MAZARS

Versiegeschiedenis

Correcties op tik- en stijlfouten door het gehele rapport.
lnhoudelijke correcties in de bijlage I voor wat betreft de scores in de
volgende paragrafen :
1.2.5
1.2.5.4: A verplaatst naar 1.2.5.1
1.3.8
1.3.8.3 en 1.3.8.4: V gecorrigeerd in D
1.4.2
1.4.2.4: A toegevoegd
1.4. 3.1: D gewist
1.5.1
1.5.1.1: A toegevoegd
1.6.3
1.6.3.4: V gecorrigeerd in1.6.4
1.6.4.1: A toegevoegd
1.6.6
1.6.6. 1 en 1.6.1.2: A toegevoegd
1.7.1
1.7. 1.3: V gecorrigeerd in1.7.4
1.7.4.1: A toegevoegd
1.8.2
1.8.2.4 en 1.8.2.5: V gecorrigeerd in D. A toegevoegd
1.9.1
1.9.1.3: Toegevoegd1.10.1
1.10.1.3: Toegevoegdlnhoudelijke correcties in de bijlage V v.w.b. de volgende toelichtingen en
scores :
1.2.1
1.2.1.2: BV gecorrigeerd in BD
1.2.1. 7: OV gecorrigeerd in OD
1.2.5
1.2.5.1 : A toegevoegd
1.2.5.4: A gewist
1.3. 1
1.3.1 .4 Vm 1.3. 1.8: A toegevoegd
1.3.2
1.3.2.6: OV gecorrigeerd in 00. BV gecorrigeerd in BD
1.3.4
1.3.4.2 t/m 1.3.4.8: A gewist
t .3.7
1.3.7.1 en 1.3.7.2: A toegevoegd
1.3.7.6 en 1.3.7.7: OV gecorrigeerd in OD
1.3.8
1.3.8.3 en 1.3.8.4: V gecorrigeerd in D
1.3.8.4: OD toegevoegd
1.4.2
1.4.2.2: BV gecorrigeerd in BD
1.4.2.3: - gecorrigeerd in OV/BV
1.4.2.4: OV gecorrigeerd in OD en A toegevoegd
1.4.2.5 en 1.4.2.6: OV gecorrigeerd in OD
1.4.3
1.4.3.1 en 1.4.3.2: A toegevoegd
1.6.3
1.6.3.3: V gecorrigeerd in 1.6.4
1.6.4. 1: A toegevoegd
1.6.5
1.6.5.1: - gecorrigeerd in V
1.6.6
1.6.6.1, 1.6.6.2 en 1.6.6.6: A toegevoegd
1.6.7
1.6.7.3, 1.6.7.4 en 1.6.7.5: A toegevoegd
1.7.1

2

1.7.1.3: V gecorrigeerd in 1.7.2
1.7.2.4, 1.7.2.5: OV gecorrigeerd in OD. BV gecorrigeerd in BD. V
gecorrigeerd in D. A toegevoegd
1.7.2.6: OV gecorrigeerd in 00. V gecorrigeerd in D. BV gecorrigeerd in - .A
toegevoegd.
1.8. 1
1.8.1.3: V gecorrigeerd in 1.9.1
1.9.1.3: A gecorrigeerd in1.10. 1
1. 10.1.3: A gecorrigeerd in1.11.1
1.11.1 .3: A gecorrigeerd in1.11.6
1.11 .6.1 en 1.11.6.2: D gewist
1.11 .6.3: V gewist en A toegevoegd
1.11.6.4: D gewist
1.14.1
1.14.1.1: V toegevoegd

3

MAZARS

lnhoudsopgave
......................... ........................................ .. ...... .. .. . ... 9

Aanleiding opdracht..

....... 9

2

Doe I van de privacy audit WPG ......... ..

3

Objecten van de privacy audit .. .. ............. ...... ..

4

Beperkingen toegang tot verwerkingen van politiegegevens ........

5

Gehanteerde normen .... ..

............. 10

6

Aanpak en werkwijze .... .. .

.... 10

7

Beperkingen van het onderzoek.

.... 12

8

Verspreidingskring van het rapport .

..... 12

9

Oordeel

10

Verdere opbouw van het rapport .... .

........ 9

.... 10

...... 12

........ ........ .

........ . 15
.. ...... 16

Bijlage 1: Managementsamenvatting , normen en bevindingen ..

1.1

... 18

GO: Gebruikersorganisatie ....
1.1 .1

lnrichting van de organisatie

.. .... .. . 18

............... ..
.................. ..

.. ....... 21

1 .2.1

Noodzakel ijkheid , rechtmatigheid en doelbind ing .

.. .............. ............ 21

1.2.2

Juislheid , volledigheid en beveiliging politiegegevens ................ .

1.2.3

Autorisaties .................................. .

1.2.4

Geautomatiseerd vergelijken

1.2.5

In combi natie met elkaar verwerken .. ..

1.2.6

Bewaartermijnen en vernietiging ............................ ..... .

....... ....................... 27

1.2.7

Ter beschikking stellen van politiegegevens (tbs) .... .. .. .

.. ........ 28

1.2.8

Verstrekki ngen .. .

1.2

Artikel 8 (dagelijkse politietaak)

1.3

.. .... 22
... 24
.... .. 25
.. ................................... 26

. 29
.... 32

Artikel 9 (verwerking voor de rechtsorde in een bepaald geval) .....
1.3.1

Noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelbinding

1.3.2

Juistheid , volledigheid en beveiliging politiegegevens ....

....... 32
33
. .... 34

1.3.3

Autorisaties ...

1.3.4

Geautomatiseerd vergelijken ...... . ................... .... .

.... 36

1.3.5

In combinatie met elkaar verwerken

..... 37

1.3.6

Bewaartermijnen en vernietiging ....

............... 37

1.3.7

Ter beschikking stellen van politiegegevens

1 .3.8

Verstrekkingen .... ........ .... ..

1 .4

... 38
. ... . 39

Artikel 10,1A Cl E (verkrijgen van inzicht in betrokkenheid personen) .................. ..

...41

1 .4.1

Noodzakelijkheid , rechlmatigheid en doelbinding ....

.. .. 41

1.4.2

Juistheid , volledigheid en beveil iging politiegegevens

.. .. . 42

1.4.3

Autorisaties (protocolplicht) .......... .

.... 43

1.4.4

Geautomatiseerd vergelijken ........ .

1.4.5

In combinatie met elkaar verwerken .

1.4.6

Bewaartermijnen en vernietiging ................... .... .......... ..

1.4.7

Ter beschikking stellen van politiegegevens .......... .. .....

1.4.8

Verstrekkingen .. ........... .............. ..

1.5

... 44
........ 45
.46
.47
........................ .. ... .. ........ .. .. .. ....... 47

Artikel 10,1 B Themaverwerking (verkrijgen van inzicht in betrokkenheid personen) ................. ............. 49
1.5.1

Noodzakelijkheid , rechtmatigheid en doelbinding .. ................ ...... .

1.5.2

Juistheid , volledigheid en beveiliging politiegegevens

1.5.3

Autorisaties (protocolplicht)

1.5.4

Geautomatiseerd vergelijken .

... 51

1.5.5

In combinatie met elkaar verwerken

... 51

1.5.6

Bewaartermijnen en vernietiging .

......................... ...... . .... 49
.50
50

.51

4

MAZARS

1.5.7

Ter beschikking stel len van po litiegegevens.

1.5.8

Verstrekkingen .

...... 52
.52

Artikel 10,1C, RID (verkrijgen van inzicht in betrokkenheid personen) .... .. .. .. .. .... .

1.6
1.6.1

Noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelbinding ....

1.6.2

Juistheid , volledigheid en beveiliging politiegegevens

1.6.3

Autorisaties (protocolplicht)

1.6.4

Geautomatiseerd vergelijken

..... 54
55
........ 55

1.6.5

In combinatie met elkaar verwerken .

1.6.6

Bewaartermijnen en vernietiging .... ....

1.6.7

Ter beschikking stellen van politiegegevens

..56
57
... 57

Verstrekkingen .. ...

1.6.8
1.7

.. ....... 58

Artikel 12 1nformanten CIE

.......... 59

1.7. 1

Noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelbinding ........................ ...

1.7.2

Juistheid , volledigheid en bevei liging politiegegevens

1.7.3

Autorisaties .. ........ ..

1.7.4

Geautomatiseerd vergelijken .... .

1.7.5

Bewaarterm ijnen en vernietig ing

1.7.6

Ter beschikking stellen van politiegegevens

59

.. ...... 61
.. 62
.... .. ..... 62
.63

1.8.1

Noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelbinding

1.8.2

Juistheid, volledigheid en beveiliging politiegegevens .

1.8.3

Autorisaties ................................... ..

1.8.4

Geautomatiseerd vergelijken .............. .

1.8.5

Bewaartermijnen en vernietiging.

1.8.6
1.9

.... .. ...... 63
.. ...... .. . 63
64
65
.. 65
65

Ter beschikking stel len van politiegegevens

.. 67

Artikel 13 (Landelijke registers) .................. .
1.9.1

Noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelbinding .... .. .......... .

1.9.2

Juistheid, volledigheid en beveiliging politiegegevens

1.9.3

Autorisaties .... .. .... .. ...................... .
Bewaartermijnen en vernietiging

1.9.5

Ter beschikking stellen van politiegegevens

1.10

...67
67
... 68
.. ... 68

1.9.4

.... .. .... 68
... 68

Verstrekkingen

1.9.6

.. ..... 59

.. ......... 60

Artikel121nformanten RID ...... ....

1.8

........ 53
............ ....... .. .. 53

.69

Artikel 13 (VROS-taak) .................. . ..

..... 69

1.10.1

Noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelbind ing .. .... .. ........ .. .. .... ..

1. 10.2

Juistheid, volledigheid en bevei liging politiegegevens

1.10.3

Autorisaties .........

. 70

1.10.4

Bewaartermijnen en vernietiging .....

.70

1.10.5

Ter beschikking stel len van politiegegevens .... .

. 70

1.1 0.6

Verstrekkingen .. .. ...

1.11

Artikel 13 (Diensten Justitie) .

1.11 .1

. 71
.. ............ .. ................ .. ..

Juistheid, volledigheid en beveiliging politiegegevens .

1. 11.3

Autorisaties .. ....

1.11.4

Bewaartermijnen en vernietiging .. .. .. .. .......... .

1.1 1.5

Ter beschikking stellen van politiegegevens .

1.11.6

Verstrekkingen .. ....

.. ..... .................... 72
. 72

Noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelbinding

1.11.2

1.12

.... 69

...... 72
... 73
...... ........ ... ... . 73
. 73
... 74
..... .............. 75

Rechten van betrokken ................ ...... ...... .. .... .......... .

1.12. 1

Verzoek om kennisneming .... .. .. .. ....

1.12.2

Verzoek om verbetering , aanvulli ng, verwijdering of afscherming

.. ........ .... .. .

.... 75
. 75

5

MAZARS

1.1 2.3

Mededeling van verbeteri ng, aanvulling, verwijderi ng of afscherming ...

1 .12.4

Vergoeding van kosten

1.13

.. 76
. 76
........ .............. ..... ............ 76

Audits

........ .. .. ... 77

1.14

Privacyfunctionaris .. ...

1.15

Functionaris gegevensbescherming ..... .. ........ ........

..... 78
..... 80

Bijlage II: Basisbeveiliging Politie .
2.1

. ..... 80

Gebruikersorgan isatie .

.80

2.1.1

lnform atievoorzieningproces

2.1.2

Medewerkers ............... ......... ..... .

2.1.3

Middelen

2.1.4

Strateg ie & Beleid

2.1.5

Leidersch ap .... .. ..

... ...... ..... .. ..... .... .. .. 80
...... 81
.. 82
.83
........ .... ... ... 84

Bijlage Ill : Overzicht geraadpleegde documenten

... 88

Bij lage IV: Overzicht van de organisatie- en inform atiestructuur van Politie Zeeland ............ ..... .
Bijlage V: Transponeringstabel WPG I BPG ... ..... ......... ....
1 .1

GO: Gebruikersorgan isati e
1.1.1

1 .2

..... ...... .. .. ....... .

..... .. .............. .... . .

. ... ....... .. .... ...•. ....

lnrichting van de organisatie

. ..•.•.......... .•...

. ... .... 92

Artikel 8 (verwerking voor de dagelijkse politietaak) ... .
Noodzakelijkheid , rechtmatigheid en doelbinding.

1.2.2

Juistheid, volledigheid en beveiliging politiegegevens ... ... .

1.2.3

Autorisaties .. ..... ...... ....... .

1.2.4

Geautomatiseerd vergelij ke n ...... .... ......... ........ .

1.2.5

In combinatie met elkaar verwerken .

.92
.. 92

..... ....... ....... .

1.2.1

. ..... 92

... 92
. .. ..... 92
. .. 92

1.2.6

Bewaartermijnen en vernietiging .... ................... .

1.2.7

Ter beschikking stellen van politiegegevens

1.2.8

Verstrekkingen .. ... ...

..... 93
........ 93
..... . 93
.... .. 93
......... 93

... .... .. ..... ...

Artikel 9 (verwerking voor de rechtsorde in een bepaald geval) ...

.... 93

1.3. 1

Noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelbinding ... ... ... .... .

.... 93

1.3.2

Juistheid , volledigheid en beveil iging politiegegevens ............ .

1.3.3

Autorisati es .................... .. .... .................... .......... ..... .

1.3.4

Geautomatisee rd vergelijken .................. ...... ......... .... ................... ... .

1.3.5

In combinatie met elkaar verwerken

........... 94

1.3.6

Bewaartermijnen en vernietiging .. ...

··· ······ ······ ·· ··· ··· ········ ···· .......... ... .. 94

1.3. 7

Ter beschikking stellen van politiegegevens .... .......... ..

1.3.8

Verstrekkingen ............................................

1.3

1.4

.. .. 94
........... 94
. ..... .. 94

·········· ··· ······ .......... 94
... .. ........... 95

Artikel 10,1A CIE (verkrijgen van inzicht in betrokkenheid personen) .. .... .... ....... ....... . .

... ....... 95

1.4.1

Noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelbinding ..

1.4.2

Ju istheid, volledigheid en beveiliging politiegegevens .. ..... .. ........ ... ... ........ •. ..

1.4.3

Autorisaties

1.4.4

Geautomatiseerd vergelijken ................... .

.95

1.4.5

In combinatie met elkaar verwerken ......... .

.......... ...... 95

...... .... ....... 95
.95
······ ·········· ······ ....... 95

1.4.6

Bewaartermijnen en vernietiging

...... 96

1.4.7

Ter beschikking stellen van politiegegevens ..

.... .. 96

1.4.8

Verstrekkingen ................... .

1.5

Artikel 10,1 B T hemaverwerking (verkrijg en van inzicht in betrokkenheid personen)

... 96
......... . 96

1.5. 1

Noodzakel ijkheid, rechtmatigheid en doelbinding .. .......... .. .... .............. ..... .. .

1.5.2

Juistheid, volledigheid en beveiliging politiegegevens .....

1.5.3

Autorisaties ..... .

... ............. .. .... 97

1.5.4

Geautomatiseerd vergelijken ......... .. ......... ...... .

····· ····· ·· ······· ··· 97

... ... 96
.... ....... 96

6

I I I MAZARS

1.5.5

In combinatie met elkaar verwerken ................................. .

1.5.6

Bewaartermijnen en vernietiging ....

1.5.7

Ter beschikking stellen van politiegegevens

1.5.8
1.6

.. .. ... 97
........... 97

Verstrekkingen .. ..... ...... .............................

..... 97
.. ................. .

Artikel 10,1C RID (verkrijgen van inzicht in betrokkenheid personen) ........ .. ..... ..

.. ......... 97
.98

1.6. 1

Noodzakelijkheid, rec htmatig heid en doelbinding ...... ... .................... .. .. .

...... 98

1.6.2

Juistheid, volledigheid en beveiliging politiegegevens

...... 98

1.6.3

Autorisaties ......

1.6. 4

Geautomatiseerd vergelijken ................ .. .... .

1.6.5

In combinatie met elkaar verwerken

1.6.6

Bewaartermijnen en vernietigi ng .................. ..

1.6.7

Ter beschikking stel len van politiegegevens ................. .

1.6.8

Verstrekkingen

1.7

... 98
.. . 98
........ .. .. 98
........ 98
........... 99
99

Artikel121nformanten CIE .. .................... .. ............ .. .... ..

..99

1.7.1

Noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelbinding

.. . 99

1.7.2

Juistheid, volledigheid en beveiliging politiegegevens

... 99

1.7.3

Autorisaties ...... ............................ ..

1.7.4

Geautomatiseerd vergelij ken .... ... .. ... ....... ..

1.7.5

Bewaartermijnen en vernietiging .

