 

 

In het geval van beperking of weigering, moet de betrokkene hiervan schriftelijk op de hoogte 

worden gebracht, met opgaaf van de redenen van de beslissing, tenzij een bij wet voorziene taak 

van de politie of de rechten of vrijheden van anderen hieraan in de weg staan. 

 

5. Contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit en rol die zij kan 

vervullen 

Office of the Data Protection Commissioner 
2, Airways House, 

High Street 
Sliema. 
Malta 

Tel.: +35623287100, fax: +35623287198 
E-mail: commissioner.dataprotection@gov.mt 

Website: www.dataprotection.gov.mt 
 

In het geval van gedeeltelijke toegang of weigering van toegang heeft de betrokkene binnen dertig 

dagen na betekening van de beslissing of wanneer de betrokkene redelijkerwijs kennis had moeten 

nemen van de beslissing, het recht beroep in te stellen bij de verantwoordelijke voor de gegevens-

bescherming.  

 

De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming behandelt het beroep, toetst de genomen 

beslissing en vergewist zich ervan dat de weigering of beperkte toegang redelijk en goed 

gemotiveerd is. 

 
6. Verwijzing naar de belangrijkste vigerende nationale wetgeving 

De toepasselijke rechtsinstrumenten zijn de gegevensbeschermingswet (art. 440) en wetsbesluit 

nr. 142 van 2004 tot regeling van de verwerking van persoonsgegevens in de politiesector. 
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XIX. NEDERLAND 
 

1. Aard van het toegangsrecht 

Nederland kent een rechtstreeks toegangsrecht. Voor het nationale deel van het Schengen-

informatiesysteem (N.SIS) geldt de Wet politiegegevens. Artikel 25 van de Wet politiegegevens 

verleent recht op toegang. Eenieder kan een schriftelijk verzoek indienen om toegang te krijgen tot 

zijn persoonsgegevens in het SIS, welk verzoek dient te worden gericht aan de gegevens-

beschermingsfunctionaris van het Korps Landelijke Politiediensten. Binnen zes weken na indiening 

van het verzoek dient de aanvrager een antwoord te krijgen. Het antwoord bevat een mededeling 

over de inhoud van de gegevens, tenzij redenen voor het onthouden van kennisneming leiden tot de 

toepassing van artikel 27 van de Wet politiegegevens. Kennisneming kan worden onthouden als dat 

noodzakelijk is in het belang van: 

a. de goede uitvoering van de politietaak,  

b. gewichtige belangen van derden, 

c. de veiligheid van de staat. 

 

2. Contactgegevens van de instantie waaraan het verzoek om toegang moet worden gericht 

Een verzoek om kennisneming dient te worden ingediend bij het: 

 

Korps Landelijke Politiediensten 
Ter attentie van de functionaris voor de gegevensbescherming 

Postbus 3016 
NL – 2700 KX Zoetermeer 
Tel.: ++31-79-345 90 62 
Fax: ++31-79-345 90 10 

 

3. Vorm van het verzoek: te verstrekken informatie en documenten - eventuele kosten 

Na ontvangst van een verzoek om kennisneming neemt de functionaris voor de gegevens-

bescherming met de betrokkene contact op over de wijze van afhandeling van het verzoek. Er dient 

een kopie van het identiteitsbewijs te worden overgelegd. Voor de behandeling van verzoeken kan 

een vergoeding van EUR 4,50 worden gevraagd. 

Bij de behandeling van verzoeken zal worden nagegaan of eraan kan worden voldaan of dat er 

wettelijke gronden zijn om ze niet in te willigen. 
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Verzoeken met betrekking tot signaleringen volgens artikel 96 worden doorgestuurd naar de instan-

tie die voor dit soort signaleringen verantwoordelijk is, te weten de Immigratie- en Naturalisatie-

dienst (IND) van het ministerie van Justitie.  

Verzoeken met betrekking tot alle overige signaleringen worden behandeld door de bevoegde 

(politie)instanties. 

 

Na het verkrijgen van kennisneming kan een verzoek worden gedaan om aanvulling, verbetering of 

verwijdering van de gegevens.  

 

4. Contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit en rol die zij kan 

vervullen 

Indien de afhandeling van het verzoek tot een geschil leidt, kan een verzoek om bemiddeling 

worden gedaan bij: 

College Bescherming Persoonsgegevens 
Postbus 93374 

NL – 2509 AJ Den Haag 
Tel.: ++31(0)708888500 
Fax: ++31(0)708888501 

E-mail: mailto:info@cbpweb.nl 
Internet: www.cbpweb.nl 

 

Het verzoek moet binnen zes weken na ontvangst van de kennisneming worden ingediend.  

Gevallen waarin een verzoek is geweigerd, worden kosteloos door het College Bescherming 

Persoonsgegevens (CBP) bekeken. Ook kan het College Bescherming Persoonsgegevens worden 

verzocht om te onderzoeken of de gegevens in overeenstemming met de Schengenuitvoerings-

overeenkomst en de wet in het Schengeninformatiesysteem zijn opgenomen. 

Een andere mogelijkheid - ook van toepassing als de bemiddeling van het CBP mislukt - is dat een 

verzoek wordt gericht aan de rechtbank (administratieve afdeling), die naar bevind van zaken 

beslist.  
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XX. NOORWEGEN 
 

1. Aard van het toegangsrecht 

Het toegangsrecht is rechtstreeks. 

