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Geachte , 
 
Op verzoek van het Gemeenschappelijk Controleorgaan (GCO) van Europol hebben de nationale 
controleautoriteiten van de aangesloten lidstaten een onderzoek uitgevoerd naar de voorwaarden 
voor Europol National Units in verband met de gegevensverwerking in het Europol Informatie-
systeem (EIS). In Nederland is dit onderzoek uitgevoerd door het College bescherming 
persoonsgegevens (CBP). 
 
Het CBP heeft daartoe de checklist met onderzoeksvragen gestuurd aan het Korps landelijke 
politiediensten en de ontvangen antwoorden ingezonden aan het secretariaat van het GCO. U 
treft dit document als bijlage 1 aan bij deze brief. Op basis van de gebundelde 
onderzoeksresultaten heeft het GCO een rapport uitgebracht, dat u hierbij als bijlage 2 aantreft.  
 
Het rapport concludeert onder meer dat de rol en verantwoordelijkheid van de Europol National 
Units in de lidstaten niet zijn geharmoniseerd en grote verschillen te zien geven. Omdat ook het 
niveau waarop in de lidstaten wordt beslist over de in het EIS in te voeren gegevens uiteenloopt, 
is het risico aanzienlijk dat verschillende criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van de 
naleving van de bepalingen van het Europol Besluit, wat ook is bevestigd door de resultaten van 
de inspecties van het GCO in de afgelopen jaren. Geharmoniseerde criteria zouden tot een meer 
uniforme toepassing in de lidstaten moeten leiden. 
 
In het licht van de bevindingen van dit onderzoek doet het GCO de volgende aanbevelingen.  
1. Er moeten criteria worden ontwikkeld voor de beoordeling of in het EIS in te voeren 
gegevens betrekking hebben op misdrijven waarvoor Europol bevoegd is en in overeenstemming 
zijn met de voorwaarden waaronder gegevens mogen worden ingevoerd in het EIS. 
2. Deze criteria dienen tevens de criteria te omvatten waarover Europol en het GCO 
overeenstemming hebben bereikt met betrekking tot de verwerking van gegevens over 
minderjarigen, personen die in verband worden gebracht met mensenhandel en mensensmokkel, 
en personen die lid zijn van een organisatie die slechts in enkele lidstaten als een criminele 
organisatie wordt beschouwd. 
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3. Europol en de hoofden van de Europol National Units moeten deze regels zo spoedig 
mogelijk ontwikkelen. Het GCO zou in dit proces moeten worden betrokken. 
4. Op nationaal niveau moeten procedures worden ontwikkeld die garanderen dat de 
invoerende autoriteit wordt geïnformeerd wanneer de vervolging en gerechtelijke procedure is 
gestaakt of de betrokken persoon is vrijgesproken. 
5. De nationale gegevensbeschermingsautoriteiten, het GCO en Europol moeten 
nauwlettend toezicht houden op de correcte implementatie van deze regels in de procedures en 
de verwerking van persoonsgegevens in de lidstaten. 
 
Ik verzoek u passende aandacht te (doen) besteden aan de aanbevelingen uit het rapport en te 
bevorderen dat één en ander zijn beslag krijgt in de goede naleving van de regelgeving. 
 
Een afschrift van deze brief met bijlagen is verzonden aan de politiechef van de Landelijke 
Eenheid, de juridisch adviseur bij de Landelijke Eenheid en de functionaris voor de 
gegevensbescherming bij uw ministerie. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
 
Mr. W.B.M. Tomesen 
Lid van het College 
 
 