.. .. ......... 100

1.7.6

Ter beschikking stellen van politiegegevens.

.. ........... 100

............. 99

.. .. ... ... ... ........ 100

Artikel121nformanten RID ................ ..

1.8
1.8.1

Noodzakelijkheid , rechtmatigheid en doelbinding

1.8.2

Juistheid , vol ledigheid en beveiliging politiegegevens

1.8.3

Autorisaties ............................ ..

1.8.4

Geautomatiseerd vergelijken

1.8.5

Bewaartermijnen en vernietiging .... ...

1.8.6

Ter beschikking stellen van politiegegevens

1.9

.. 100
100
.... 100
...... 100
101
....... 101
. 101

Artikel 13 (landelijke registers)
1.9.1

Noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelbinding ........ .. .............. ..

1.9.2

Juistheid, volledigheid en beveiliging politiegegevens

1.9.3

Autorisaties ....

1.9.4

Bewaartermijnen en vern ietiging.

1.9.5

Ter beschikking stellen van politiegegevens .. .

1.9.6

Verstrekkingen .. .

1.10

.. ..... 100

.. 101
..... 101
.. ........ 101

.. .............. .....

Artikel 13 (VROS-taak) ..........

......... 101
... 101
. 102
.......... .. ........... 102
...... 102

1.10.1

Noodzakelijkheid , rechtmatigheid en doelbinding

1.10.2

Juistheid, volledigheid en beveiliging politiegegevens.

1.10.3

Autorisaties ..

. 102

1.10.4

Bewaartermijnen en vernietigi ng .................. ..

.. 102

1.10.5

Ter beschikking stellen van politiegegevens

.102

1.1 0.6

Verstrekkingen

1.11

Artikel 13 (diensten Justitie) .

1.11 .1

Noodzakelijkh eid, rechtmatigheid en doelbind ing ..

1.1 1.2

Juistheid, volledigheid en beveiliging politiegegevens .

1.11 .3

Autorisaties ........................................ ..

102

102
... 103
. . 103
...... 103
.. 103

1.1 1.4

Bewaartermijnen en vernietig ing .............. ..

103

1.11 .5

Ter beschikking stellen van politiegegevens

... 103

1.11 .6

Verstrekkingen .............. .. ..

1.1 2

Rechten van betrokkenen

.. 103
.. .. .... 104

7

MAZARS

1.12.1.

Verzoek om kennisneming ............ .................... ..

1.12.2.

Verzoek om verbetering , aanvull ing, verwijdering of afscherming

1.12.3.

Mededeling van verbetering, aanvulling , verwijdering of afscherming .

... 104

1.12.4.

Vergoeding van kosten .

.. 104

1.13

Audits ...

1.14

Privacyfunctionaris ..

1.15

Functionaris gegevensbescherming ................................. .

.... .. ...... ....... .... 104
104

.. 104
...... ....... ........ ... . 104
.......................................... 104

8

MAZARS

Aan de Korpschef van de politie Zeeland
Mevrouw A.M . Demmers-van der Geest
Postbus 5009
4330 KA Middelburg

Rotterdam , 20 juni 2011
MMC/HW /10648

Betreft: Uitvoeren opdracht privacy audit politiegegevens
lngevolge uw opdracht, hebben wij de privacy audit uitgevoerd op de verwerking van
politiegegevens door de medewerkers van politie Zeeland .
Met dit rapport brengen wij u verslag uit omtrent de uitkomsten van onze werkzaamheden.
Aanleiding opdracht
Op het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de politietaak, als bedoeld in de
Politiewet 1993, zijn regels bij of krachtens de Wet politiegegevens (WPG) van toepassing.
Artikel 33 van de WPG bevat de verplichting voor een verantwoordelijke om periodiek op het
verwerken van politiegegevens een privacy audit te doen uitvoeren.
De wijze waarop de privacy audit moet worden uitgevoerd is nader geregeld in de ministeriele
Regeling periodieke audit politiegegevens (RPAP) van 9 december 2008, nr. 5578598/08.
2
Doel van de privacy aud it WPG
Het doel van de privacy audit was:
1. het op systematische wijze toetsen of aan de bepalingen van de Wet politiegegevens op
adequate wijze uitvoering is gegeven ;
2. het, in dat kader, beoordelen van de opzet en het bestaan van maatregelen en
procedures die in de barging van de wettelijke eisen moeten voorzien .
3
Objecten van de privacy audit
De privacy audit richtte zich op het stelsel van maatregelen en procedures waarmee de
Korpschef, namens de korpsbeheerder, van de politie Zeeland beoogde te voldoen aan de
beheersdoelstellingen die bij of krachtens de Wet politiegegevens voor de politie Zeeland
gelden ten aanzien van de verwerkingen van politiegegevens:
1. met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak (artikel 8 WPG) ;
2. ten behoeve van onderzoeken met het oog op de handhaving van de rechtsorde in
een bepaald geval (artikel 9 WPG) ;
3. met het oog op het verkrijgen van inzicht in de betrokkenheid van personen bij
bepaalde ernstige bedreigingen van de rechtsorde (artikel 10, lid 1, onder a, b en c,
WPG:), zijnde
a. de verwerkingen door de Regionale Criminele lnlichtingen Eenheid (RCIE)
(artikel 10, lid 1, onder a, WPG) ;
b. de themaverwerking mensenhandel/mensensmokkel (artikel 10, lid 1, onder
b, WPG) ;
c. de verwerkingen door de Regionale lnlichtingen Dienst (RID) (artikel 10, lid 1,
onder c, WPG) ;
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4. met het oog op de controle op en het beheer van informantgegevens alsmede de
beoordeling en verantwoording van het gebruik van informantgegevens (artikel 12 lid
1, WPG) door de CIE en de RID ;
5. ten behoeve van de ondersteuning van de politietaak, zijnde verwerkingen voor zover
zij relevant zijn voor:
a. het vaststellen van eerdere verwerkingen ten aanzien van eenzelfde persoon
of zaak , onder meer ter bepaling van eerdere betrokkenheid bij strafbare
feiten (artikel 13, lid 1, onder a, WPG);
b. het ophelderen van strafbare feiten die nog niet herleid konden worden tot
een verdachte (artikel 13, lid 1, onder b, WPG);
c. de identificatie van personen of zaken (artikel 13, lid 1 onder c, W PG) ;
d. het onder de aandacht brengen van personen of zaken met het oog op het
uitvoeren van een gevraagde handeling danwel met het oog op een juiste
bejegening van personen (artikel13 , lid 1 onder d, WPG) ;
e. geautomatiseerde vergelijking met het oog op de melding van verschillende
verwerkingen jegens eenzelfde persoon , daarvoor ter beschikking gesteld en
verder verwerkt (artikel13 , lid 3, WPG);
f. het uitvoeren van taken ten dienste van de justitie (artikel 13, lid 1 onder e,
WPG) .
De privacy audit richtte zich tevens op het stelsel van maatregelen en procedures waarmee
de politie Zeeland beoogt te voldoen aan de beheersdoelstellingen die bij of krachtens de
WPG gelden ten aanzien van:
1. rechten van betrokkenen (artikel 25 tim 31 WPG);
2. de privacy functionaris (PF) (artikel 34 WPG);
3. de functionaris gegevensbescherming (artikel 36 WPG).

4
Beperkingen toegang tot verwerkingen van politiegegevens
De Korpsbeheerder heeft op basis van zijn bevoegdheid ingevolge artikel 2, lid 4, RPAP aan
aile interne auditors, met uitzondering van de projectleider interne audit de toegang
geweigerd tot de volgende verwerkingen van politiegegevens:
• Het informantenregister CIE (artikel12 WPG) ;
•
Bruto verslagen Cl E (arti kel 12 WPG) ;
•
Het informantenregister RID (artikel12 WPG);
•
De strafrechtelijke interne onderzoeken .
5
Gehanteerde normen
Het voor de privacy audit gehanteerde normenkader is vastgelegd in de navolgende
documenten:
•
Wet politiegegevens, de wet van 21 juli 2007, Staatsblad 300, houdende regels inzake
de bescherming van politiegegevens ;
•
Besluit politiegegevens, besluit van 14 december 2007, houdende bepalingen ter
uitvoering van de Wet politiegegevens ;
•
Regeling periodieke audit politiegegevens, de Regeling van de Minister van Justitie, de
Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Defensie van 9 december 2008, nr.
5578598/08, houdende nadere regels ten aanzien van het toezicht op de naleving van de
bij of krachtens de Wet politiegegevens gegevens voorschriften ;
•
De Handreiking Normstelling Wet politiegegevens , vastgesteld door de Raad van
Korpschefs, omstreeks november 2009;
De Handreiking Auditing Wet politiegegevens, vastgesteld door de Raad van Korpschefs
•
omstreeks november 2009.
6
Aanpak en werkwijze
Bij de aanpak en de uitvoering van de werkzaamheden is rekening gehouden met de
richtlijnen voor het uitvoeren van EDP audits van de Nederlandse Orde van EDP Auditors
(NOREA).
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Mazars Management Consultants (MMC) is in juli 2010 gestart met de training interne auditor
WPG voor het interne auditteam van de politie Zeeland . Het laatste onderdeel van het
trainingsprogramma betrof het coachen van de interne auditors tijdens de uitvoering van de
interne audit bij de politie Zeeland. De interne audit is uitgevoerd in de periode juli 2010 tot en
met februari 2011.
Van de interne audit is een concept-rapport door de interne auditors opgesteld . De politie
Zeeland heeft ervoor gekozen om redenen van inzichtelijkheid en compactheid niet de gehele
format voor het Rapport privacy audit WPG van de Raad van Korpschefs te hanteren . In die
format zijn namelijk aile beheerdoelstellingen met de daarmee corresponderende artikelen uit
de WPG en het BPG vermeld. De politie Zeeland beschikt zelf over de Handreiking
Normstelling WPG als referentiekader. Door de interne auditors zijn de bevindingen
rechtstreeks onder de tabellen van de management samenvatting vermeld . De daarbij
gehanteerde id.nrs en paragraaf aanduidingen corresponderen met de betreffende id.nrs en
de paragraaf aanduidingen in de Handreiking Normstelling WPG. Voor de volledigheid van de
beheersdoelstellingen en de hiermee corresponderende artikelen van de WPG en het BPG
word! kortheidshalve naar de Handreiking Normstelling WPG verwezen.
MMC heeft het concept rapport van de interne audit, alsmede het onderliggende interne
auditdossier, in het kader van de training doorgenomen . Met de leden van het interne
auditteam zijn gesprekken gevoerd over de gang van zaken tijdens de interne audit, de wijze
waarop de evidence voor de concept rapportage tot stand is gekomen en de inzichten die de
interne aud itors tijdens de interne audit, maar ook tijdens hun reguliere werkzaamheden over
de naleving van de WPG in de politiepraktijk hebben opgedaan . Tijdens die gesprekken zijn
op onderdelen van het concept rapport rechtstreeks bevindingen en inzichten aan het rapport
toegevoegd .
De coaching van MMC is overgegaan in het uitvoeren van de privacy audit. Aanvankelijk was
het de bedoeling , dat MMC conform optie 3 van het Uitvoeringsvoorschrift WPG een op basis
van een vastgesteld intern auditrapport en een door de korpschef opgemaakte
bestuursverklaring een oordeel zou afgeven. Het concept rapport interne audit bevatte op
onderdelen echter nog te weinig bevindingen om een eindoordeel op te kunnen baseren. In
gezamenlijk overleg is omwille van de doorlooptijd en de beperkte budgettaire ruimte gekozen
voor een praktische oplossing in de vorm van een doorstart die het midden vormt tussen optie
2 en optie 3 van het Uitvoeringsvoorschrift Privacy Audit WPG . De review op het concept
interne audit rapport is door MMC uitgevoerd op de wijze zoals deze bij optie 3 is
aangegeven. Bij de doorstart is overgeschakeld naar optie 2, maar dan met beperkte
zekerheid , en met ondersteuning van de interne auditors. De format en onderdelen van de
inhoud van het concept rapport zijn door MMC overgenomen in haar eigen rapport, waarbij de
stijl van rapporteren van de interne auditors zo veel mogelijk is aangehouden.
Bij de doorstart naar optie 2 met beperkte zekerheid is zo veel mogelijk gesteund op de
bevindingen in het concept rapport van de interne audit. Op onderdelen zijn de bevindingen in
het concept rapport geverifieerd, geredigeerd, bijgesteld en aangevuld met bevi
uit
sinterviews met de teamchefs "blauw" en de teamchefs recherche.
MMC heeft een aantal deelwaarnemingen uitgevoerd op
documentatie, de mappenstructuur op de 0 -schijf, de 190 logging uit BVH, een
overzicht verstrekkingen uit de module VST van BVO en het verstrekkingenoverzicht van het
postregistratiesysteem Corsa. De resultaten van die deelwaarnemingen zijn aan het concept
rapport toegevoegd.
MMC heeft tijdens de privacy audit ook in belangrijke mate gesteund op de inzichten van de
interne auditors in de dagelijkse praktijk van de politie Zeeland. Die inzichten zijn eveneens
rechtstreeks in het concept rapport verwerkt. Het concept rapport met de bevindingen van de
privacy audit is tenslotte voor commentaar ter beschikking gesteld aan de korpsleiding.
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De doorlooptijd van zowel de interne audit was Ianger dan aanvankelijk werd voorzien. Dit
werd onder meer veroorzaakt doordat drie van de vier interne auditors naast hun werk als
onderzoeker hun dagelijkse functionele werkzaamheden moesten uitvoeren (een man
functies). Een interne auditor is full-time vrijgemaakt voor 18 uren per week. Een andere
beperking (in materie-deskundigheid) bij de interne auditors was dat media 2010 de FG met
FLO is vertrokken en de opvulling van de vacature eerst in maart 2011 plaatsvond. De
doorlooptijd van de privacy audit was eveneens Ianger dan voorzien. Enerzijds, doordat er
vanwege de lange doorlooptijd aanvullende interviews met het oog op de verificatie en
validatie van de resultaten van de interne audit moesten worden gehouden. Anderzijds gaven
bepaalde bevindingen in de interne audit aanleiding voor diepergaand onderzoek , mede ten
aanzien van de wetsuitleg van de WPG naar de politiepraktijk. Diverse onderdelen van de
WPG bleken voor meerderlei uitleg vatbaar. Vanwege samenloop met andere auditprojecten
van MMC moesten planningen vanwege capaciteitsverdelingen worden bijgesteld. Niet
onvermeld mag blijven, dat door de politie Zeeland veel capaciteit in de interne en de externe
audit is gestoken.
Het eindrapport is tens lotte met inachtneming van het ontvangen commentaar vastgesteld.

7
Beperkingen van het onderzoek
Ons onderzoek was gericht op het geven van een oordeel met een beperkte mate van
zekerheid over het stelsel van maatregelen en procedures met betrekking tot de aangegeven
verwerkingen van politiegegevens en de overige in de WPG genoemde onderwerpen.
lncidentele inbreuken op het stelsel die leiden tot beschadiging van de belangen van
individuele personen of het niet naleven van de op de bescherming van persoonsgegevens
betrekking hebbende wet- en regelgeving behoeven daarom niet altijd te zijn geconstateerd.
Wij kunnen niet uitsluiten dat zich in de toekomst gebeurtenissen voordoen die kunnen leiden
tot een afwijking van het stelsel van maatregelen en procedures.
De Korpsbeheerder, voor deze Korpschef van de politie Zeeland , heeft geen gebruik gemaakt
van haar bevoegdheid ingevolge artikel 2, lid 4, RPAP om MMC de toegang te weigeren tot
andere dan de met name genoemde verwerkingen van politiegegevens in par. 4. MMC heeft,
gezien de doelstelling van het oordeel , het verschaffen van beperkte zekerheid en de
deelname van de interne auditors aan haar auditteam, volstaan met het houden van
interviews en het uitvoeren van deelwaarnemingen op de ontvangen documentatie.

8
Verspreidingskring van het rapport
Het auditrapport is vertrouwelijk en niet bestemd voor het maatschappelijk verkeer.
De specifieke doelgroep waarvoor het rapport is bestemd , bestaat uit:
• de korpsbeheerder van politie Zeeland;
• de korpsleiding en door hen geautoriseerde functionarissen van politie Zeeland ;
• de Hoofdofficier van het parket Middelburg ;
• de Voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens.
Het rapport mag verder uitsluitend met toestemming van de Korpschef en na overleg met
MMC aan derden ter beschikking worden gesteld .