 

2. Contactgegevens van de instantie waaraan het verzoek om toegang moet worden gericht 

Kriminalpolitisentralen 
(nationale criminele inlichtingendienst (NCIS)) 

PO Box 8163 Dep. 
N0-0034 OSLO 

Tel.: ++47 23 20 80 00 
E-mail: 

Fax: + +47 23 20 88 80 
Internet: www.kripos.no 

 

3. Vorm van het verzoek: te verstrekken informatie en documenten - eventuele kosten 

Verzoeken om toegang moeten schriftelijk worden ingediend en ondertekend zijn. Een schriftelijk 

antwoord wordt verstuurd binnen een redelijke termijn, die niet langer mag zijn dan 30 dagen na de 

ontvangst van het verzoek.  

 

4. Contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit en rol die zij kan 

spelen 

Datatilsynet 
PO Box 8177 Dep. 

N0-0034 OSLO 
Tel.: +47 22 39 69 00 
Fax: + 47 22 42 23 50 

E-mail: postkasse@datatilsynet.no 
Internet: www.datatilsynet.no 

 

5. Resultaten die van het verzoek om toegang kunnen worden verwacht. Inhoud van de 

mededeling 

In eerste instantie doet de bestandsbeheerder (NCIS) een uitspraak over de verzoeken om toegang. 

Indien het verzoek bij de bestandsbeheerder is ingediend, wordt het samen met een verzoek om 

advies doorgezonden aan de instantie die de registratie heeft bevolen. Indien het verzoek is inge-

diend bij de instantie die de registratie heeft bevolen, zendt deze het verzoek samen met een advies 

door aan de bestandsbeheerder. 
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Als de toegang niet wordt toegestaan omdat van de verzoeker geen gegevens zijn opgenomen of 

omdat de uitsluitingsclausule van de SIS-wet (sectie 15) van toepassing is, worden altijd andere 

redenen opgegeven, zodat uit de aangevoerde redenen niet blijkt dat er gegevens zijn opgenomen 

die niet mogen worden vrijgegeven. 

 
6. Verwijzing naar de belangrijkste vigerende nationale wetgeving 

Wet betreffende het Schengeninformatiesysteem (LOV 1999-07-16 nr. 66) Uitvoeringsregeling bij 

wet nr. 66 van 16 juli 1999 betreffende het Schengeninformatiesysteem (SIS-regeling) 
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XXI. POLEN 
 

1. Aard van het toegangsrecht 

Het toegangsrecht is rechtstreeks van aard. 

 

2. Contactgegevens van de instantie waaraan het verzoek om toegang moet worden gericht 

Volgens de wet van 24 augustus 2007 inzake de deelname van de Republiek Polen aan het 

Schengeninformatiesysteem en het Visuminformatiesysteem, is de hoofdcommissaris van politie 

verantwoordelijk voor de in het Schengeninformatiesysteem verwerkte gegevens. Verzoeken om 

toegang tot of tot wijziging van gegevens moeten aan hem worden gericht. 

 

Correspondentieadres: 
General Headquarters of the Polish Police (KGP) 

Central Technical Authority KSI 
02-514 Warsaw 

148/150 Puławska Street 
Polen 

 

Indien er over de inhoud van een verzoek om toegang tot persoonsgegevens overleg moet worden 

gevoerd, kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen: 

tel.: +48 (22) 601-53-29 
tel.: +48 (22) 601-53-15 

e-mail: cot.admin.ksi@policja.gov.pl 
 

3. Vorm van het verzoek: te verstrekken informatie en documenten - eventuele kosten 

Eenieder heeft het recht algemene informatie te ontvangen over hem betreffende persoonsgegevens 

die in bestanden zijn opgeslagen. 

 

Overeenkomstig artikel 32, lid 5, van de Wet van 29 augustus 1997 over de bescherming van 

persoonsgegevens (Staatsblad van 2002, nr. 101, punt 926 met latere wijzigingen), mag de betrok-

kene zijn recht op informatie eens in de zes maanden uitoefenen. 

 

Een verzoek om toegang is kosteloos. 
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Volgens artikel 32, lid 1 tot en met 5bis, van de Wet bescherming persoonsgegevens, kan de 

betrokkene onderstaande vragen stellen over de verwerking van zijn persoonsgegevens: 

 
 Staan de gegevens in het systeem? 
 Sedert wanneer worden de gegevens verwerkt? 
 Uit welke bron zijn de gegevens verkregen? 
 Hoe zijn de gegevens beschikbaar gesteld? 
 Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke is de reikwijdte van de verwerking? 
 In welke mate en aan wie zijn de gegevens beschikbaar gesteld? 

 

De verantwoordelijke reageert binnen 30 dagen op de vragen. Voor het verkrijgen van dergelijke 

informatie dient het verzoek schriftelijk en in het Pools te worden ingediend. 

 

Het verzoek om informatie moet het volgende omvatten: 

1. naam en voornaam van de aanvrager, 
2. het Poolse nationale identificatienummer PESEL (indien van toepassing), 
3. nationaliteit, 
4. geboortedatum en -plaats, 
5. fotokopie van een identiteitsbewijs met een duidelijke afbeelding, 
6. woonplaats (land, stad, straat en huisnummer), 
7. onderwerp van het verzoek, 
8. handtekening van degene die het verzoek doet. 

 

Overeenkomstig artikel 32 van de Wet van 14 juni 1960 inzake de bestuurlijke procedure (Staats-

blad 2000, nr. 98, punt 1071, met latere wijzigingen) mag een partij in een bestuurlijke procedure 

worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde, tenzij de aard van de activiteiten een persoon-

lijk optreden vergt. In artikel 33 van de wet staan de procedurele regels voor de volmacht, te weten: 

 de gevolmachtigde mag een handelingsbekwame natuurlijke persoon zijn, 
 de volmacht moet op schrift worden gesteld, 
 de gevolmachtigde bewaart het origineel of een officieel gewaarmerkte kopie van de 

volmacht. 
 

Advocaten, juridische adviseurs of octrooigemachtigden mogen zelf een kopie van de aan hen 

verleende volmacht waarmerken. 
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Weigering om informatie te verstrekken over verwerkte persoonsgegevens 

Volgens artikel 30 van de Wet bescherming persoonsgegevens mag de beheerder toegang weigeren 

wanneer toegang 

1. zou leiden tot openbaarmaking van informatie die een staatsgeheim is, 
2. een gevaar zou opleveren voor de staatsveiligheid of de landsverdediging, voor mensen-

levens of de gezondheid van mensen, of de veiligheid en de openbare orde, 
3. een gevaar zou opleveren voor de elementaire economische of financiële belangen van de 

staat, 
4. een wezenlijke inbreuk zou betekenen op de persoonlijke belangen van betrokkenen of 

derden. 
 
Het recht om de gegevens te corrigeren, de opschorting te vragen van de verwerking ervan of de 

verwijdering ervan 

De betrokkene mag de beheerder verzoeken de gegevens die op hem betrekking hebben aan te 

vullen, bij te werken, te corrigeren, te verwijderen, en de verwerking van die gegevens tijdelijk of 

permanent op te schorten. De betrokkene moet echter wel aantonen dat de gegevens onvolledig, 

achterhaald of onnauwkeurig zijn, of op onwettige wijze zijn verzameld, of dat de verwerking ervan 

niet meer nodig is voor de verwezenlijking van het doel waarvoor ze zijn verzameld. 

De behandeling van de verzoeken verloopt volgens de bepalingen van de Wet inzake de bestuurlijke 

procedure. 

 

4. Contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit en rol die zij kan 

vervullen 

De inspecteur-generaal voor de bescherming van persoonsgegevens ziet erop toe dat het gebruik 

van gegevens geen inbreuk vormt op de rechten van de betrokkenen, zodat er een toereikend niveau 

van wettelijke bescherming wordt geboden aan personen wier gegevens in het Schengeninformatie-

systeem zijn opgeslagen. Dit toezicht wordt uitgeoefend overeenkomstig de wetten inzake de 

bescherming van persoonsgegevens. 
 

Correspondentieadres: 
Bureau of the Inspector General for Personal Data Protection (GIODO) 

2 Stawki Street 
00-193 Warsaw 

Polen 
tel. +48 (22) 860-73-93 
fax +48 (22) 860-70-86 
http://www.giodo.gov.pl 
kancelaria@giodo.gov.pl 

 
Eenieder van wie gegevens in het Schengeninformatiesysteem worden verwerkt, mag bij de 

inspecteur-generaal voor de bescherming van persoonsgegevens een klacht indienen over de 

uitvoering van de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. 
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5. Verwijzing naar de belangrijkste vigerende nationale wetgeving 

 de Wet van 24 augustus 2007 inzake de deelname van de Republiek Polen aan het 

Schengeninformatiesysteem en het Visuminformatiesysteem, 

 de Wet van 29 augustus 1997 inzake de bescherming van persoonsgegevens, 

 de Wet inzake de bestuurlijke procedure van 14 juni 1960, 

 de Wet van 7 oktober1999 inzake het Pools. 



Data Protection Secretary - A Guide for exercising the right of access - 13 October 2009 56

XXII. PORTUGAL 
 

1. Aard van het toegangsrecht 

De burgers hebben onrechtstreeks toegang tot de gegevens van het SIS. Dit recht wordt gewaar-

borgd door de nationale commissie voor gegevensbescherming. 

 

2. Vorm van het verzoek: te verstrekken informatie en documenten - eventuele kosten 

Verzoeken moeten schriftelijk worden ingediend, met gebruikmaking van een van de twee speciale 

formulieren, het ene voor het recht op toegang, het andere voor het recht of correctie of verwijde-

ring. Deze formulieren zijn in het Portugees, het Engels en het Frans beschikbaar op de website van 

de gegevensbeschermingsautoriteit. De verzoeken moeten persoonlijk op het kantoor van de 

gegevensbeschermingsautoriteit, of per post worden ingediend. Voor toegang tot de hen betreffende 

gegevens moeten de verzoekers een document tonen dat hun identiteit bevestigt (paspoort), of als 

bijlage bij het verzoek een gewaarmerkte kopie van het paspoort meesturen. De uitoefening van het 

toegangsrecht is kosteloos. 

 

3. Contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit en rol die zij kan 

vervullen 

 
Comissão Nacional de Protecção de Dados 

Rua de S. Bento, 148, 3º 
1200-821 Lisboa 

PORTUGAL 
Tel.: (+351) 213 928 400 
Fax: (+351) 213 976 832 

www.cnpd.pt 
 
In de context van openbaarmaking van informatie wordt in voorkomend geval rekening gehouden 

met het bestaan van gegevens die een gevaar zouden kunnen opleveren voor de preventie van dan 

wel het onderzoek naar strafbare feiten, of voor de veiligheid van de staat. 