9

Oordeel

Op grand van onze in dit rapport beschreven werkzaamheden is ons niets gebleken op basis
waarvan wij zouden moeten concluderen , dat de opzet en het bestaan van de maatregelen
en procedures die in de barging van de wettelijke eisen moeten voldoen ten aanzien van de
bescherming van de verwerkingen van politiegegevens door de politie Zeeland voor wat
betreft:
de inrichting van de organisatie op de WPG , de verwerkingen artikel 8; 9; 10,
lid 1, a (CIE); 10, lid 1, onder c (RID) ; 12 (CIE); 12 (RID) van de Wet
politiegegevens, alsmede de onderwerpen rechten van betrokkenen,
privacyfunctionaris en audits in de Wet politiegegevens ,
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naar de stand van media mei 2011 , niet in aile van materieel belang zijnde opzichten
hebben voldaan aan de gestelde normen, zoals dit is gespecificeerd in de bijlage V
(transponeringstabel) van dit rapport.
Dit met uitzondering van de deficienties in de opzet en het bestaan van het stelsel van
maatregelen en procedures , zoals dit is gespecificeerd in de bijlage V van dit rapport.
Op grand van ons onderzoek hebben wij ons geen oordeel kunnen vormen over de opzet en
het bestaan op van de maatregelen en procedures die in de barging van de wettelijke eisen
moeten voorzien ten aanzien van:
de verwerkingen artikelen 10, lid 1, onder b; 13, lid 1 en lid 3, van de Wet
politiegegevens , alsmede het onderwerp Functionaris gegevensbescherming
vanwege het ontbreken van de benodigde capaciteit en tijd tijdens de interne
audit en de privacy audit, mede veroorzaakt door de complexiteit in de
toepassing van het normenkader in de Wet en het Besluit politiegegevens in de
politiepraktijk.
Toelichting bij het oordeel
Ons onderzoek was gericht op het geven van een oordeel met een beperkte mate van
zekerheid met betrekking tot het stelsel van maatregelen en procedures van de bescherming
van de verwerking van politiegegevens door de politie Zeeland.

De procedures die zijn uitgevoerd voor het verzamelen van de assurance-informatie zijn
beperkter dan bij een opdracht tot het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. Ons
oordeel is met name gebaseerd op de informatie verkregen uit het beoordelen van aile
relevante
documenten ,
waaronder
documenten
in
het
kader
van
de
managementcontrolcyclus, procesbeschrijvingen , autorisatieoverzichten, de inrichting van de
informatiestructuur, alsmede het houden van interviews met de korpschef, keyfunctionarissen op stafniveau , de privacyfunctionaris, de informatiebeveiligingsfunctionaris, de
projectleider interne audit, teams die politiegegevens verwerken , de functioneel
applicatiebeheerder en facilitair beheerders van gebouwen. Wij hebben geen
deelwaarnemingen uitgevoerd op politiegegevens in informatiesystemen, databases,
dossiers, journaals, loggingen
of
andere
bestanden.
In
informatiesystemen
ge'lmplementeerde autorisaties zijn door ons niet onderzocht. Het oordeel biedt om die reden
een beperkte mate van zekerheid.
lncidentele inbreuken op het stelsel die leiden tot beschadiging van de belangen van
individuele personen of het niet naleven van de op de bescherming van politiegegevens
betrekking hebbende wet- en regelgeving behoeven daarom niet altijd te zijn geconstateerd.
Wij kunnen niet uitsluiten dat zich in de toekomst gebeurtenissen voordoen die kunnen leiden
tot een afwijking van het stelsel van maatregelen en procedures.
Het interne auditteam van de politie Zeeland en de privacy auditor hebben met veel inzet,
gedrevenheid en passie de interne audit en de privacy audit uitgevoerd. Vele malen zagen zij
zich gesteld voor (tijdrovende) interpretatievraagstukken bij de vertaling van de WPG en het
BPG naar de politiepraktijk. Zowel de memorie van toelichting WPG en de toelichting op het
BPG bevatten op onderdelen geen concrete handvatten van de politiepraktijk.
Artikelen van het WPG en uitwerking daarvan in het BPG die betrekking hebben op onder
meer autorisaties, ter beschikking stellen , geautomatiseerd vergelijken , in combinatie met
elkaar verwerken , verwijderen , bewaren en vernietigen van politiegegevens zijn nauw aan
elkaar verwant en be'lnvloeden integraal iedere verwerking van persoonsgegevens. Een
verwerking van persoonsgegevens kent op onderdelen een eigen regime (artikel 8, 9, 10, 12
en 13 verwerkingen) . Tussen die verwerkingen van politiegegevens worden politiegegevens
uitgewisseld.
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Een afwijking van een norm in een van die verwerkings- of interactiefasen kan als het ware
een kettingreactie veroorzaken in het rechtmatig verder verwerken van politiegegevens in de
verwerkingsketen. Zowe l op regionaal , interregionaal, landelijk als internationaal niveau. Het
beoordelen van de bevindingen in die integrals ketenverwerking stelt de auditors voor
dilemma's. Dient een deficientie (afwijking van de norm) in een van de normen in de
ketenverwerking te leiden tot een deficientie ten aanzien van de andere normen? Wanneer is
er sprake van een non-conformiteit? Dit zou er toe leiden dat het in strijd handelen met een
van die normen de gehele keten negatief zal be"invloeden.
Daarnaast waren op landelijk niveau (onder meer de Raad van Korpschefs, Rijksauditdienst
en de Departementale Audit Dienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) discussies
gaande over de omvang en diepgang van de privacy audit, alsmede de status van zowel de
interne auditor als de privacy auditor. Van de zijde van het College bescherming
persoonsgegevens zijn tot dusver geen (bruikbare) inzichten of aanwijzingen met betrekking
tot de omvang en diepgang van de privacy audit WPG openbaar gemaakt.
Vanwege beperkingen in de capaciteit en de doorlooptijd zijn niet aile normen van de WPG
en het BPG op naleving in de praktijk tijdens de interne audit en de privacy audit onderzocht
kunnen worden . In de bijlage I en V is dit op de betreffende onderdelen aangegeven. In de
bijlage IV is bij het organisatieoverzicht van de politie Zeeland aangegeven welke bureaus
niet in de privacy audit zijn betrokken. Vanwege de hierboven bedoelde interactie tussen de
schakels in de verwerkingsketen , heeft MMC ervoor gekozen om zoveel mogelijk, per norm,
per fase van een verwerking van politiegegevens en de bevindingen te beoordelen om
hiermee recht te doen aan de inspanningen van de politie Zeeland om zich naar vermogen
aan de WPG te houden. Ten aanzien van de verwerkingen van politiegegevens die niet of
niet voldoende zijn onderzocht komt MMC tot een oordeelonthouding.
In de Handreiking Normstelling WPG is er van uitgegaan, dat de implementatie van de WPG
een plaats zo u krijgen in de bestaande procesbeschrijvingen van de politie, dan wei in een
afzonderlijke procesbeschrijving of instructie (de zogenaamde opzet). Zander toereikende
opzet is de sturing van de WPG in de management control cyclus, alsmede het toetsen van
de naleving van de WPG in de politiepraktijk, in redelijkheid niet of nauwelijks controleerbaar.
Tijdens de interne audit is dit op onderdelen bewaarheid. Niettemin is aanvullend in de interne
audit en tijdens de privacy audit het bestaan aan de hand van groepsinterviews met
teamchefs en een aantal key-functionarissen verder onderzocht om zoveel mogelijk inzicht te
verschaffen in de naleving van de WPG in de praktijk.
De bijlage I met de bevindingen bevat een eindbeoordeling van de bevindingen. Hier wordt
geen onderscheid gemaakt tussen de opzet en het bestaan. lndien in de opzet of het bestaan
een deficients voorkomt, wordt de eindscore een deficientie. In de bijlage V:
Transponeringstabel wordt de eindbeoordeling eveneens weergegeven, maar is de
uitsplitsing naar de opzet en het bestaan wei zo veel mogelijk inzichtelijk gemaakt.
Advies vervolgaudit WPG
Wij adviseren om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een jaar, de aanvullende privacy
audit op de door u gerealiseerde aanbevelingen te Iaten uitvoeren.
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10 Verdere opbouw van het rapport
Het rapport van bevindingen wordt verder als volgt opgebouwd:
Bijlage 1:

Een rapportage in tabelvorm, die uit drie onderdelen bestaan . Eerst worden
kart en bondig relevante normen uit de WPG per verwerkingenregime met
scores ten aanzien van de naleving vermeld :
V:
de norm wordt voldoende nageleefd;
D:
er sprake is van een deficientie van de norm in opzet en/of
bestaan;
N:
er is sprake van een non-conformiteit;
A:
een aanbeveling die in de heraudit moet worden uitgevoerd .
Aansluitend volgen per id van een norm uit de Handreiking Normstelling de
bevindingen. Tenslotte volgen aanbevelingen indien dit voor de naleving van
een norm relevant is.

Bijlage II:

De aan het Basis Beveiligingsniveau Nederlandse Politie ingevolge artikel 4,
lid 3, WPG ontleende normen. Per norm worden de scores , de bevindingen ,
en eventuele aanbevelingen vermeld.

Bijlage Ill:

Een overzicht van de relevante documenten.

Bijlage IV :

Een overzicht van de organisatie- en informatiestructuur van politie Zeeland.

Bijlage V:

Een transponeringstabel, waarbij de scores in de bijlage I vertaald zijn naar
de betreffende normen in de WPG en het BPG , onder vermelding van de
relevante artikelnummers. Tevens is naar vermogen een uitsplitsing gemaakt
van de scores naar opzet en bestaan .

Vaststelling en ondertekening
Capelle a/d IJssel , 20 juni 2011

w.g.

w .g.

Partner-aandeelhouder

Director IT & Compliance
Privacy auditor WPG
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Bijlage 1: Managementsamenvatting, normen en bevindingen
Toelichting

Een hoofdstuk met bevindingen vangt aan met een managementsamenvatting in tabelvorm.
Hierin zijn de beheersdoelstellingen per verwerking uit de Handreiking Normstelling WPG in
een zin samengevat. De id nummers van de verkorte beheersdoelstellingen komen overeen
met die met de volledige tekst van beheerdoelstellingen met vermelding van de relevante
wetsartikelen van de WPG en het BPG in de Handreiking Normstelling WPG . Voor de
letterlijke tekst van de beheersdoelstellingen wordt kortheidshalve naar deze Handreiking
verwezen.
Rechts in een managementtabel wordt aangegeven hoe de onderzoeksbevindingen op de
naleving van de normen hebben gescoord. De soorten en de betekenis van de scores zijn
ontleend aan Contouren voor Compliance, de handreiking bij het Raamwerk Privacy Audit
van het CBP. De scores fungeren tegelijk als conclusies. De bijlage V bevat een
transponeringstabel , waarin de betreffende wetsartikelen uit de Handreiking Normstelling
WPG met de scores uit de managementtabellen, maar uitgeplitst naar opzet en bestaan zijn
opgenomen .
De managementsamenvatting biedt in deze vorm per verwerking van politiegegevens of
ander onderzoeksobject een snel overzicht van waar het goed gaat en waar het beter kan.
Een tabel met de managementsamenvatting wordt gevolgd door een tabel met bevindingen .
De id.nrs in de tabellen met bevindingen corresponderen met de id.nrs in de daarboven
vermelde managementabellen.
Soms slaan bevindingen integraal terug op meerdere beheersdoelstellingen. In dat geval zijn
meerdere id. nrs van beheersdoelstellingen bij een veld met bevindingen verantwoord. Het
kan ook zijn dat een aanbeveling betrekking heeft op meerdere beheersdoelstellingen. In dat
geval komen ook meerdere id.nrs van beheersdoelstellingen en daaraan gerelateerde
bevindingen bij een veld voor een aanbeveling voor. Dit voorkomt onnodige herhalingen en
komt de leesbaarheid van het rapport ten goede.
Toelichting scores
V: Voldoende. lndien geen wezenlijk verschil wordt vastgesteld , functioneert het (deel)object
of de beheersmaatregel conform de beheersdoelstelling.
N: Non-conformiteit. Een structurele (stelselmatige) materiele tekortkoming ten opzichte van
de van toepassing zijnde wet- en regelg eving c.q. de op basis daarvan door het bevoegde
gezag vastgestelde instructie of richtlijn waardoor de bescherming van de persoonsgegevens
van een of meer betrokkenen in ernstige mate is of kan worden geschaad. lngeval van een
geconstateerde non-conformiteit kan geen goedkeurend oordeel worden gegeven.
D: Deficientie. Een structure le (stelselmatige) niet-materiele tekortkoming ten opzichte van
de van toepassing zijnde wet- en regelgeving c.q . de op basis daarvan door het bevoegde
gezag vastgestelde instructie of richtlijn waardoor de bescherming van de persoonsgegevens
van een of meer betrokkenen niet in ernstige mate is of kan worden geschaad.
A: Aanbeveling. Ter verbetering van de bestaande situatie uit te voeren aanbeveling in
samenhang met een geconstateerde deficientie of non-conformiteit.
- (l iggend streepje). De norm is niet op de politie Zeeland van toepassing. De reden hiervan
kan zijn dat een verwerkingsvorm niet wordt uitgevoerd of dat een bepaald onderwerp niet
aan de orde is.
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Een score I (incidentele niet-materiele tekortkoming ten opzichte van de van toepassing
zijnde wet- en regelgeving c.q. de op basis daarvan door het bevoegde gezag vastgestelde
instructie of richtlijn waardoor de bescherming van de persoonsgegevens van een of meer
betrokkene(n) niet in ernstige mate is of kan worden geschaad) wordt niet in de tabel
meegenomen. Als de omvang en de aard van incidenten op een bepaalde norm naar het
oordeel van de auditor te groat wordt, zal dit tot een deficientie of een non-conformiteit
kunnen leiden. Dit komt dan in de score D of N tot uiting.
Toelichting gebruikte afkortingen in de managementtabellen:

ldentificatievolgnummer van de vraag , die met het nummer van de
beheersd oelstelling in de hierna volgende tabellen in het rapport en in de Handreiking
Normstelling WPG corresponderen. lndien er in een managementtabe l meerdere
zelfde id nummers voorkomen , betekent dit dat er in de beheersdoelstelling ook
meerdere onderdelen voorkomen .
CBP: College bescherming persoonsgegevens
Privacyfunctionaris
PF:
Ter beschikking stellen (het beschikbaar stellen van politiegegevens binnen het
Tbs:
politiedomein)
Verstrekken (het beschikbaar stellen van politiegegevens buiten het politiedomein)
Vst:
lcmev: In combinatie met elkaar vergelijken
Avps : Ambtenaren van politie
Vzv:
Voor zover
OTAP: Aparte omgevingen voor het ontwikkelen, testen , accepteren en in productie nemen
van applicaties
lnformatiebeveiligingsfunctionaris
IBF:
Board VIP: Formeel overleg plaatsvervangend korpschefs Zuid-6
ID:

BVH :
BVO:
BVCM :
HKS:
HKD :
LMF:
BPS :
P.G:
RIO:
Zuid6:
RIK:
DIK:
TC:
HCIE:
BBNP :
MT:
PID :
PDC:
FCM:
DCS :
IB:
ABS:
TGO :

Basis Voorziening Handhaving
Basis Voorziening Opsporing
Basis Voorziening Capaciteits Management
Herkenningsdienstsysteem
Herkenningsdienst
Landelijk Meldings Formulier
Bedrijfsprocessensysteem
Procureur Generaal
Regionale lnformatie Organisatie
De zuidelijke politiekorpsen Zeeland, Midden en West Brabant, Brabant-Noord,
Brabant Zuid-Oost, Limburg-Zuid , Limburg-Noord
Regionaal lnformatie Knooppunt
Districtelijk lnformatie Knooppunt
Teamchef
Hoofd Criminele lnlichtingen Eenheid
Basis Beveiliging Nederlandse Politie
Management team
Project lnitiatie Document (m.b.t. de implementatie van de WPG)
Product Diensten Catalogus
Foto Confrontatie Module
Digitale Communicatie Sporen
lntegrale Bevraging
Autorisatie Beheer Server
Team Grootschalig Optreden
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MAZARS

1.1
1.1.1

GO:

Gebruikersorganisatie

lnrichting van de organisatie

ID Bevindingen

1

IDe politie Zeeland beschikt over documenten waarin de organisatie en aile organisatieonderdelen zijn beschreven. In totaal gaat
het om 31 documenten. De documenten zij_n .2Qgenomen in de ~I age 1 van dit auditraQP.ort.