De openbaarmaking wordt uitgevoerd door de nationale commissie voor gegevensbescherming. 

 

4. Verwijzing naar de belangrijkste vigerende nationale wetgeving 

De toepasselijke wetten zijn Wet nr. 67/98 van 26 oktober 1998 (artikel 11, lid 2) en Wet nr. 2/94 

van 19 februari 1994. 



Data Protection Secretary - A Guide for exercising the right of access - 13 October 2009 57

XXIII. SLOWAKIJE 
 

1. Aard van het toegangsrecht 

 

Krachtens artikel 109 van de Overeenkomst heeft eenieder het recht om kennis te nemen van de 

hem betreffende gegevens die zijn opgenomen in het Schengeninformatiesysteem (SIS). Dit recht 

moet worden uitgeoefend overeenkomstig de wetgeving van de partij bij de overeenkomst. In 

Slowakije heeft de betrokkene recht op rechtstreekse toegang. 

2. Contactgegevens van de instantie waaraan het verzoek om toegang moet worden gericht 

De verzoeken om toegang worden gericht aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat verant-
woordelijk is voor de verwerking: 

 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
Slowaakse Republiek 
Tel.: 02/5094 1111 
Fax: 02/5094 4397 

 send the mail 
Internet:http://www.minv.sk  

3. Vorm van het verzoek: te verstrekken informatie en documenten  

 

Krachtens artikel 69c van Wet nr. 171/1993 Coll. inzake de politie, heeft eenieder het recht het 

ministerie van Binnenlandse Zaken schriftelijk te verzoeken mee te delen welke hem betreffende 

gegevens worden verwerkt. Tevens is de verantwoordelijke van het Schengeninformatiesysteem 

verplicht de informatie binnen 30 dagen na ontvangst van zo'n schriftelijk verzoek kosteloos te 

verstrekken. 

Het standaardformulier voor bovenbedoeld verzoek staat op de website van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken. De betrokkene moet zijn persoonsgegevens verstrekken (naam, voornaam, 

vast adres, volledige geboortedatum en -plaats en nationaliteit), evenals een kopie van zijn identi-

teitskaart of paspoort voor het aantonen van zijn identiteit. 
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4. Resultaten die van het verzoek om toegang kunnen worden verwacht. Inhoud van de 

mededeling 

De persoonsgegevens in de door de politie bijgehouden informatiesystemen worden aan de 

verzoeker verstrekt overeenkomstig artikel 69c van Wet nr. 171/1993 Coll. inzake de politie. 

In het geval van het Schengeninformatiesysteem krijgt de verzoeker, indien de signalering was uit-

gegaan uit hoofde van een of meer van de artikelen 95-98 of van artikel 100 van de Schengen-

uitvoeringsovereenkomst, informatie over de hem betreffende gegevens (tenminste de volgende 

persoonsgegevens: naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, geslacht, nationaliteit en reden voor 

de signalering, te weten het doel van de verwerking van zijn persoonsgegevens). 

 

Indien het recht op toegang tot informatie een signalering betreft die niet van de Slowaakse 

Republiek uitging, moet het signalerende land in de gelegenheid worden gesteld zijn standpunt te 

laten weten over de mogelijkheid van openbaarmaking van de gegevens aan de verzoeker. 

Indien de signalering is uitgegaan uit hoofde van artikel 99 van de Schengenovereenkomst, zal 

waarschijnlijk worden geweigerd de aanvrager de gegevens te verstrekken (de verwerking is 

geschied om redenen van nationale veiligheid of in het kader van een onderzoek naar bijzonder 

ernstige strafbare feiten). 

 

Met andere woorden, de kennisneming moet de betrokkene worden geweigerd als dit van essentieel 

belang is voor een rechtmatige, uit de signalering voortvloeiende taakuitoefening of ter 

bescherming van de rechten en vrijheden van derden. Zij moet altijd worden geweigerd hangende 

een signalering ter fine van onopvallende controle. 

 

Uit hoofde van artikel 69c van Wet nr. 171/1993 Coll. inzake de politie heeft de betrokkene ook het 

recht om het ministerie van Binnenlandse Zaken schriftelijk te verzoeken zijn persoonsgegevens 

die in het Schengeninformatiesysteem zijn verwerkt, te corrigeren of te verwijderen (een standaard-

formulier voor het verzoek om correctie/verwijdering staat op de website van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken). 

 

Indien de betrokkene vermoedt dat zijn persoonsgegevens zonder toestemming worden verwerkt, 

kan hij, uit hoofde van artikel 20, lid 6, van de Wet gegevensbescherming, de klacht rechtstreeks 

indienen bij het Bureau bescherming persoonsgegevens van de Slowaakse Republiek, dat vervol-

gens zal onderzoeken of de rechten van de betrokkene zijn geschonden tijdens de verwerking en het 

gebruik van zijn persoonsgegevens die in het Schengeninformatiesysteem zijn opgeslagen. 



Data Protection Secretary - A Guide for exercising the right of access - 13 October 2009 59

Klachten moeten worden ingediend overeenkomstig artikel 45 van Wet nr. 428/2002 Coll. betref-

fende de bescherming van persoonsgegevens (het standaardformulier voor het indienen van een 

klacht staat ook op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken). 