;--~
Eenbeschrijving van co~crete org~~~~i-;;-;is~he ~aatr~gele;;-~n de ~rganisatie op de b~h-~~~~doelstellinge~ v~;d;WPG·;;-----aanwezig in de vorm van het PID en de andere documenten d1e onder de m1grat1e naar de WPG (1d .nr. 4) ZIJn verantwoord. Verder
; zijn samengevat de volgende maatregelen genomen. De korpsleiding van de politie Zeeland heeft bij gelegenheid van de in
werking treding van de WPG opdracht gegeven tot een implementatietraject WPG. WPG-opleidingen en themadagen zijn
! ge"lnitieerd. Bevoegde functionarissen zijn opgeleid. Het belang van de WPG dringt steeds meer serieus tot de werkvloer door. De
laatste twee jaar is het draagvlak voor de WPG binnen de organisatie toegenomen . Merkbaar is dat er gezamenlijk steeds meer op
een goede manier over de WPG word! gesproken. De nadruk ligt hierbij op de noodzaak voor het vastleggen van politiegegevens.
: Medewerkers gaan ook steeds meer informeren over of dit mag , alvorens zij politiegegevens verstrekken . Men realiseert zich de
WPG steeds beter. Het belang van de WPG word! op initiatief van de korpschef steeds meer bij het OM op de agenda gezet.

!

l

!
II;

Over de resultaten en de voortgang laat de korpsleiding zich op een praktische manier schriftelijk dan wei mondeling bij
gelegenheid door de projectleider WPG informeren. Ter besluitvorming voorgelegde documenten in het MT worden
geformaliseerd, zoals het PID , de procesbeschrijving verwerking van politiegegevens en de procesbeschrijving voor de RID. De
voortgang van de implementatie van de WPG word! in het MT besproken. Voor wat betreft de commu nicatie in de lijn, zij n de lijnen
kort en vaak mondeling. Wat de stu ring op de implementatie WPG betreft is hierdoor op korpsleidingniveau relatief weinig
documentatie over beschikbaar. Wisseling van de wacht op het niveau van de korpsleiding en de projectleiding WPG zorgden voor
complicerende factoren. Naast de reguliere werkzaamheden legde de reorganisatie van de politie Zeeland evenals veranderingen
in de informatie-infrastructuur, zoals de implementatie van BVO, BVO, BVH en BVCM veel beslag op de politie Zeeland.

I

Reeds onder het regime van de Wet politieregisters beschikte de politie Zeeland over een privacyfunctionaris , een
informatiebeveiligingsfunctionaris, een functionaris gegevensbescherming en een medewerker privacyzaken, die zich met aile
voorkomende privacy- en daarmee samenhangende informatiebeveiligingszaken bezig houden . Die adviserende en
toezichthoudende functies zijn onder het regime van de WPG gecontinueerd. In het voorjaar 2010 heeft de korpsleiding besloten
om conform de WPG ter voorbereiding op de (externe) privacy audit , de interne audit uit te Iaten voeren. Hiervoor is een team
samengesteld bestaande uit een projectleider interne audit, een senior controller, de privacy functionaris, de
inform atiebeveiligingsfunctionaris en de medewerkster privacyzaken. In juli 2010 is de interne audit gestart. De korps leiding
investeert bewust in de in- en extern e audit om helder te krijgen welke maatregelen nog zonodig moeten worden genom en om de
naleving van de WPG bij de politie Zeeland te bergen. Een analyse van de in het korps aanwezig procesbeschrijvingen di e in de
opzet voor de borging van de WPG moet voorzien, leidde tot het inzicht dat een behoorlijk aantal van de bestaande
procesbeschrijvingen (verder) aan de W PG moest worden aangepast dan wei op onderdelen op de managementcontrolcyclus in
! het korps moet worden toegespitst. De korpsleiding onderkent de noodzaak van goede procesbeschrijvingen en is zich bewust dat
hier nog een inhaalslag moet worden geleve rd . De korpschef is voorzitter van de Board VIP Zuid 6. In de Board komen
informatiseringsaangelegenheden aan de orde , waaronder de WPG . Aangezien een van de zuidelijke politiereg io's WPGprocesbeschrijvingen ontwikkelt, is bewust gekozen voor het overnemen van die procesbeschrijvingen zodra deze landelijk
beschikbaar worden gesteld. Naar verwachting zal dit binnen korte tijd het geval zijn. In opdracht van de korpschef werd , in haar
hoedanigheid van voorzitter van de board VIP in de zes zuidelijke regie's en in het kader van het implementatietraject WPG een
business case WPG opgesteld. Doel daarvan is om de situatie op het gebied van de implementatie WPG in die zes korpsen te
duiden, op basis waarvan een keuze mogelijk is tot het gezamen lijk verder optrekken, opdat de verdere implementatie snel ler en
efficienter kan worden afgerond . lngeval zich op het terrei n van de WPG ontwikkelingen voordoen word! dit in de beheersdriehoek
besproken. De korpsleiding laat zich door de projectleider WPG op de hoogte houden en heeft het voornemen om aan de hand
van de uitkomst van de externe aud it waar nodig verdere stappen te ondernemen. Tens lotte worden de landelijke ontwikkelingen
; op het terre in van de WPG gevolgd. Ondersteuning op dit terrein gaat wei Iicht via het politiediensten centrum lopen. De
j implementatie van de WPG, waaronder de uitvoering van de extern e privacy audit, word! nu de laatste vier maanden door de Raad
van Korpschefs opgepakt. In onderlingecoordi~ati e is men van plan om op dit terre in van elkaar te leren. Zo speelde de discussie
over de mterne en externe aud1t. Landelijke coord 1nat1e IS ook voorstelbaar oo bijvoorbeeld de autorisat1eserve r.

I
!
!

I

I

,
i
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_!_Q_ .1:!.~':'.~':19!!.1.9. ~!.1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------··---------------------··---------------------------------------------------------Een overzicht per korpsonderdeel van aile specifieke verwerkingen I regimes /informatiesystemen I applicaties is voorhanden.

2

Daarnaast is inzicht in de mappenstructuur op de kantoorautomatiseringsomgeving van de politie Zeeland en de daarbij behorende
autorisatiestructuur van belang . De applicaties BVH en BVO minder (BVH) of in het geheel niet (BVO) zijn niet geschikt voor het
, opslaan van aile voorkomende vormen en formaten van politiegegevens , danwel om omvangrijke complexe onderzoeksdossiers
I aan te maken en te beheren . Hierdoor is het momenteel onvermijdelijk om naast de BVH en de BVO een andere
opslagmogelijkheid aan de gebruikers aan te bieden in de vorm van de kantoorautomatiseringsomgeving. Hiertoe werd
voorgeschreven dat, indien er naar de Microsoftomgeving uitgeweken moet worden , politiegegevens slechts op de zogenoemde
0-schijf mogen worden verwerkt. De 0-schijf is hiertoe onderverdeeld in hoofdmappen die gerelateerd zijn aan de verschillende
verwerkingen van de WPG. In grate lijnen wordt de 0-schijf voor de meest voorkomende verwerkingen als volgt gebruikt:

I

II

•

i
i
1

,

I

I
•

De artikel 8 omgeving is onderverdeeld in jaargangen waardoor de verwerkingstermijnen van een artikel 8 verwerking
gehanteerd kunnen worden. De oudste informatie dateert uit het jaar 2005. Om , met inachtnem ing van de beperkingen
van Microsoft tach zo vee I mogelijk te voldoen aan de artikel 8 bepalingen , wordt er onderscheid gemaakt in autorisaties.
lmmers, Microsoft kent niet de mogelijkheid om de toegang te beperken op basis van hit/no-hit voor gegevens die ouder
zijn dan een jaar. Momenteel zijn de jaargangmappen op de volgende wijze geautoriseerd. De recentere
jaargangmappen, vanaf 2009 , zijn breed geautoriseerd voor aile operationele gebruikers. De oudere jaargangmappen ,
dus 2008 en ouder, zijn slechts geautoriseerd voor medewerkers van de RIO en de privacyfunctionaris t.b.v. zijn
toezichttaak. De ervaring leert dat het "dichtzetten" van mappen ouder dan een jaar in de praktijk onwerkbaar is omdat in
vele gevallen alsnog of aanvullend aan een zaak gewerkt wordt. In de artikel 8 omgeving mag slechts informatie worden
opgeslagen onder vermelding van het onderhavige BVH registratienummer in de naamgeving van de opgeslagen
informatie.
De artikel 9 omgeving is onderverdeeld in 09-actueel , 09-ingezonden en 09-parkeer. Deze mappen zij n successievelijk
onderverdeeld in onderzoeksmappen per aangemelde artikel 9 verwerking. Een onderzoeksmap is onderverdeeld in
mappen voor het onderzoeksdossier en werkmappen voor respectievelijk de teamleden en ondersteunende
organisatieonderdelen (observatieteam , forensi sche opsporing , digitale recherche, analisten, etc.). Hierop worden de
daarbij behorende en onderling afwijkend e autorisaties toegekend. Door deze structuur en autorisatietoekenning worden
aile politiegegevens van aile deelnemende organisatieonderdelen , verwerkt t.b.v. de bewuste artikel 9 verwerking , in
deze onderzoeksmap opgeslagen. Hierdoor ontbreekt de noodzaak voor de ondersteunende organisatieafdelingen om
politiegegevens elders op te slaan waardoor het beheer en toezicht vereenvoudigd wordt. Tevens kan de bevoegd
functionaris op deze wijze daadwerkelijk invulling geven aan zijn rol.
o
In de 09-actueel worden artikel 9 verwerkingen opgeslagen waaraan daadwerkelijk gewerkt wordt.
o In de 09-ingezonden worden artikel 9 verwerkingen opgeslagen waarvan het procesdossier werd ingezonden
naar het Openbaar Ministerie ter vervolging. De autorisatietoekenning op deze onderzoeksmappen wordt
beperkt tot de medewerkers die toegang nag daadwerkelijk nodig hebben. (O.a. de bevoegd functionaris en
medewerkers RIO). Periodiek wordt een lijst van ingezonden artikel 9 verwerkingen naar het plaatselijke
parket verzonden met de vraag welke artikel 9 verwerkingen onderwijl in kracht van gewijsde zijn gegaan en/of
ontneming van het wederrechtelijk verkregene heeft plaatsgevonden. lndien hiervan sprake is, is het doel van
de artikel 9 verwerking behaald. Afhankelijk van de terugkoppeling door het OM is het mogelijk om de
opgeslagen gegevens als volgt te verplaatsen:
o lndien er sprake is van sepot of vrijspraak is het onderhavige delict niet opgelost. lndien opnieuw geprioriteerd ,
wordt de onderzoeksmap teruggeplaatst naar de 09-actueel om opnieuw opgepakt te worden. lndien niet
geprioriteerd, wordt de onderzoeksmap verplaatst naar de 09-parkeer in afwachting van eventuele prioritering
cq de verjaringstermijnen zoals genoemd in art. 70 van het Wetboek van Strafrecht.
o lndien het procesdossier heeft geleid tot een veroordeling, wordt het hieraan ten grondslag liggende
procesdossier als brondocument van het HKS antecedent verplaatst naar de artikel 13 omgeving , processenverbaal en rapporten.
o De overige "bruto" gegevens in de bewuste artikel 9 verwerking worden , indien niet Ianger noodzakelijk voor
de politietaak, verplaatst naar de artikel 14 omgeving , zijnde verwijderde gegevens.

De 0-schijf is verder voorzien van een artikel 10, 11 , 12, 13, 14 en 15 omgeving . Elk van deze mappen wordt geautoriseerd voor
medewerkers welke deze nodig hebben voor hun, bij de aard verwerking passende , taak .

I' Voor de gebruikers werd een hand Ieiding voor de 0-schijf opgesteld, te beschouwen als een werkinstructie, welke raadpleegbaar
is op Intranet.
De in Zeeland ontwikkelde mappenstructuur werd door de board-VIP van de Zuid-6 korpsen vastgesteld als zijnde de standaard
. voor de Zuid-6. Tevens we rd door politie Zeeland, in samenwerking en afstemming met regia Brabant-Noord, een autorisatiematrix
voor rolgebaseerde autorisatie op de 09-actueel opgesteld. Daarnaast werd op dezelfde wijze een autorisatiematri x voor
beheerrollen op de gehele 0-schijf opgesteld. Een soortgelijke afstemming en ontwikkeling voor de overige mappen/omgevingen
1op de 0-schijf dienen nog nader ontwikkeld te worden.
Bovenstaande werd en wordt in nauw overleg met de Windows-beheerders van de vtsPN VG-Zuid ontwikkeld en toegepast.
Echter, door o.a. capaciteitsgebrek bij zowel de vtsPN VG-Zuid als bij de korpsen , is nag (mei 2011) niet alles gerealiseerd en
ge'implementeerd. Actueel is gebleken dat vele korpsen uit den Iande belangstelling hebben voor deze Zuid-6 ontwikkelingen en

-3+~~~-~;~r:~~~;;-;!~-;;-~;~;;~d~;~~~~!~~:~~~~-~~;di~-;;~-d~--;;p·;;;;-ti-~~~~e p~liii~t~k-;~~il~-g~k-;;ppeld i;~-;;~~-h~~d-~;;-.--Hi~ri~--;~-;~-ht~~-

____ Lr1.29..9~~_Q-~-~P.~~£~~~--~~!.'?.~~!3_9_~-~~g_r;l__~~!.sl~--"'-~~~-~!!.1.9.!3..r:!..':'..~!.l-P.2!!!!~-g-~_9~!:'-~.':1~.!!.1..~-~--~J!.l..Y.§!.l._<!.~--~_l'.~:---------------------------------------------------4 '! De politie Zeeland beschikt over documenten, waarin de migratie van de Wpolr naar de WPG planmatig is weergegeven. De
bijlage Ill bevat een overzicht van die documenten. Dit zijn onder meer het regionale PID , een communicatieplan, een
1 planningmatrix en een concept impactanalyse. Aangezien de migratie in samenwerking met de andere regiokorpsen van Zuid-6 is
gestart, is ook de onderlinge taakverdeling tussen de deelnemers aangegeven. Concrete resultaten en/of voorgangsrapportages
zijn echter niet aangetroffen.

'
I
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i

ID Bevindingen
5 I Docu menten ter borging van de reguliere korpsmanagementcyclus zoals het korpsbeleids- en jaarplan, districts/divisiejaarplannen,
maraps over 2009 en 2010 zijn beschikbaar op Deltanet. In die documenten is echter over die jaren geen relatie gelegd met de
implementatie en borging van de WPG. Recentelijk Uanuari 2011) is door de Korpsleiding een herverdeli ng gemaakt van
, portefeuilles waarin de W PG is opgenomen. Het voornemen is ook om in de genoemde documenten het sturen op de borging van

I
I

----t_g~~f~--r:r!~~--t~.D-~!!1-~~'----------------------------------------------------------------------------------------------------6 I De aanwijzing van de bevoegde fun ctionarissen is form eel geregeld in het aanwijzingsbesluit Bevoegde functionari s. lndividuele
aanwijzingen van bevoegde functionarissen zij n ook voorhanden , maar het overzicht hieromtrent is niet meer actueel.
ID ! Aanbevelingen

~Ga door met het nemen van de nog benodigde maatregelen om de organisatie op de beheersdoelstellingen van de WPG in te
2

~~£.~-~-~'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I•
I·

1-

.

.
I·. •

Haak aan bij het landelijk beleid om een doorstart te maken met de implementatie van de WPG;
Ontwerp de nog op te stet len docu menten m.b.t. de WPG (procesbeschrijvingen I instructies eendu idig en herkenbaar en
maak ze beke nd op ee n aparte site op Deltanet;
Geef duidelijk de taken, rotten, functies en de daaraan verbonden verantwoordelijkheden aan in de proces- en
procedu rebeschrijvingen, protocollen , we rkinstructies, handleidingen, aanwijzingen etc.;
Zet in de administratieve organisatie een stelsel van interne controle op , inclusief een rapportagestructuur
(lijnverantwoordelijken controleren binnen hun domein he! eigen proces) ;
Zet in de administratieve organisatie een stelsel van verbijzonde rde interne controle (control e op stafniveau) op, inclusief een
rapportagestructuur bijvoorbeeld door de FG ;
Beding geregeld evaluaties in de AO. Monitor he! proces voortdurend;

Voer een centrale_reg_ie ~~-~en methodiek bij_£~~es~_l:!l:!~9. va~!:~_9~ssen~---------------------------

_;!_+~tel ~-~-.2.Y.~E!.£~JJ?.en~!!l_~_P!.9_C:~-~-~~?~~-~-<22f..Ye'"'!"~~.!!:l~~Yil.~P..QI!.!i~9.~ev~~-QP.'--------------------------------4 , Stet een hernieuwd plan op voor de implementatie van de opzet en he! bestaan van het ste lse l van maatregelen en procedures om

b-IJ-..?.J!~~~_g

van de w~ttel ij_~~is.~L~oorzien . - - - - - - - - - - - - - - - __§__~ aanbeveling bij ID 2, 3 en 4.
6 i Update het overzicht van de bevoegde functionarissen i.v. m. functiewisselinoen.
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1.2
1.2.1

Artikel8 (dagelijkse politietaak)
Noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelbinding

I D Bevindinqen
1

i Volgens de Procesbeschrijving verwerking van politiegegevens artikel 8/9 WPG , d.d. 3·8·201 0, vastgesteld door de

,plaatsvervangend korpschef, (verder te noemen Procesbesch rijving verwerking politiegegevens) mogen politiegegevens ingevolge
artikel 8 uitsluitend in BVH worden opgeslagen. Aileen in de gevallen dat dit systeem hiervoor niet toereikend is, mag gebruik
gemaakt van de 0 -schijf van de kantoorautomatiseringsomgeving. Politiegegevens voor de dagelijkse politietaak word en in
Iworden
de praktijk voornamelijk in BVH en de kantoorautomatiseringsomgeving conform de procesbeschrijving ve rwerkt. In die zin zijn de
verwerkingen in het kader van artikel 8 transparant. Daarnaast is een overzicht aanwezig met overige applicaties die op
korpsniveau worden gebruikt en aan artikel 8 zij n gerelateerd.