 
5. Contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit en rol die zij kan 

vervullen 

 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

Odborárske nám. 3 
817 60 Bratislava 15 
Slowaakse Republiek 

Tel.:+421 2 502 39 418 
Fax: +421 2 502 39 441 

e-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk 
Internet:http:// www.dataprotection.gov.sk 

 

6. Verwijzing naar de belangrijkste vigerende nationale wetgeving 

Wet nr. 428/2002 Coll. betreffende de bescherming van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij 

latere wetgeving. 
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XXIV. SLOVENIË 
 

1. Aard van het toegangsrecht 

Het toegangsrecht is rechtstreeks. 

 

2. Contactgegevens van de instantie waaraan het verzoek om toegang moet worden gericht 

Het verzoek kan schriftelijk worden ingediend of kan mondeling worden gedaan bij de politie 

(ministerie van Binnenlandse Zaken), waar het zal worden opgetekend. Adres: 

 

Policija, Ministrstvo za notranje zadeve 
Štefanova 2 

1501 Ljubljana 
Slovenië 

Fax: + 386 1 428 47 33 
E-mail: gp.mnz(at)gov.si 

 

Het aanvraagformulier kan ook worden ingevuld aan alle grensovergangen, bestuurlijke eenheden 

en Sloveense diplomatieke en consulaire instanties. Het verzoek wordt onmiddellijk aan de politie 

gestuurd. 

 

Koppeling naar het formulier betreffende een verzoek om informatie over gegevens in het nationaal 

Schengeninformatiesysteem (N.SIS), dat in het Engels kan worden gedownload: 

http://www.ip-rs.si/index.php?id=346 

 

3. Vorm van het verzoek: te verstrekken informatie en documenten - eventuele kosten 

De procedure voor de uitoefening van het recht op raadpleging van de eigen persoonsgegevens in 

Slovenië verloopt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (artikelen 30 en 31) en de Wet op 

de verantwoordelijke voor informatie. 

In artikel 30 van de Wet bescherming persoonsgegevens is bepaald dat de politie, die onder het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en een verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens 

valt: 

1. raadpleging van de SIS-bestandscatalogus mogelijk moet maken,  

2. moet nagaan of gegevens betreffende een datasubject worden verwerkt of niet, en verzoeker in 

staat moet stellen hem betreffende persoonsgegevens die in het nationale SIS-bestand staan, te 

raadplegen, over te schrijven of te kopiëren, 
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3. betrokkene een uittreksel moet geven van de persoonsgegevens in het nationale SIS-bestand die 

hem betreffen; 

4. een lijst moet opstellen van adressaten aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, met vermelding 

van de grond waarop en van het doel, 

5. informatie moet verstrekken over de bronnen waarop de gegevens over de betrokkene in het SIS 

zijn gebaseerd, en over de wijze van verwerking, 

6. informatie moet verstrekken over het doel van de verwerking en het soort persoonsgegevens dat 

in het SIS wordt verwerkt, evenals alle in dit verband noodzakelijke toelichtingen, 

7. de technische en software-technische besluitvormingsprocedures moet uitleggen. 

 

Momenteel is deze procedure kosteloos. Aan de verzoeker kunnen alleen materiaalkosten voor 

kopieën in rekening worden gebracht, zoals is aangegeven in de Regels voor het in rekening 

brengen van de kosten van de uitoefening door een persoon van het recht op toegang tot zijn eigen 

persoonsgegevens. 

 

4. Contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit en rol die zij kan 

vervullen 
 

Informacijski pooblaščenec  
(Information Commissioner) 

Vošnjakova 1  
p.p. 78  

1001 Ljubljana 
Slovenië 

Tel.: ++ 386 1 230 97 30  
Fax: ++ 386 1 230 97 78  
E-mail: gp.ip@ip-rs.si 
Internet: www.ip-rs.si 

 

De verantwoordelijke voor de informatie is bevoegd voor beslissingen inzake het beroep dat iemand 

instelt wanneer zijn verzoek om zijn persoonsgegevens te raadplegen is afgewezen of wanneer de 

bevoegde instantie de verzoeker geen antwoord heeft gegeven op zijn verzoek. 

 

Verzoekers die menen dat met betrekking tot een verzoek om toegang hun rechten zijn geschonden, 

kunnen een klacht indienen bij de verantwoordelijke voor de informatie. Zodra de klacht is ingeko-

men, stuurt de verantwoordelijke voor de informatie een kopie naar de bestandsbeheerder, met het 

verzoek alle dienstige opmerkingen te formuleren. Na ontvangst van die opmerkingen, verslagen, 

bewijzen en andere onderzoeksdocumenten, en na onderzoek van de bestanden, indien nodig, en het 

horen van de betrokkene en van de bestandsbeheerder, doet de verantwoordelijke voor de 

informatie uitspraak over de klacht en geeft hij de betrokkene kennis van zijn beslissing. 

 

Momenteel is dit beroep kosteloos. 
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5. Resultaten die van het verzoek om toegang kunnen worden verwacht. Inhoud van de 

mededeling 

Als het SIS-bestand gegevens over de betrokkene bevat, en het verzoek wordt ingewilligd, bezorgt 

de bestandsbeheerder de betrokkene de hem betreffende gegevens in de verlangde vorm. De politie 

moet de persoon in kwestie binnen 15 dagen na ontvangst van het verzoek in de gelegenheid stellen 

gegevens te raadplegen, over te schrijven of te kopiëren of een bewijs te verkrijgen, of moet de 

verzoeker binnen die termijn de redenen van de weigering meedelen. De politie moet het uittreksel 

van punt 3, de lijst van punt 4, de informatie van de punten 5 en 6 en de uitleg van punt 7 verstrek-

ken binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek, of de verzoeker binnen diezelfde termijn de 

redenen van de weigering meedelen. 

 

Iemands recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen mag in Slovenië bij wijze van uitzondering 

ook worden beperkt overeenkomstig artikel 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens, en wel 

om redenen van bescherming van de nationale soevereiniteit en landsverdediging, de bescherming 

van de nationale veiligheid en de grondwettelijke orde van de staat, veiligheid, politieke en 

economische belangen van de staat, de uitoefening van de verantwoordelijkheden van de politie, het 

voorkómen, ontdekken, opsporen, bewijzen en vervolgen van strafbare feiten en kleine vergrijpen, 

het ontdekken en bestraffen van schendingen van ethische normen voor bepaalde beroepsgroepen, 

om monetaire, begrotings- of fiscale redenen, om redenen van toezicht van de politie en bescher-

ming van de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, of in verband met de rechten 

en vrijheden van anderen. Deze beperkingen zijn alleen toegestaan in de mate die nodig is voor de 

verwezenlijking van het doel waarvoor ze zijn ingesteld. 

 

6. Verwijzing naar de belangrijkste vigerende nationale wetten 

• Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad van de Republiek Slovenië, nr. 94/2007, 

officiële geconsolideerde tekst), waarvan een niet-officiële vertaling in het Engels beschikbaar 

is op: http://www.ip-rs.si/index.php?id=339; 

• Wet verantwoordelijke voor de informatie (Staatsblad van de Republiek Slovenië, 

nr. 113/2005, officiële geconsolideerde tekst), waarvan een niet-officiële vertaling in het 

Engels beschikbaar is op: http://www.ip-rs.si/index.php?id=325; 

• Regels voor het in rekening brengen van de kosten van de uitoefening door een persoon van 

het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens (Staatsblad van de Republiek Slovenië, 

nr. 85/2007), waarvan uitsluitend de Sloveense tekst beschikbaar is op: http://www.ip-

rs.si/zakonodaja/zakon-o-varstvu-osebnih-podatkov/pravilnik-o-zaracunavanju-stroskov-pri-

izvrsevanju-pravice-posameznika-do-seznanitve-z-lastnimi-osebnimi-podatki/. 
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XXV. SPANJE 
 

1. Aard van het toegangsrecht 

De betrokkenen hebben rechtstreeks toegangsrecht. 

 

2. Contactgegevens van de instantie waaraan het verzoek om toegang moet worden gericht 

Een verzoek om toegang tot informatie dient te worden ingediend bij het: 
 

Secretaría de Estado de Seguridad 
Ministerio del Interior 
Amador de los Ríos, 2  

E-28010 Madrid 
Tel.: 060  
Fax: --- 

E-mail: estafeta@mir.es  
Internet: www.mir.es  

 

3. Vorm van het verzoek: te verstrekken informatie en documenten - eventuele kosten 

Verzoeken om toegang moeten schriftelijk worden ingediend bij de verantwoordelijke voor de 

gegevensverwerking (Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior). De 

betrokkenen moeten daartoe een verzoek indienen bij de verantwoordelijke voor de verwerking en 

wel op een zodanige wijze dat de verzending en de ontvangst van het verzoek kunnen worden 

aangetoond. 

 

Er bestaan geen standaard aanvraagformulieren, noch vereisten qua vorm van het verzoek. 

Niettemin moet de aanvraag, overeenkomstig de algemene bestuurlijke procedure, een volledige 

beschrijving omvatten van het verzoek en vergezeld gaan van een fotokopie van het document dat 

de identiteit van de betrokkene aantoont, d.w.z. een nationale identiteitskaart of een paspoort. 

Verder kunnen de betrokkenen aan het verzoek kopieën hechten van documenten die zij van belang 

achten ter schraging van het in de aanvraag beschreven verzoek. 

 

De procedure is kosteloos.  

 

4. Contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit en rol die zij kan 

vervullen 

Agencia Española de Protección de Datos (Data Protection Authority) 

C/ Jorge Juan, 6  
E-28001 – Madrid 

Tel.: + 34 901 100 099  
Fax: + 34 91 445 56 99  

E-mail: ciudadano@agpd.es  
Internet: www.agpd.es  
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Zoals reeds is gezegd hebben de betrokkenen recht op rechtstreekse toegang. Niettemin hebben ze 

ook onrechtstreeks toegang via de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit wanneer een 

verantwoordelijke voor de verwerking nalaat te antwoorden op een verzoek om toegang, of wanneer 

het antwoord onbevredigend is. In beide gevallen kunnen de betrokkenen een claim indienen bij de 

Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit. Volgens sectie 117 van Koninklijk Decreet 1720/2007 

inzake de regelgeving voor de tenuitvoerlegging van Organieke Wet 15/1999 inzake de 

bescherming van persoonsgegevens, moet de procedure worden ingeleid op verzoek van de 

betrokkene, met een duidelijke vermelding van de inhoud van diens claim en van de bepalingen van 

bovengenoemde Spaanse gegevensbeschermingswet die volgens de betrokkene zijn geschonden. 