I

1
1 Uit

het groepsinterview met de teamchefs van de districten komi naar vore n, dat er naast BVH afzonde rlijke verwerkingen in
mappen worden bijgehouden zoals bijvoorbeeld overlast gevende autobestuurders. Verder word! niet uitgesloten, dat zich
1 deelbestanden met politiegegevens op USB-sticks en een stand-alone pc kunnen bevinden. Hier hebben zij niet of nauwelijks zicht
, open dit geld! oak voor de stu ring op dergelijke bestanden (zie in dat verband oak par. 1.2.2.3). Een enkele teamchef gat aan, dat
er voor het verwerken van politiegegevens de mappenstructuur op de 0-schijf word! gebruikt en dat medewerkers hier over zijn
ge·instrueerd.

,
I

I Uit deelwaarnemingen op een beperkt aantal mappen uit de kantoorautomatiseringsomgeving blijkt , dat de mappen voornamelijk

-2--t-~~<?~~:~:-~~~~~;;;~r~~~J~~~;;~~~:~~~!;;~~i-~~:~~~;~tb~!i-~~~~~:f~~~~~i~~-r;~!ii-~~;;.;;El-~-~f~-:~;;~;~~-~~~~~~i~-~r%22!.'--------------- . politiegegevens gedurende een periode van een jaar na datum van eerste opname. De medewerkers in het korps zijn over de

,regels van het gebruik van artikel 8 gegevens op de hoogte gebracht door middel van voorlichtingsessies van de PF, documenten
op het Intranet en via een WPG e-learning module.

I, De applicatie BVH en de 0-schijf van de kantoorautomatisering zijn echter niet voorzien van een functionaliteit waarmee de
Ipolitiegegevens een jaar na datum van eerste verwerking voor de uitvoering van de dagelijkse politietaak worden afgeschermd. Dit

...

_ _

l leidt er in de praktijk toe dater in de wijze van raadpleging geen onderscheid wordt gemaakt tussen de gegevens binnen en buiten
L9.~.!~~-~-~r:!.Y.!!-." !.j~<:!~, Iil2_e_r:!~--~-~!.9!.2~£~~~!!:l.IY.!EJ~--~~~~~--~~_n f!l!:l.~~.c:J.E?!.~~J.c:J Y..~.n..c:!~.-~~!!--~£~!:lf_? 2!:l.~-~-Q!:lP.~Ii_n_g Qi!:J_U~--~-~Q_n_e_Q :

________
-~-H;r-::~~fiJ~?~f:i~;:~~~:i!~~~~I-~~~~~~~~~~~~~i~;~;~~7;~~~:::i~;:::~;:~~;::-;;i~:~~:-~~:;:~~~~;k~.~:~:~he~~--~-:. .
1 bewustzijn

.

_

_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

dat gevoelige gegevens slechts mogen worden verwerkt als dit in aanvu lling op andere gegevens noodzakelijk is,

___ Ti .<:!~-"-~-El-~~9.!§,

5

_

Aan de rechtmatigheid van de verkrijging is geen aandacht besteed in de vorm van een procesbeschrijving of instructie.
Gedurende de implementatie van de WPG is op het Deltanet wei aandacht aan dit onderwerp besteed. Uit de interviews komi naar
voren , dat de rechtm atigheid van de verkrijging in de dagelijkse praktijk de aandacht heeft van de medewerkers zeit , de teamchefs ,
de kwaliteitsfunctionaris en/of de OvJ. De indruk tijdens de interviews was dat teamchefs en zijn medewerkers hier goed mee
will en omgaan. In gevallen van twijfel is er oak intensief contact met de PF en de lnfodesk. Als men voor de 8 verwerking
inform atie van het bedrijfsleven of ee n overheidsinstantie wil hebben , gebeurt dit langs de weg van de hiervoor in aanmerking
komende BOB-middelen, zoals 126 nd SV (vorderen van gegevens). Voor het verkrijgen van een machtiging van de OvJ zijn
standaard formulieren beschikbaar. Uit het groepsinterview met de teamchefs kwam naar voren, dat rechtmatigheid met en ige
, regelm aat ter sprake komt in briefings en werkoverleggen. Dit omdat onrechtmatigheid mogelijk consequenties voor de vervolging

!

I
I

__j;~~f9~~~i.<:!~~;~~~--~-:.~~;_;.~~-~;.~~~~~~~~~;.El~~~~~~~~~-~-~~~~--~-~~-~~~~-~~~~~~~-~- ~~-~-:~~-~~-~~~~-~- =~~~:--~-~:~-~-~~-~:--~-~:--~-~~~--~~-~- I
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Aan het bewaken van de kwaliteit van politiegegevens word! doorlopend aandacht besteed. Dit gebeurt in de vorm van instructies

! inzake het juist en nauwkeurig verwerken van politiegegevens. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikershandleiding BVH; de BVH

!Gebruikersafspraken d.d. 28-9-201 0; het Handboek BVH Hulpofficier van Justitie ; BVH Hand leiding HOvJ 2009; de BVH Lijst

i Maatschappelijke klassen ; de Opdrachtverstrekking gegevensbeheerder politie Zee land, versie 2.3 september 2009 voor BVH ; het
Schema mailverkeer True Blu e (TB) na geconstateerde tout in BVH. Deze documenten zijn op het intranet te raadplegen . In de
praktijk is iedere functionaris oak zeit verantwoordelijk voor de kwaliteit van de invoer en verdere verwerking van verzamelde
politiegegevens. Dit is als zodanig verwoord in de procesbeschrijving verwerking van politiegegevens. Politi e Zeeland heeft twee
; gegevensbeheerders die het monitoren van de kwaliteit van de invoer en verdere verwerking van politiegegevens als dagtaak
i hebben. Hiervoor word! de geautomatiseerde tool True Blue gebruikt. Het gaat hier om zowel het geautomatiseerd als handmatig
i toepassen van de zogenaamde "kennisregels" conform de hiervoor gemaakte afspraken en speerpunten. Dit is een
korpsaangelegenheid. lndien een rapporteur zich niet aan de afspraken houdt, gaat er automatisch een mail naar de rapporteur
om zijn tekortkoming te herstellen. lndien de tout niet word! hersteld, volgt een rappel. lndien niet adequaat word! gereageerd,
, word! een leidinggevende in kennis gesteld. Deze vorm van controle is in het Ieven geroepen als alternatief voor de
steekproefcontroles van leidinggevenden. Gezien de functionaliteit van BVH en het volume van de invoer is een structurele
controle op een andere manier niet doenlijk. Er wordt overigens in BVH zo min mogelijk gemuteerd vanwege de
I qebruiksonvriendeliikheid van de applicatie en de werkdruk van de politiemensen.
j

'I

I

I

l
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6

Als bewerkerovereenkomsten is de SLA (Service Level Agreement) met de vtsPN 2009 overgelegd. Relevant is met name
paragraaf 3.1 . Op de SLA gestoelde producten zijn de PDC (Producten en Dienstencatalogus) en de DAP (Dossier Afspraken en
Procedures). Het laatstgenoemde product word! per politiekorps opgesteld.
De vtsPN Ievert producten en diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) aan o.a. de politiekorpsen
Limburg-Zuid, Li mburg-Noord, Brabant Zuid-Oost , Brabant-Noord , Midden- en West Brabant en Zeeland. (Hi erna te noemen de
Zuid-6). Een groat deel van deze diensten heeft betrekking op de collectieve infrastructurele voorzieningen. Deze diensten worden
in opdracht van de Zuid-6 uitgevoerd. De medewerkers van de Zuid-6 zijn in de dagelijkse praktijk de afnemers van deze
dienstverleni ng.
De dienstverlening colleclieve infrastructurele voorzieningen is onderwerp van dit SLA. Aanvul lend Ievert vlsPN producten en
diensten in opdracht van individuele korpsen. Voor de collectieve infrastructu rele voorzieningen is een Producten en
Dienstencatalogus (PDC) vts PN , VG -Zuid beschikbaar, waarin aile onderdelen van de dienstverlening binnen dit concept voor
integrate dienstverlening zijn opgenomen . De PDC vormt de basis voor het afsluiten van dit SLA, het SLA kan niet los van de PDC
gezien worden.
Voor het geheel aan af te nemen diensten in het kader van dit SLA wordt uitgegaan van de dienstbeschrijvingen en gerelateerde
voorwaarden in de catalog us. In het SLA word! specifiek vermeld welke diensten rnet betrekking tot welke objecten worden
afgenomen en de bijbehorende service levels. Tevens word! in het SLA opgenomen of en zo ja welke toevoegingen gelden op de
diensten als beschreven in de PDC. Uitgangspunt bij het SLA is dater geen verbijzonderingen per korps gemaakt worden op de
diensten en gerelateerde producten , serv iceprofielen en service levels. In het SLA wordt beschreven welke objecten de korpsen bij
vtsPN in beheer brengen en welke condities daarvoor gelden. Wat de uitvoering van het beheer en de ondersteuning van de
gebruikers betreft, baseert vtsPN zich hi erbij op de best practices van de ITIL beheerrnethodiek.
De SLA 2009 is geldig vanaf 1 januari 2008 en wordt tel kens rn et een jaar verlengd. De huidig e SLA is nog van kracht en zal
vervangen worde n door een landelijke SLA.

ID Aanbevelingen
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Regel de toegang van de toezichthouders tot politiegegevens als bedoeld in artikel4, lid 4 en 5, WPG in een procesbeschrijving .

6

Zorg dat een afschrift van een recente SLA met de vtsPN met bi'lagen beschikbaar is.

Is

1.2.3

Autorisaties

I

ID Bevindinqen
1 De politie Zeeland beschikt over een Besluit Autorisatieprocedure met standaard autorisatieformulieren , alsmede een document
2 Autorisatiebeleid Zuid-Nederland met bijlage Procesbeschrijving en autorisatieprofielen . De autorisatieprocedure voorziet in de
3 autori satie voor intern of onder intern gezag we rkend personeel , autori satie van personeel dat in dienst is van een ander
4 politiekorps en tenslotte autorisatie van overige medewerkers, kort gezegd de zogenaamde externen. De documenten zijn
5 raadpleegbaar op het Intranet (Deltanet) en zijn voor iedere gebruiker toegankelijk. Daarnaast zijn momenteel nieuwe standaard
autorisatieprofielen en autorisatiematrixen in (een vergevorderd) stadium van ontwikkeling. In die zin beschikt de politie Zeeland
over een autorisatiebeheerssysteem, waarin specifieke rechten aan specifieke functies/rollen en specifieke taken zijn gekoppeld,
met het oog op het voldoen aan de eisen van zorgvuldigheid en evenredigheid. De procesbeschrijving en het
autorisatiebeheersysteem vo lgen de algemene uitgangspunten en regels in de Handreiking Autorisaties van het project
lmplementatie Wet politiegegevens. De procesbeschrijving is momenteel in bewerking bij de IBF. Verder handel! de politie Zeeland
in voorkomende gevallen conform de "lnterregionale regeling autoriseren". Bij besluit van het Korpsbeheerdersberaad is deze
regeling sinds februari 2004 op de politiekorpsen van toepassing.
De gang van zaken m.b.t. autorisaties in de praktijk is als volgt. De direct leidinggevende vraagt voor zijn medewerker een
autorisatie aan waarbij hij gebruik maakt van het voorgeschreven formuli er dat eenmaal ingevuld, verstuurd wordt vanuit de
postbus van de leidinggevende naar de Postbus Privacy. Tot de laatste genoemde postbus hebben drie medewerkers toegang: de
informatie beveiligingsfunctionari s, de privacyfunctionaris en de medewerkster van de admi nistratieve ondersteuning. Na toetsing
aan de hand van een aantal bekende criteria word! de aanvraag door hen vanu it de postbus autorisaties doorgezet naar vtsPN.
Aile formulieren worden opgeslagen binnen de daartoe ingerichte administratie in Zeeland. De opslag geschiedt zowel in hard copy
als digitaal. Voor de digitate opslag is geen database beschikbaar, waardoor er geen actueel beeld is van lopende autorisaties en
welke rechten daarbij horen. Op dat punt is de politie Zeeland afhankelijk van de vtsPN. Er bestaat wei een goed zicht op elke
binnenkomende aanvraag doordat elke aanvraag digitaal word! getekend en word! opgeslagen door een klein aantal
medewerkers. Aile aanpassingen worden geregistreerd en elke aanvraag is afgedekt door een leidinggevende waarmee tege lijk de
verantwoordelijkheid is belegd.
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De noodzakelijkheid om eerder verleende autorisaties in te trekken is divers. Dit is onder meer het geval bij wijzigingen van functie
of verplaatsingen, detacheringen en tijdelijke tewerkstellingen. Bij het beeindigen van het dienstverband door pensioen of
overlij den dan wei om een andere reden geld! een mondelinge afspraak met de afdeling personeel en organisatie dat aile mutaties,
die betrekking hebben op de gevallen van uitdiensttredingen, gemeld worden bij de administratieve ondersteuning middels een
formulier. Naar aanleiding van dat formulier word! aan de vtsPN opdracht gegeven om aile autorisaties van de betreffende
medewerker in te trekken .
Uit het groepsinterview met de teamchefs komt naar voren, dat de toekenning van autorisaties conform de autorisatieprocedure
plaatsvindt. Het hierna tijdig intrekken van autorisaties kan echter worden verbeterd. Bij onts lag of vertrek van een medewerker
word! dit op aangeven van personeelszaken gedaan en dit is geed geregeld. Bij tijdelijke medewerkers ligt dit anders . lndi en een
medewerker een tijdelijke autorisatie behoeft, word! dit op het aanvraagformulier aangegeven en gaat men er van uit dat de
verleende autorisatie na verloop van die termijn word! ingetrokken. lndien nodig worden in voorkomende gevallen ook "externe"
politiemedewerkers geautoriseerd, zeals politiemensen uit MW-Brabant, die bijvoorbeeld in het kader van de samenwerking met
Zeeuwse teams zijn geautoriseerd voor de Zeeuwse BVH. Ook vakantiekrachten die tijdelijk en beperkt worden geautoriseerd. Het
op eigen initiatief intrekken van die autorisaties door teamchefs gebeurt echter incidenteel.
Door de IBF word! op het beheer van de autorisaties toegezien. Uit deelwaarnemingen van de IBF blijkt, dat de autori saties in het
informatiesysteem BVH redelijk geed worden beheerd (m .u.v. het deautoriseren). lndien de IBF constateert dan een autorisatie
niet overeenkomt met een schriftelijk toegekende autorisatie dan wei ten onrechte actief is, word! dit aan de betreffende teamchef
gemeld. In die gevallen word! door de teamchef actie ondernomen .
Een aantal rnedewerkers van het Openbaar Ministerie heeft leesrechten op BVH. Dit is gerealiseerd op grond van artikel 16, lid 1,
onder c, juncto artikel 23 WPG. Artikel 16 WPG regelt de verstrekking van politiegegevens aan leden van het openbaar ministerie
voor zover zij deze behoeven in verband met hun gezag of zeggenschap over de politie of voor de uitvoering van andere hun bij of
krachtens de wet opgedragen taken. De bedoelde politiegegevens kan het OM altijd aan de po litie verzoeken. Art. 23 WPG regelt
dat de rechtstreekse verstrekking van politiegegevens kan plaatsvinden voor zover noodzakelijk met het oog op strafvorderlijke
beslissingen omtrent opsporing en vervolging en de hulp aan slachtoffers van strafbare feiten, alsmede bij amvb aan te wijzen
beslissingen. De genoemde amvb is er (neg) niet. Voor wat betreft de mogelijkheid van het rechtstreekse verstrekken is BVH (neg)
niet voldoende adequaat ingericht. De toegekende autorisatie impliceert, dat het OM rechtstreekse toegang heeft tot aile
politiegegevens in BVH. Deze situatie is zo gegroeid omdat er een structureel tekort is aan capaciteit bij politiepersoneel om aile
vragen te beantwoorden die het OM op grond van artikel16 WPG stelt.
lnmiddels word! aan compenserende maatregelen gewerkt. Door het OM word! een overzicht aangeleverd van een zo beperkt
mogelijk aantal medewerkers aan wie ingevolge artikel 16 WPG politiegegevens kunnen worden verstrekt. Bekeken word! hoe de
toegang tot het BVH zo vee I mogelijk op de genoemde taken van het OM kan worden toegespitst, bijvoorbeeld door medewerkers
van de afdeling executie uitsluitend toegang te verlenen tot de arrestantenmodule van BVH. ledere geautoriseerde word!
schriftelijk op de ingevolge artikel 7 WPG verplichte geheimhouding gewezen . Tens lotte dienen geautoriseerden een
geheimhoudingsverklaring te ondertekenen .
Uit de deelwaarnemingen bleek eerder dat een aantalleden van het Openbaar Ministerie waren geautoriseerd voor toegang tot de
BVH terwijl zij daartoe geen rechten meer zouden moeten hebben vanwege wijziging van functie of het verlaten van de werkkring.
Een en ander bleek niet doorgegeven te zijn door de applicatiebeheerder van het Openbaar Ministerie. De betreffende autorisaties
zijn direct ingetrokken.