 

Zodra de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit de claim heeft ontvangen, wordt een procedure 

ingeleid ter bescherming van de rechten van individuele personen. Volgens deze procedure stuurt de 

Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit de claim door naar de verantwoordelijke voor de 

verwerking zodat deze instantie de argumenten naar voren kan brengen die zij nodig acht om de 

weigering van de toegang of het antwoord aan de verzoeker te onderbouwen. 

 

Deze opmerkingen kunnen worden doorgestuurd naar de verzoeker die dan aanvullende 

verklaringen en opmerkingen kan voorleggen. Deze opmerkingen worden toegestuurd aan de 

verantwoordelijke voor de verwerking, die de gelegenheid heeft zijn besluit toe te lichten en in te 

gaan op de opmerkingen en verklaringen van de verzoeker. 

 

Na ontvangst van de argumenten en overige verklaringen en documenten neemt de directeur van de 

Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit een besluit waarin uitsluitsel wordt gegeven over de 

ontvangen claim. 

 

Benadrukt dient te worden dat de termijn voor het nemen en bekendmaken van het besluit zes 

maanden is, gerekend vanaf de datum waarop de claim bij de Spaanse gegevensbeschermings-

autoriteit is binnengekomen.  

 

Indien het besluit gunstig is voor het verzoek, geeft de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit het 

door aan de verantwoordelijke voor de verwerking, die de betrokkene moet toestaan het recht op 

toegang uit te oefenen binnen tien dagen na de kennisgeving. Bovendien moet de verantwoordelijke 

voor de verwerking binnen diezelfde termijn bij de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit 

schriftelijk aantonen dat aan het besluit van deze toezichthoudende autoriteit is voldaan. 
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5. Resultaten die van het verzoek om toegang kunnen worden verwacht. Inhoud van de 

mededeling 

Indien de signalering afkomstig was van de Spaanse autoriteiten, moet de verantwoordelijke voor 

de verwerking een besluit nemen over de inhoud van de aan de verzoeker verstrekte informatie. 

Gewoonlijk ontvangt de betrokkene kopieën van bestuurlijke stukken met persoonsgegevens die in 

het bestand zijn opgeslagen. 

Indien de signalering echter door de autoriteiten van een ander Schengenland is verricht, moet de 

verantwoordelijke, overeenkomstig het beginsel van samenwerking tussen nationale persoons-

gegevensbeschermingsautoriteiten, zijn tegenhanger in dat land in kennis stellen van de ontvangen 

claim. Dan moeten de autoriteiten van het andere Schengenland besluiten welke informatie aan de 

betrokkene kan worden verstrekt.  

 

6. Taalregeling 

De betrokkene die de procedure voor het recht op toegang in Spanje op gang wenst te brengen, 

wende zich tot de overheid in het Spaans.  
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XXVI. ZWEDEN 
 

1. Aard van het toegangsrecht 

Het toegangsrecht is rechtstreeks.  

 

2. Contactgegevens van de instantie waaraan het verzoek om toegang moet worden gericht 

Elk verzoek om toegang tot gegevens moet worden gericht aan de nationale directie van de politie 

(Rikspolisstyrelsen), de autoriteit die verantwoordelijk is voor de Zweedse eenheid van het 

Schengeninformatiesysteem. 

 

Rikspolisstyrelsen 
Box 12256 

Polhemsgatan 30 
S-102 26 Stockholm 

Tel.: ++46 (0)8-401 90 00 
Fax: ++46 (0)8-401 99 90 

E-mail: rikspolisstyrelsen@polisen.se 
Internet: www.polisen.se 

 

3. Vorm van het verzoek: te verstrekken informatie en documenten - eventuele kosten 

Verzoeken moeten schriftelijk worden gericht aan de nationale directie van de politie en door 

verzoeker eigenhandig worden ondertekend. Over het algemeen moet een verzoek om toegang 

binnen een maand worden beantwoord. Verzoekers kunnen eenmaal per kalenderjaar kosteloos toe-

gang krijgen tot de gegevens.  

 

4. Contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit en rol die zij kan 

vervullen 

 

Datainspektionen 
Box 8114 

Fleminggatan 14, 9th floor 
S-104 20 Stockholm 

Tel.: ++46 (0)8-657 61 00 
Fax: ++46 (0)8-652 86 52 

E-mail.: datainspektionen@datainspektionen.se 
Internet: www.datainspektionen.se 
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De gegevensinspectie ziet erop toe dat personeel dat in Zweden gegevens verwerkt, zich houdt aan 

de regels van de Wet persoonsgegevens en andere wetgeving inzake gegevensbescherming. De 

inspectie kan naar aanleiding van een klacht of op eigen initiatief gaan controleren. Iemand die niet 

tevreden is met de manier waarop zijn verzoek om toegang tot informatie in het SIS is behandeld, 

kan bij de inspectiedienst een klacht indienen. De klacht kan leiden tot een onderzoek naar de nale-

ving van de regels inzake het recht op toegang. Er kan echter ook bij een administratieve rechtbank 

beroep worden aangetekend tegen het besluit van de nationale directie van de politie over het toe-

gangsrecht. 

 
5. Resultaten die van het verzoek om toegang kunnen worden verwacht. Inhoud van de 

mededeling 

Of de gegevens al dan niet worden toegezonden is afhankelijk van de wet op de vertrouwelijkheid 

(1982:100), die de openbaarmaking van bepaalde gegevens verbiedt. Als de gegevens toegezonden 

mogen worden, zorgt de nationale directie van de politie daarvoor. 