ID I Aanbevelinqen
1- \ Scherp het beheer van de autorisaties aan . Maak voor het beheer van de autorisaties gebruik van een ABS voor Zu id 6.
5 I Laat zo spoedig mogelijk de betreffende documenten door de board VIP formaliseren (m.u .v. de standaardprofielen).
Laat aile raadpleeghandelingen van de medewerkers van het OM loggen.
Controleer de logging periodiek steekproefsgewijs.
; Stel instructies vast voor het raadplegen van BVH door het OM .

I

1.2.4

Geautomatiseerd vergelijken

i.\IJDJNlA

ID i
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1 Voor

het geautomatiseerd vergelijken van artikel 8 gegevens en de daarm ee samen hangende voorschriften in de WPG is geen

i procesbeschrijving of instru ctie voor BVH en de kantoorautomatiseringsomgeving voorhanden. Althans niet specifiek voor de
1 basispolitie

medewerkers en de recherche. Wei is het geautomatiseerd vergelijken meegenomen in de landelijke
procesbeschrijving Update procesmodel en -beschrijving 'Veiligheidsinformatie genereren' , Programma Intelligence • versie 1.2,
van 30 maart 20 10. Die procesbeschrijving is toegespitst op de werkzaamheden
en is aan
WPG aangepast.

Politiegegevens onder het regime van artikel 8 WPG worden , zeals eerder is opgemerkt, hoofdzakelijk in BVH en in de
kantoorautomatiseringomgeving verwerkt. Seide omgevingen beschikken niet over een voorziening waarmee word! verzekerd dat
politiegegevens met het cog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak na 1 jaar van datum eerste verwerking uitsluitend
geautomatiseerd (hit-no-hit) voor die taak kunnen worden vergeleken. In de praktijk kunnen de politiegegevens dan ook worden
geraadpleegd op dezelfde wijze als binnen de termijn van maximaal 1 jaar na eerste opname.

IUit de inlerviews blijkt dat er voor de toepassi ng van "geautomatiseerd vergelijken" in de praktijk interpretalieve rschillen op
l landelijk niveau zijn , waarover tot dusver op reg ionaal en landelijk niveau geen consensus is bereikt. Dit ond anks de

I Handreikingen van het PIWPG die aan dit onderwerp aandacht besteden. In de betreffende Handre ikingen wo rd! ook opgemerkt ,
! dat de Memorie van

Toelichting op de WPG op dit ond erdeel niet duidelijk is. Een van de opvattingen is , dat geautomatiseerd

Ivergelijken ni et aan de orde is bij het gebruik van de hit-no-hit functie in BVH en ook niet bij het gebruik van de zoekfuncti e in Word
, in de mappen op de kantoorautomatiseringsomgeving , omdat er sprake is van een artikel 8 verwerking. In die zin wordt er niet

!geautomatiseerd vergeleken met politiegegevens in andere artikel 8 verwerkingen. Hier is sprake van enkelvoudig vragen of

i verificatie: een naam of ander gegeven invoeren en kijken of dit gegeven in BVH of de mappen voorkomt, ee n vorm van verificatie.

i De andere opvatting is dat er in dit geval wei degelijk sprake is van geautomatiseerd vergelijken .
I

! M.b.v. de landelijke applicatie Blue View kunnen door de geautoriseerden ··~~~!111•11!1"-~!111······

!

landelijk aile BVH's en, afhankelijk van de Blue View autorisatie, landelijk
1
geautomatiseerd worden bevraagd . Over het hier aldan niet
! sprake zijn van geautomatiseerd vergelijken, is landelijk discussie gaande. Dit geld! ook voor de tool lntegraal Bevragen, waarmee
,' naar verluid op landelijk niveau BVH, HKS en FCM kunnen worden bevraagd. Landelijke applicaties als BlueView en lntegraal
1 Bevragen vallen buiten de scope van de privacy audit bij de politie Zeeland .
1

11

I aile hiervoor in aanmerking komende BVO registraties
I

IPolitiegegevens, ook uit de artikel 8 omgeving , worden ter beschikking gesteld ten behoeve van artikel 9 of artikel 10
'I

I

verwe rkingen. Uit de artikel 8 omgeving (voornamelijk opgeslagen uit de BVH) kunnen rechercheurs
eigenstandig de voor hun taak relevante inform atie halen en verder verwerke n in hun eigen registraties. Dit d.m.v. aan executief
I
BVH autorisaties en autorisaties
de artikel 8
i van de
1

1

ID I Aanbevelingen

1

IBevorder op landelijk niveau een eendu idige interpretatie van het begrip automatisch vergelijken.

i Neem in een procesbeschrijving of instructie de volgende onderwerpen mee (artikel 8, lid 1, 2 en 4 WPG):
! • het geautomatiseerd vergelij ken van politiegegevens met het cog op de uitvoering van de politietaak met soortgelijke
J

.•

2

1.
I

!•
3

J•

politiegegevens tot aan de periode van een jaar na datum van ee rste verwerking;
het verbod om politiegegevens met grote hoeveelheden gegevens uit openbare of andere externe bronnen te vergelijken;
het uitsl uitend geautomatiseerd mogen ve rgelij ken van politiegegevens voor de dagel ijkse politietaak met andere soortgelijke
politieg egevens na 1 jaar na datum eerste verwerking op basis van hit-no-hit;
het uitsluitend verder verwerken van de gerelateerde gegevens met het cog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak ;
~~~~~r ~eschikking stellen van de hiervoor genoemde politiegegevens voor verdere verwerking op grond van de artikelen 9,

1

r-t-::-- - - - - - - -

-

.
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2 ; Zorg voor een functionalileit in de artikel 8 informatiesystemen, waarmee wordt verzekerd dat politiegegevens met het cog op de

!uitvoering van de dagelijkse politietaak na 1 jaar van datum eerste verwerking uitsluitend geautomatiseerd voor die taak kunnen

,
I

worden vergeleken .
Neem tussentijds adequate compenserende maatregelen om aan artikel 8, lid 1, 2 en 4 te kunnen voldoen.

1.2.5

In combinatie met elkaar verwerken

I

i v!o!N[ A
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5

I De avps Regionale lnfodesk voldoen aan de specifieke kennis- en vaardigheidseisen.
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10 Bevindinqen
Voor he! uitsluitend in combinatie met elkaar verwerken van politiegegevens met he! oog op de uitvoering van de politietaak met
soortgelijke politiegegevens na 1 jaar na datum eerste verwerking is geen procesbeschrijving of instructie voor BVH en de
kantoorautomatiseringsomgeving voorhanden. Althans niet specifiek voor de basispolitie medewerkers en de recherche . Wei is het
geautomatiseerd vergelijken meegenomen in de landelijke procesbeschrijving Update procesmodel en -beschrijving
'Veil igheidsinformatie genereren', Programma Intelligence· versie 1.2, van 30 maar! 2010. Die procesbeschrijving is toegespitst op
en is aan de WPG aangepast.
de werkzaamheden

1
2
3

4
5

Uit de interviews komi naar voren dat in combinatie met elkaar verwerken in relatie tot artikel 8 verwerkingen in BVH en de
kantoorautomatiseringsomgeving niet aan de orde is. BVH en de kantoorautomatisering omgeving bevatten geen functionaliteit
voor he! in combinatie met elkaar verwerken van politiegegevens met soortgelijke gegevens en geen specifieke functionaliteit voor
het vastleggen van de protocolgegevens. Tegen die achtergrond zijn de beide omgevingen ook niet uitgerust met een
protocolvoorziening. Wei is op de 0-schijf een zogenoemde artikel 11 map (geautomatiseerd vergelijken/in combinatie verwerken)
gerealiseerd welke in voorkomende gevallen gebruikt zou kunnen worden voor dit soort handelingen.
Punt van aandacht is wei dat de politie Zeeland binnenkort de tool Brains in gebruik neemt. De beoordeling van de functionaliteit
en he! moqeliike qebruik van Brains is niet meer in de onderhavioe orivacv audit meeoenomen.

Bevorder op landelijk niveau een eenduidige interpretatie van het beg rip in combinatie met elkaar verwerken.
Laat een aanvullende rivac audit uitvoeren naar de functionaliteit en het ebruik van de tool Brains binnen olitie Zeeland.

1.2.6

Bewaartermijnen en vernietiging

10 Bevindingen
1 ! In de procesbeschrijving Verwerking van politiegegevens , worden m.b.t. bewaartermijnen en vernietiging van de artikel 8
2 II verwerking de taken, bevoegdheden en verantwoordelij kheden beschreven en belegd bij de betrokken functionarissen , i.e. de
3 , proceseigenaar en functioneel beheerders . In de procesbeschrijving word! vermeld dat dit conform de procesbeschrijving
"gegevensbeheer" dient te geschieden. Deze procesbeschrijving is echter (nog) niet beschikbaar.

!
I

in geval van een veroordeling word! door het Openbaar Ministerie niet teruggekoppeld dat een uitspraak in kracht van gewijsde is
gegaan. De aanwijzing afloopberichten van he! college van PG's dient nog te worden herzien en op dit punt te worden uitgebreid.
Hierdoor ontbreekt het signaal om de daarvoor in aanmerking komende artikel 8 gegevens tijdig te verwijderen of aan te passen .
j Slechts indien he! OM structureel de veroordelingen/sepots terugkoppelt aan de politie, is het voor de politie mogelijk om
i gegevensbeheer op dat onderdeel in te richten. Daarbij komt dat BVH technisch niet de mogelijkheid kent om verwijderde
gegevens als zodanig te "labelen". De 0 -schijf van de kantoorautomatisering is wei zodanig ingericht dat verwijderde gegevens in
1een map artikel 14 verwerking kunnen worden opgeslagen en op basis van toegekende autorisaties slechts zeer beperkt (voor
afhandelen klachten en verzoeken tot kennisneming) kunnen worden gebruikt.

l
I

I

De BVH is sinds 10 november 2008 in gebruik. De wettelijke regels met betrekking tot de bewaartermijn van de verwijderde
' gegevens na 5 jaar na datum van eerste opname is nog niet aan de orde. BVH kent niet de mogelijkheid om geautomatiseerd
gegevens ouder dan vijf jaar te verwijderen . lndi en de verwerkingstermijn van vijf jaar zal worden bereikt dient dit verwijderen
handmatig en per registratie te gebeuren .
De voorganger van BVH, zijn het Bedrijven processen systeem (BPS) kende wei een automatische mogelijkheid tot schoni ng op
, basis van de leeftijd van de opgeslagen gegevens. Oil schonen betekent echter vernietigen en geen verwijderen zoals bedoeld in
artikel 14 WPG. De genoemde schoning van gegevens ouder dan vijf jaar gaat nog steeds door, waardoor BPS steeds "Ieger"
word!. BPS is, m.u.v. functioneel beheer, slechts te raadplegen door geautoriseerde medewerkers.
1\

Afhankelijk van de mogelijkheden van de functionaliteit word! de tussentijdse vernietiging , de bewaring , de afscherming en de

Ivernietiqinq van politieqeqevens incidenteel handmatig door de functioneel beheerder uitoevoerd.
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5

II b.c.

omschrijving van het bijzondere geval, de noodzaak en het specifieke doel van de verwerking) , politiegegevens ter
beschikking te stellen voor hernieuwde verwerking op grond van artikel 9 of 10;
de opdracht die in die gevallen door het bevoegde gezag meet worden verstrekt (datum, naam en functie en voorwaarden) ;
het schriftelijk vastleggen van de hernieuwde verwerking van politiegegevens op grond van artikel 9 of 10, bedoeld in artikel
14, derde lid (protocolplicht) .

Voor wat betreft BVH en de kantoorautomatiseringsomgeving zijn de mogelijkheden voor het ter beschikking stel len voor
Ihernieuwde
verwerking op grond van art. 9 of 10 nog niet aan de orde. BVH heeft zeals eerder opgemerkt , niet de mogelijkheid tot
'I

opslag en rubricering van (tussentijds) "verwijderde" gegevens. De gegevens worden sinds 2008 ingevoerd en hebben de termijn
van 5 jaar na laatstedatum ~an invoer nog niet bereikt. Politiegegevens in BPS worden na afloop van de 5 jaartermijn vernietigd .
De in gebrUik ZIJnde mforf11allesystemen _be'!atten geen fLJD.~JIOn_9.htelt ~.9..s>.!J:l.~!..Y..~~g_gen van de protocolgeg!!yen~'------6 1De BVH is sinds 10 november 2008 in gebruik. Archive ring van digitale gegevens ingevolge de Archiefwet is thans nog niet aan de
orde. Voor wat betreft het fysieke archie! wordt gehandeld conform de Selectielijst voor archiefbescheiden van (regionale)
politieorganisaties 2004. Dee I 2 onder punt 3 van de selectielijst bevat een regeling voor archiefbescheiden m.b. t. de uitvoering
' van de politietaak. Deze lijst spreekt echter nog over de Wet politieregisters. Hiervoor werd door de betrokken teamchef op
landelijke vergaderingen aandacht gevraagd, maar dit heeft nog niet geleid tot actualisering van genoemd document. Vervolgens
heeft de teamchef, eind 2009, op eigen initiatief en op basis van zijn kennis en ervaring een concept "Toegankelijkheid en
bewaartermijnen van politiegegevens op grond van de WPG" opgesteld . Aan de hand van dit document worden de
archiefbescheiden door de politie Zeeland beheerd .

l

I

ID Aanbevelinqen

1- Voorzie de applicaties, waarin artikel 8 gegevens worden verwerkt, van functionaliteiten waarmee aan de naleving van artikel 14
WPG kan worden voldaan.
Besteed in een procesbeschrijving aandacht aan de regels als bedoeld in artikel 14 WPG.

6

1.2.7

Ter beschikking stellen van politiegegevens (tbs)

I

ID Bevindin en

1
2
3

4
5
6

IDe politie Zeeland beschikt niet over een specifieke procesbeschrijving of instructie voor artikel 8 verwerkingen inzake de ter
beschikking stelling van politiegegevens:
a.
aan geautoriseerde avps indien nodig voor hun taakuitoefening ;
b. voor verdere verwerking op grond van de artikelen 9, 10 en 12;
c.
voor de ondersteuning van de politietaak (artikel 13, lid 1, 2 en 3 verwerkingen)
d.
de gevallen waarin deter beschikking stelling van politiegegevens kan worden geweigerd of aan beperkende voorwaarden
kan worden onderworpen ;

! Deter beschikking stelling vloeit echter ook voort uit de Autorisatieprocedure met de standaard autorisatieformulieren , alsmede
een document Autorisatiebeleid Zuid-Nederland met bijlage Procesbeschrijving en autorisatieprofielen. Het feit dat medewerkers
geautoriseerd zijn voor de gegevens/applicaties die noodzakelijk zijn voor hun taak, resulteert in een structurele vorm van ter
beschikking stelling. Zo heeft een rechercheur werkzaam t.b.v. een artikel 9 verwerking d.m.v. zijn autorisaties toegang tot artikel 8
informatie in BVH. Relevante artikel 8 informatie is zodoende zonder tussenkomst van een natuurlijk persoon beschikbaar voor de
onderhavige artikel 9 informatie. Hieronder volgen een aantal voorbeelden uit de praktijk.

I

ledere avp van een van de politiekorpsen van Zuid 6 is geautoriseerd voor het raadplegen van de BVH van de andere Zuid 6
politiekorpsen. Daarnaast word! aile artikel 8 informatie op bovenomschreven wijze ter beschikki ng gesteld van artikel 9
onderzoeken . Ook medewerkers van de lnfodesk en van het bureau Misdaadanalyse hebben hiervoor toegang tot de artikel 8
omgevingen . lngeval politiegegevens in een artikel 8 onderzoek de aanleiding vormen voor het opstarten van een artikel 9
onderzoek, wordt zowel in BVO als in de mappenstructuur op de 0 -schijf een map onder het regime van artikel 9 aangemaakt. De
, politiegegevens uit de artikel 8 omgeving die voor dit onderzoek nodig zijn worden dan ter beschikking gesteld van het artikel 9
onderzoek.
Politiegegevens uit de artikel 8 omgeving, zeals aangifte van vermiste paspoorten of rijbewijzen worden ter beschikking gesteld
aan een artikel 13 verwerking, zeals NS IS. Politiegegevens inzake tegen verdachte opgemaakte processen-verbaal inzake
misdrijven en opgemaakte processen-verbaal van misdrijven met een onbekende dader worden in het HKS opgenomen.

IDe bedoelde aangiften worden dagelijks in de BVH door hiertoe geautoriseerde medewerkers en beheerders van de lnfodesk

_j_~~~~~~~-~~~~-~~~~~:~;~~~~0-~~~~;;~;_~~~~i:~i~:-~~~;;;.;_~~j_~_~;~~~~~l;~~~~-~:!_~~~~~-~~~~-~h:i~-~~-:.f~~~;f;;~~Ii~~~!!~----------28
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ID Bevindinaen
·, (LMF) uit de zaakdossiers. Politieg~gevens over afgenomenvingerafdrukken worden in het HKS opgenomen (onder vermelding
van het BVH-p.v. nr.). De HKD bekljkt m d1e gevallen of de vmgerafdrukken conform de wet- en regelgeving rechtmatig zijn
1

......L<.J:!g~_l:!9!!1.~~'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 l in de WPG training die voor medewerkers en leid inggevenden in het korps wordt verzorgd , wordt aandacht besteed aan de
geheimhoudingsverplichting inzake het verwerken van politiegegevens. Bij indiensttreding leggen ambtenaren van politie en
andere personen de eed of belofte van geheimhouding af. Bij gelegenheid van de introductie van politieambtenaren en andere
I personen in hun werkomgeving wordt door leidinaaevenden aandacht besteed aan de aeheimhoudi ngsverplichting.

I

ID

I Aanbevelingen

1
2
3

Besteed in een procesbeschrijving aandacht aan de regels voor deter beschikking stelling van politiegegevens (artikelen 6, 8,
13,15 WPG en daarmee corresponderende artikelen BPG):
a.
aan geautoriseerde avps indien nodig voor hun taakuitoefening;
b.
voor verdere verwerking op grond van de artikelen 9, 10 en 12;
c.
voor de ondersteuning van de politietaak (artikel 13, lid 1, 2 en 3 verwerkingen)
d.
de gevallen waarin deter beschikking stelling van politiegegevens kan worden geweigerd of aan beperkende voorwaarden
kan worden onderworpen .

4
5

6

Bezie in landelijk verband de mogelijkheden voor aanpassingen van BVH om de diverse verplichtingen van de ter beschikking
stelling waar nodig optimaal te faciliteren. Dit geldt ook voor de gevallen waarin de ter beschikking stelling van politiegegevens kan
. worden geweigerd of aan beperkende voorwaarden kan worden onderworpen.

1 .2.8

Verstrekkingen

ID ! Bevindinaen

1

De politie Zeeland beschikt niet over procesbeschrijvingen of instructies inzake:
de voorwaarden voor verstrekkingen ingevolge paragraaf 3 van de WPG toegespitst op de specifieke 8, 9, 10, 12 en 13
a.
3 1
verwerkingen;
1
b.
de functionarissen die bevoegd zijn om bepaalde categorieen van politiegegevens te verstrekken ;
c . de functionarissen die in voorkomende gevallen moeten beslissen over een verzoek om bepaalde categorieen van
politiegegevens;
,
d.
de gevallen waarin om advies of voor een beslissing contact moet worden opgenomen met de privacyfunctionaris en/of
!
andere daartoe aangewezen (bevoegde) functionarissen ;
e.
het ingeval van verstrekkingen op grond van de artikelen 19 en 20 schriftelijk wijzen van ontvangers op de
geheimhoudingsverplichti ng ingevolge artikel 7;
1
i
f.
het vastleggen van de verstrekkingen en de uitzonderingen voor die verplichting.
I'

2

I
I

!

De politie Zeeland beschikt weliswaar over de procesbeschrijving Verwerking van politiegegevens , maar de hierboven vermelde

zijn niet toereikend voor de praktijk uitgewerkt. De Handreiking Verstrekkingen met de verstrekkingentabellen en de
I., onderwerpen
Verstrekkingenwijzer WPG zijn wei op het intranet voor iedere relevante medewerker raadpleegbaar maar kunnen niet worden
beschouwd als procesbeschrijvingen of instructies waar de Handreiking Normstelling op doelt.

IDe praktijk is, dat schriftelijke verzoeken van verzekeraars, advocaten , instanties, etc. centraal worden afgehandeld door een
1

j medewerkster van de

afdeling lntegriteit & Veiligheid . In de incidentele gevallen als zo'n verzoek rechtstreeks aan een team word!
' gericht, wordt meestentijds door de betrokken medewerker meteen contact opgenomen met de afdeling lntegriteit & Veiligheid over
de afhandeling van het verzoek. Afdeling lntegriteit & Veiligheid adviseert dan om het verzoek ter afhandeling naar hen door te
sturen. Langs die weg wordt in de afhandeling van informatieverzoeken in de praktijk voorzien.
De privacyfunctionaris wordt frequent per mail of telefon isch door operationele medewerkers benaderd om m.b.t. een actuele
casus te adviseren in het wei of niet mogen verstrekken van gegevens. Daarbij wijst de privacyfunctionaris structureel op de
'protocolplicht van een verstrekking in de vorm van het opmaken van een zogenoemde 190 in de BVH zoals vastgesteld door de
korpsleiding .

I!

. Relevante medewerkers (wijkagenten, infodesk en RIK/DIK medewerkers) zijn daarnaast in het bezit van de verstrekkingenwijzer
WPG waarin verstrekkingen en daarmee verband houdende voorwaarden voor de politiepraktijk zijn opgenomen.
De door de politie Zeeland met (keten)partners afgesloten convenanten werden op relevantie en actualiteit onderzocht.
Geconstateerd werd dat convenanten niet centraal worden opgeslagen en dat een totaaloverzicht ontbreekt. Hierdoor is
'I onduidelijk of aile convenanten zijn verkregen en beoordeeld. Ook is gebleken dat convenanten deels zijn verlopen, niet zijn
geactualiseerd of zijn achterhaald door nieuwe wetgeving. In sommige gevall en is niet duidelijk of de politie nog handel! zoals
vastgelegd in een convenant. Een aantal convenanten zijn, van politiezijde , ondertekend door functionarissen die hiertoe niet
1 gemachtigd of gemandateerd zijn of waren .

I

Vervolgens werden de aangetroffen convenan ten onderscheiden in de volgende categorieen:
Convenanten die slechts inspanningsverplichtingen behelzen van de deelnemende partijen en waarbij geen sprake is van
gegevensuitwisseling. lndien conform het convenant word! gewerkt, zijn de bepalingen van de WPG niet van toepassing .
2.
Convenanten die, naast inspanningsverplichtingen van de deelnemende partijen , gegevensuitwisseling beschrijven. lndien dit
qeqevensuitwisselinq betreft welke moqeliik is op grond van het reauliere verstrekkinaenreaime van de WPG en het BPG is

I. 1.
I
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er geen sprake van een zogenoemde gegevensuitwisseling ten behoeve van een structureel samenwerkingsverband
ingevolge artikel 20 WPG . Uiteraard zijn de overige bepalingen van de WPG van toepassing, bijvoorbeeld in de vorm van het
schriftelijk vastleggen (protocolleren) van de verstrekking van politiegegevens buiten het politiedomein. Of aan deze
protocolplicht werd en/of wordt voldaan is niet nate gaan. Dit onder andere omdat de convenanten meestentijds dateren van
v66r 1 januari 2008, zijnde de datum van inwerkingtreding van de WPG.
3. Convenanten die, naast inspanningsverplichtingen van de deelnemende partijen , gegevensuitwisseling beschrijven ,
noodzakelijk ten behoeve van he! onderhavige samenwerkingsverband met het oog op een zwaarwegend algemeen belang.
Dit betreffen zogenoemde artikel 20 WPG convenanten .

II Met betrekking tot de categorie artikel 20 WPG convenanten is het volgende geconstateerd. In de voorh anden zijnde convenanten
zouden twaalf convenanten onder de werking van artikel 20 WPG kunnen vallen , met dien verstande dat van vier convenanten
duidelijk is dater gegevens worden uitgewisseld en van acht convenanten he!, niet bevestigde , vermoeden bestaat dater in
afwijking van het convenant, politiegegevens worden verstrekt aan deelnemende partijen. Omtrent het protocolleren van eventuele
verstrekkingen werd geen duidelijkheid verkregen. De onderhavige 12 convenanten voldoen (neg) niet, of (neg) niet geheel aan de
daaraan te stell en eisen. In Zeeland werd door de Korpschef op 4 mei 2010 een modelconvenant en bijbehorend besluit
vastgesteld . De twaalf convenanten zijn (neg) niet conform ingericht en essentiele bepalingen ontbreken .
De volgende documenten zijn recentelijk opgenomen in de AO en gepubliceerd op Deltanet: de Handleiding structureel
samenwerkingsverband, het Modelconvenant en - besluit art 20 WPG en het document Samenwerki ng en incidentele verstrekking .
Met ingang van medic 2010 worden (nieuwe) structurele samenwerkingsverbanden, vallende onder de bepalingen van art. 20
WPG, conform de genoemde handleiding en m.b.v. het modelconvenant en -besluit gerealiseerd en schriftelijk vastgelegd.
Voorbeelden hiervan zijn ernstige woonoverlast Middelburg, project Houdgreep te Terneuzen , en verschi ll ende vormen van
buurtbemiddeling in enkele gemeenten.
Uit de interviews met belrekking tot het onderwerp verstrekkingen van politiegegevens ingevolge par. 3 WPG met de afzonderlijke
teamchefs kwam onder meer het volgende naar voren.
BBRE. De teamchef gat aan dat verstrekkingen plaatsvinden (bijv. aan de gemeente in het kader van sociale uitkeringen) maar dat
deze niet op de voorgeschreven wijze worden vastgelegd in een 1-90 verstrekkingenmutatie, maar middels een passage in een
journaal.
VP. Door de VP worden politiegegevens verstrekt. Weliswaar is de Verstrekkingenwijzer WPG niet bij hen bekend , maar er wordt
in voorkomende gevallen wei geed beoordeeld wat wei en niet verstrekt mag worden. Een probleem met he! bij de VP in gebruik
zijnde systeem BVV (Basis Voorziening Vreemdelingen) is, dat hiertoe diverse instanties I afdel ingen van het ministerie van