 

6. Verwijzing naar de belangrijkste vigerende nationale wetgeving 

Toepasselijke wetgeving: de artikelen 26 en 27 van de Wet persoonsgegevens (1998:204) en 

artikel 8 van de Wet op het Schengeninformatiesysteem (2000:344). 

 

7. Taalregeling 

Hierover bestaan in Zweden geen specifieke voorschriften. Een in het Engels gesteld verzoek wordt 

in behandeling genomen. 
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XXVII. ZWITSERLAND 
 

1. Aard van het toegangsrecht 

Het toegangsrecht is rechtstreeks. De bevoegde autoriteit die verzoeken inzake het recht op toegang 

tot persoonsgegevens in het SIS behandelt, is de functionaris gegevensbescherming van het federale 

politiebureau in Zwitserland. 

 

2. Contactgegevens van de instantie waaraan het verzoek om toegang moet worden gericht 

 

Federal Office of Police 
Data Protection Officer or SIRENE Office 

Nussbaumstrasse 29 
CH-3003 Bern 
www.fedpol.ch 

 

3. Vorm van het verzoek: te verstrekken informatie en documenten - eventuele kosten 

Verzoeken van personen over hun in het SIS verwerkte persoonsgegevens dienen rechtstreeks te 

worden gericht aan het federale politiebureau, dat de beheerder is van het SIS-gegevensbestand in 

Zwitserland (uitsluitend schriftelijke verzoeken, die vergezeld moeten gaan van een kopie van een 

geldige identiteitskaart of geldig paspoort.  

 

4. Contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit en rol die zij kan 

vervullen 

Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) 
Feldeggweg 1, 
CH-3003 Bern 

Tel.: +41(0)31 322 43 95, Fax: +41-(0)31 325 99 96 
www.edoeb.admin.ch 

 

Alleen verificatieverzoeken moeten worden gericht aan de federale functionaris gegevens-

bescherming en informatie in Zwitserland (FDPIC)(EDÖB)(PFPDT)(IFPDT), het federale niveau 

van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. 
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BIJLAGEN (VOORBEELDBRIEVEN) 

Bijlage 1 

Voorbeeldbrief voor een verzoek om toegang 

 

 

 

Aan: Naam en adres van de bevoegde autoriteit 

 

 

         DD-MM-XXXX, 

         Plaats 

 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 

 

 
Overeenkomstig artikel 109 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, verzoek 

ik, _____________________________(naam),____________________(nationaliteit), 

_____________(geboortedatum en -plaats)_____________________________(adres), om toegang 

tot mijn persoonsgegevens in het Schengeninformatiesysteem.  

 
 
Ik voeg hierbij onderstaande documenten: 

1. Een kopie van een volgens de nationale wetgeving van de Schengenstaat geldig identiteitsbewijs 

(paspoort/identiteitskaart/rijbewijs (ander geldig identiteitsbewijs)), 

2. Een kopie van de wettelijke machtiging tot vertegenwoordiging van de aanvrager, 

3. Overige. 

 
 
 

De aanvrager/wettige vertegenwoordiger 

--------------------------------------------- 

(Handtekening) 
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Bijlage 2 

Voorbeeldbrief voor een verzoek om toetsing 

 

Aan: Naam en adres van de bevoegde autoriteit 

 

 

         DD-MM-XXXX, 

         Plaats 

 

 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 

 

 

Overeenkomstig artikel 114, lid 2, van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, verzoek 

ik, _____________________________(naam),____________________(nationaliteit), 

_____________(geboortedatum en -plaats)_____________________________(adres), om toetsing 

van mijn persoonsgegevens in het Schengeninformatiesysteem en van het gebruik dat van die 

gegevens wordt gemaakt. 

 

Ik voeg hierbij onderstaande documenten: 

1. Een kopie van een volgens de nationale wetgeving van de Schengenstaat geldig identiteitsbewijs 

(paspoort/identiteitskaart/rijbewijs (ander geldig identiteitsbewijs)); 

2. Een kopie van de wettelijke machtiging tot vertegenwoordiging van de aanvrager, 

3. Overige 

 

 

 

 

De aanvrager/wettige vertegenwoordiger 

--------------------------------------------- 

(Handtekening) 
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Bijlage 3 

Voorbeeldbrief voor correctie 

 

Aan: Naam en adres van de bevoegde autoriteit 

 

         DD-MM-XXXX, 

         Plaats 

 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 

 

 

Overeenkomstig artikel 110 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, verzoek 

ik, _____________________________(naam),____________________(nationaliteit), 

_____________(geboortedatum en -plaats)_____________________________(adres), om onjuiste, 

mij betreffende persoonsgegevens te verbeteren of onrechtmatig in het Schengeninformatiesysteem 

opgenomen, mij betreffende persoonsgegevens te verwijderen. Mijn persoonsgegevens dienen te 

worden verbeterd/verwijderd omdat: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Ik voeg hierbij onderstaande documenten: 

1. Een kopie van een volgens de wetgeving van de Schengenstaat geldig identiteitsbewijs 

(paspoort/identiteitskaart/rijbewijs (ander geldig identiteitsbewijs)); 

2. Een kopie van de wettelijke machtiging tot vertegenwoordiging van de aanvrager, 

3. Overige. 

 

 

De aanvrager/wettige vertegenwoordiger 

--------------------------------------------- 

(Handtekening) 