Veiligheid en Justitie voor rechtstreekse toegang zijn geautoriseerd. Bevraging van politiegegevens door deze instanties worden
niet automatisch gelogd. Hierdoor kan op geen enkele manier door de VP worden vastgesteld welke politiegegevens zijn bevraagd
en worden gebruikt. De teamchef heeft voor deze omissie aandacht gevraagd maar hiervoor kan niet op korte termijn een
adequate logfunctionaliteit worden ontwikkeld. lndien de VP een verzoek om een verstrekking krijgt, waarvan men de
rechtmatigheid niet vertrouwt, wordt he! verzoek altijd doorverwezen naar de lnfodesk.
RT-1. De team chef geeft aan dat schriftelijke verstrekkingen bij de RT1 niet voorkomen. Ai le schriftelijke verstrekkingen gaan via
de OVJ . (standaard oplossing). Mondelinge verstrekkingen vinden wei plaats maar hier word! geen 1-90 van opgemaakt (geen
schriftelijke vastlegging) . Vastleggingen komen dan ook niet voor in de uitdraaien 1-90.
JP. De teamchef en een team lid geven aan dat verstrekkingen in principe conform de Verstrekkingenwijzer plaatsvinden met dien
verstande dat door tijdgebrek en de grote hoeveelheid verstrekkingen niet altijd de juiste procedu re wordt gevolgd. Dit leidt tot
veelvuldige verstrekkingen zonder de wettelijk voorgeschreven vastlegging. De PF heeft a.d.h.v. een per organisatie-eenheid
uitgedraaide 190 lijst geconstateerd dat medewerkers van de jeugdpolitie zeer divers omgaan met het gebruik van de 1-90. Een
incidentele medewerker bleek een groot aantal 1-90 aangemaakt te hebben, terwijl zijn coli ega's met dezelfde taak , geen enkele 190 hadden gemaakt. Vervolgens heeft de PF zijn bevindingen kenbaar gemaakt aan de jeugdpolitiemedewerkers inclusief de
teamchef. Naar aanleiding hiervan werd de PF uitgenodigd op een werkoverleg van de jeugdpolitie waar hij uitleg en aandacht
he eft gevraagd voor de wettelijke bepal ingen m.b.I. verstrekkingen. De teamchef en een teamlid gaven aan dat ze zich bewLJst zijn
van deze omissie maar verklaren geen oplossing voor het tijdgebrek te hebben. Dit komt doordat er teveel werk met een hogere
prioriteit is. Een belangrijk punt in dit kader is ook het ontbreken van een adequate functionaliteit voor de logging in de applicatie
BVH. Ook het muteren via de 190 voorziening vraagt veel handmatig werk. De instructie hoe een 1-90 aan te maken is opgenomen
in de gebruikershandleiding BVH.
Uit het groepsinterview met de teamchefs "blauw" kwam bij een meerderheid van hen naar voren, dat verstrekkingen in Ieite uit de
opgemaakte mutaties blijken . Hierbij vall te denken aan de, bijvoorbeeld door wijkagenten en jeugdpolitiemedewerkers,
opgemaakte mutaties waarin vermeld staat dat bepaalde instanties in kennis werden gesteld. Vol gens een teamchef worden
incidenlele schriftelijke verstrekkingen (door bijvoorbeeld het wijksecretariaat) vastgelegd in het postreg istratiesysteem . Of de, door
de korpsleidi ng vastgestelde, 190 procedure in de BVH veel wordt gebruikt, is bij hen onbekend. De algemene indruk is dat
verstrekkingen voornamelijk worden vastgelegd in de vorm van mutaties.
Aile schriftelijke verzoeken om verstrekkingen van politiegegevens en de afhandeling hiervan wordt op centraal niveau door de
afdeling Post- en archie! zaken (PAZ) in het postregistratiesysteem Corsa , verantwoord met de zinsnede ''verzoek inlichtingen uit
politieregisters. Over de periode 1-1-2010- 31 -12-2010 zijn deelwaarnemingen uitgevoerd op aile inkomende verzoeken en de
daarop volgende verstrekkingen. Voorbeelden van verstrekkingen zijn:
•
Verzekeringsmaatschappijen betreffende ongevallen en misdrijven ten behoeve van hun clienten;
•
Gemeenten betreffende naturalisatieverzoeken door burgers ;
•
Gemeenten betreffende decoratievoorstellen voor burgers ;
•
Gemeenten in verband met de afgifte van Drank en Horecavergunningen;
•
Advocaten ten behoeve van civiele vorderingen van hun clienten .
Uit de deelwaarnemingen zijn geen indicaties naar voren gekomen voor het in strijd handelen met de bepalingen inzake de
verstrekkingen in par. 3 WPG.

Voor het vastleggen van verstrekkingen uit BVH kan de functionaliteit 190 worden benut. Zeals uit het voorgaande al blijkt, zijn aile
medewerkers van de politie Zeeland hierop door de privacyfunctionaris geattendeerd. Uitgevoerde deelwaarnemingen op de 190
vastleggingen , over de periode van 1-8-2009- 1-8-2010, leverden de volgende aantallen op. Team Goes en Team Schouwen
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Duiveland: 4; Team Hulst: 6; Team Terneuzen: 10; Team Reimerswaal: 1; Team Goes: 18; Team Middelburg 68 ; Team Sluis: 5;

JP (6 a 7 wijkagenten): geen; medewerker Kabinetszaken: 220 ; lnfodesk: 75; Jeugdpolitie 257 (8 medewerkers); Team RT
ITeam
1: 2; Team RT: 2; BBRE: geen ; Veiligheidshuis systeem 770 ; Op de code E62 voor bestuurlijke rapportages sinds het opstarten
BVH: 3.
Uit het interview met de JP kwam verder nog naar voren , dat door de aard van de werkzaamheden , o.a. de intensieve contacten
van de jeugdpolitie met het Vei ligheidshuis, er geregeld een situatie ontstaat dat politiegegevens mogelijk aan derden verstrekt
worden , die vervo lgens door deze ontvangers weer gebruikt wordt voor andere doeleinden. Bij de verstrekking wordt door de
jeugdpolitie niet structureel aangegeven dat dit gebruik verboden is. Het risico is, dat de ontvangers later in strijd handel en met de
geheimhoudingsplicht zoals verwoord in art. 7 WPG.
Tijdens het groepsinterview met de teamchefs is gevraagd of de zogenoemde "Verstrekkingenwijzer" bekend is en gebruikt wordt.
Een groat dee I van de aanwezigen kent deze verstrekkingenwijzer. De verstrekkingenwijzer is deels in hard-copy op de bureaus
aanwezig en anders digitaal raadpleegbaar op het Intranet. Volgens een teamchef zijn medewerkers bang om politiegegevens
ongewild naar buiten te "lekken". Regelmatig wordt overlegd met brigadiers/teamchefs en/of PF of een verstrekking uberhaupt wei
mogelijk is.
Op de vraag of men de verschillende mogelijkheden tot verstrekking van politiegegevens buiten het politiedomein kent, in de vorm
van doorbreking van:
de geheimhoudingsplicht indien noodzakelijk voor de po litietaak (art. 7 WPG);
een incidentele verstrekking in geval van een zwaarwegend algemeen belang (art. 19 WPG);
of een verstrekking in het kader van een structureel samenwerkingsverband (art. 20 WPG) ,
is door de aanwezigen geantwoord dat de kennis over deze verstrekkingsmogelijkheden zeer beperkt is. De mogelijkheid van het
onder mandateren van een art. 19 verstrekking tot op het niveau van bijvoorbeeld de wijkagent is niet toegepast in het korps. Na
! een uitleg over de strekking van deze artikelen voor de politiepraktijk, komen de aanwezigen tot de conclusie dat de bulk van
'I verstrekkingen plaats vindt op grand van art. 7 WPG, omdat anders de reguliere artikel 2 Politiewet werkzaamheden binnen de
basispolitiezorg niet kunnen worden uitgevoerd. Eventueel gebruik van art. 19 WPG wordt centraal door de afdeling privacy
geregeld. In tegenstelling tot wat uit de eerder beschreven inventarisatie van de convenanten bl ijkt, is men v.w.b. de art. 20 WPG
verstrekkingen bekend met de convenanten t.b.v. de hennep, huiselijk geweld, etc. Volgens de teamchefs staat dit op de rails en
lijkt in dit op orde .
Door de aandacht die tijdens de in- en externe audit aan dit onderwerp is besteed , is de ervaring van de PF, dat (schriftelijke)
verzoeken om informatie in voorkomende gevallen bij hem worden gemeld, In die gevallen neemt de PF de behandeling van het
1 verzoek over. Oak het aantal l-90 mutaties neemt toe.
!l in het kader van de toekomstige samenvoeging van de korpsen Midden-West Brabant en Zeeland wordt reeds samengewerkt
tussen respectievelijk de Unit Veiligheid & lntegriteit en de afdeling Integ rite it & Veiligheid . In april/mei 2011 werd ge'inventariseerd
waar de overeenkomsten en verschillen in taken en werkwijzen zitten . Deze inventarisatie heeft geleid tot concrete voorstellen om
. te komen tot eenduid ige procedures. In de zeer nabije toekomst zullen o.a. procedures t.b.v. kenn isnemingsverzoeken en
verstrekkinqen worden ontwikkeld.

I
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4

Besteedt in een procesbeschrijving aandacht aan:
de voorwaarden voor verstrekkingen ingevolge paragraaf 3 van de W PG toegespitst op de specifieke 8, 9, 10, 12 en 13
a.
verwerkingen ;
b. de functionarissen die bevoegd zijn om bepaalde categorieen van politiegegevens te verstrekken;
c. de functionarissen die in voorkomende gevall en moeten beslissen over een verzoek om bepaalde categorieen van
politiegegevens;
de gevallen waarin om advies of voor een beslissing contact moet worden opgenomen met de privacyfunctionaris en/of
d.
andere daartoe aangewezen (bevoegde) functionarissen;
e. het ingeval van verstrekkingen op grand van de artikelen 19 en 20 schriftelijk wijzen van ontvangers op de
geheimhoudingsverplichting ingevolge artikel 7;
het vastleggen van de verstrekkingen en de uitzonderingen voor die verplichting.
f.
Geef daarbij ook du idelijk aan (criteria, voorbeelden) wat de verstrekkingsgronden in de praktijk kunnen zijn en in welke gevallen
de protocolplicht van toepassing is.
Regel waar dit mogelijk is en waar de praktijk toe noodzaakt, onder mandaat op grand van artikel19 WPG.
Wijs het korps op de regels voor de verstrekkingen en de protocolplicht.
Sl uit convenanten af onder supervisie van de WPG-procesverantwoordelijke functionaris, zodat de convenanten voldoen aan de
eisen die daaraan gesteld zijn en bekend zijn bij aile betrokkenen. Draag zorg voor centrale opslag van de genoemde
convenanten waarbij bovendien sprake moet zijn versiebeheer.
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1.3
1.3.1

Artikel 9 (verwerking voor de rechtsorde in een bepaald geval)
Noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelbinding

ID Bevindingen

1

IEen overzicht met verwerkingen van politiegegevens voor onderzoeken met het oog op de hand having van de rechtsorde in een
bepaald geval , waarin de concrete doelstelling van de te auditen verwerking is opgenomen , word! bijgehouden door 6 van de 12
3 teams scoorden aan het begin van het onderzoek een onvoldoende resultaat en in de loop van het
onderzoek zijn door hen verbetermaatregelen getroffen. Voor drie team s is dit onderwerp niet van toepassing. Ondanks het feit dat
een artikel9 verwerking voor zowel de recherche als de uniformdienst van toepassing kan zijn, leer! de praktijk dat deze
,1 verwerking voornamelijk plaatsvindt bij de recherche. Een deel van de onderzochte teams zijn ondersteunend aan het
· rechercheproces en zijn niet belast met het eigenstandig voeren van een artikel 9 verwerking.

I1 onderzochte teams.

Artikel 9 gegevens worden , naast de BVH (= Basis Voorziening Handhaving), ook opgeslagen in de BVO (=Basis Voorziening
Opsporing) en een onderzoeksmap in Microsoft in de artikel 9 omgeving op de 0-schijf. De verwerking in deze verschillende
applicaties vindt zijn oorzaak in het feit dat de BVH niet geschikt blijkt te zijn om omvangrijke dossiers samen te stellen , het geen
relationele database betreft, geen VROS meldingen genereert en ongeschikt is om een tapprocedure te verwerken. Oaarbij komt
dat BVH het onderscheid in artikel 8 en artikel 9 gegevens niet ondersteunt. In Zeeland werd hieromtrent bepaald dat ingeval van
een artikel9 verwerking , de bijbehorende BVH registratie op "besloten" word! gezet. Dit lost echter de problematiek m.b.t. de
verschillende verwerkingstermijnen van artikel 8 en artikel9 verwerkingen niet op. BVO is wei een relationele database en geschikt
om tapprocedures te verwerken , maar is niet voorzien van een tekstverwerkingsprogramma en dus ongeschikt om een omvangrijk
dossier samen te stellen. Daartoe word! uitgeweken naar de Microsoft applicatie. De verschillende applicaties zijn echter niet aan
elkaar gekoppeld waardoor een groat dee I van de gegevens telkenmale handmatig in de verschillende applicaties dient te worden
ingevoerd.
Een teamchef (bevoegd functionaris) vraagt een BVO registratie en bijbehorende onderzoeksmap op de 0-schijf aan middels een
tool in Microsoft Access. Deze tool is dusdanig dwingend ingericht dat een aanmelding artikel 9 verwerking inclusief
doelomschrijving dient te worden aangemaakt. Tevens worden m.b.v. deze tool , door de betrokken teamchef, autorisati es in de
aan te maken BVO registratie en onderzoeksmap op de 0-schijf aangevraagd voor de onderhavige artikel 9 verwerking . Daarbij
word! rol I taak gebaseerd geautoriseerd. De 0-schijf is ingedeeld naar de aard van de verwerkingen. In de artikel 9 omgeving van
de 0-schijf word! per verwerking een onderzoeksmap aangemaakt. Deze onderzoeksmap is onderverdeeld in submappen . Een
ondersteunend team maakt gebruik van de hen toegewezen submap t.b.v. hun bijdrage aan de onderhavige verwerking.
1 De aanmelding van de artikel 9 verwerking en de aangevraagde autorisaties worden gemaild naar de Postbus autorisaties.
'1

I

Autorisaties worden op rechtmatigheid beoordeeld door de IBF en bij diens afwezigheid door de PF. Daar waar nodig vindt nader

overleg plaats tussen de IBF I PF en de aanvragende teamchef en worden aanvragen gecorrigeerdl aangepast. De documenten
I, worden
door de afdeling lntegriteit & Veiligheid uitgeprint en op naam van de artikel 9 verwerking opgeslagen in ordners.
J

(=schriftelijke vastlegging conform art. 32134, lid 2 WPG).

IOp de 0-schijf is in de artikel 9 omgeving een submap beheer aangemaakt waarin , in de vorm van Microsoft Excelbestanden,
I overzichten van 9 verwerkingen worden bijgehouden.

Het totaaloverzicht word! bijgehouden door een infodeskmedewerker. De

overige lijsten per team door de teamchefs.
De taken , bevoegdheden en verantwoordelijkheden m.b.t. het aanvragen en de wijze van beheer worden summier verwoord in de

______1?.!.2~~-~-~~~9-~-~UY.~~ll-.Y.~!-~_'?L~!~_g__Y.§_~__P.2i!!_i_~?_9~.9-~Y.~-~-~'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

1 De

procesbeschrijving verwerking van politiegegevens geeft aan dat het onderzoek bij de PF meet worden gemeld en hoe men
verder na de start van het onderzoek te werk meet gaan.
Bij 5 teams is aanvankelijk geconstateerd dat dit proces nag niet geheel correct word! uitgevoerd I toegepast 1 nageleefd.

Afhankelijk van de interpretatie van de memorie van toelichting (wanneer is er concreet sprake van een 9 verwerking?) kan een
, verwerking aanvankelijk in artikel8 worden opgestart en in de loop van het onderzoek overgaan naar een artikel 9 verwerking. De
overgangsfase van artikel 8 naar artikel 9 tijdens een onderzoek, blijkt een grijs gebied te zijn, waarbij het moment van de
overgang niet altijd exact is te bepalen enmede afhangt van het inzicht ende besluitvorming van de onderzoeksleider. Tot aan dat
moment 1s met u1t te slu1ten , dat er mogei!Jk onderzoeken lopen, d1e e1geni1Jk al de status van art1kel 9 zouden moeten krijgen en
i dus al zouden moeten worden aangemeld. Aantallen of percentages van verwerkingen waarvoor dit geld!, zijn onbekend en zonder
I onevenredige inspanning, niet nader te bepalen .

I

Door de eerder omschreven werkwijze (het aanvragen van autorisaties voor het aanmaken van een BVO-registratie) worden wei
I, onderkende
artikel 9 verwerkingen correct aangemeld. Door deze werkwijze is het pas, na aanmelding en autorisatietoekenning ,
mogelijk om artikel 9 gegevens op te slaan zeals is voorgeschreven. Voor "spoed"onderzoeken die buiten kantooruren worden
Iopqestart, zijn op de 0-schiif in de artikel 9 omg_eving , twee mappen "leeg onderzoek" beschikbaar waarvoor aile rechercheurs ziin
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geautoriseerd. Z.s.m . na aanvang van het spoedonderzoek word! het onderzoek alsnog aangemeld en de eerder omschreven
, gevolgd. De, in de map "leeg onderzoek", opgeslagen informatie word! door functioneel
lwerkwijze, inclusief autorisatietoekenning
..
____________________________________________ _________________________________________________________ _

--+i?.~b-~~~--Y!:~P.~~~~-~!-~§.?! s!~_r1!.t3.~~-§.?~9.t31!1~'!~~~-..2~9-~r.~.<:>-~~~!!l-~P.:

3

1 Van

gemeenschappelijke verwerkingen die schriftelijk aan het CBP moeten worden gemeld, is uit de interviews niet gebleken. Bij
i de PF en de IBF zijn deze soort van verwerkingen ook niet bekend. lndien tijdens een onderzoek blijkt dat het "zwaartepunt" bij
' :een ander korps ligt, danwel regia overstijgend is , word! dit onderzoek volledig (inclusief de bijbehorende verantwoording)
overg~_@_gen E!l...9..§!!_1?.~.!!:~!!.tlnd_tJ~<:>rP.S danwe~an .9!:_~oven_r:_~~al~~cherche_?uid-N~_t)~and (~RZ.~.L _ _________ _
Het verwerken van gevoelige gegevens is niet in een instructie of procesbeschrijving geregeld. Uit de interviews blijkt, dat het
1 bewustzijn dat gevoelige gegevens slechts mogen worden verwerkt als dit in aanvulling op andere gegevens onvermijdelijk is ,
'I aanwezig is en dat dit bij de meeste teams wei de aandacht heeft. De door de PF opgedane ervaring , verkregen tijdens het
monitoren van het afhandelen van verzoeken tot kennisneming en vragen tot informatieverstrekking door externe partijen , leert dat

~

_____f!l.~Q~~<:!~<:!r.~-~l<:!~b-~~-9!!.Y..2~!!9.t3..9!!.9.<:!~.tlD~-~.tl!.!!l.~<:!~r1--~2!.tl.r:..9!!.!.~~Y.§!D.\.!~.~.9.9E_s!~_2QI~!<:!!§.~~---------------------------------------------------------5 Aan de rechtmatigheid van de verkrijging is geen aandacht besteed in de vorm van een procesbeschrijving of instructie.
Gedurende de implementatie van de WPG is op het Deltanet wei aandacht aan dit onderwerp besteed. Uit een groepsinterview
met de rechercheteamchefs werd , op de vraag of politiegegevens rechtmatig worden verkregen door ai le teamchefs geantwoord
dat hier zeer correct mee word! omgegaan. Dit omdat onrechtmatig verkregen gegevens tot ongewenste consequenties in het
vervolgingstraject kunnen leiden. Er word! conform de wettelijke bepalingen (o.a. vordere n gegevens op grand van Strafvordering)
gewerkt. Volgens een teamchef is het bijvoorbeeld zeer incidenteel voorgekomen dat camerabeelden worden verkregen zonder
dat deze eerst worden gevorderd. Alsdan wordt altijd later nog een formele vordering bij de houder van de gegevens gedaan. Een

,
I
-6~~~d~;~~~~:se~~;~i~99·~;~;~~-~~~P~;~:~:~~~~~~~~~r1~;;;;-;/~~~~t~d~-!~~~~~;~-~~~-%~fifi~i~9~:~~~~~~--h~~-ii-~~-;~~;;:;~id~----------zelfstandig verantwoordelijk is voor de vastlegging en de ordening van deze gegevens in de daarvoor ten dienste staande
applicaties. Voor het uitvoeren van het gegevensbeheer wordt verwezen naar een procesbeschrijvi ng gegevensbeheer. Die
procesbeschrijving is er nog niet. Behalve de hand Ieiding Proces Dossier Zeeland is er geen specifiekere procesbeschrijving of
1 instructie inzake het toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn van politiegegevens voorhanden . Uit de interviews blijkt
wei , dat in de teams in de praktijk de hand aan deze kwaliteitseisen word! gehouden. Dit gebeurt afhankelijk van de omvang van
een onderzoek door de coordinator van het onderzoek, de dossiervormer of een ervaren rechercheur. Dossiervormers hebben in
de regel een cursus dossiervorming gevolgd. De recherche beschikt over een Handleiding Proces Dossier Zeeland. Voor het dee I
van het onderzoek dat in BVH word! verwerkt , gelden de kennisregels van TrueBiue. Zie in dat verband ook de bevindingen in par.

!

l

_____L~'-~-'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

Een procesbeschrijving , waarin het voor een ander doel verwerken van politiegegevens dan waarvoor ze zijn verkregen en voor
; zover de WPG daarin uitdrukkelijk voorziet , is in die zin niet voorhanden . Uit het groepsinterview met de teamchefs kwam naar
voren , dat het gebruik voor andere doeleinden dan die voor de verkrijging eigenlijk erg weinig voorkomt. Hierbij kwam een aantal
voorbeelden uit de praktijk naar voren. In geval van telecom gegevens , gebeurt dit altijd met kennis of instemming van de
1 betrokken zaaks-OvJ , zelfs in de vorm van medeondertekening van het 126dd verbaal door de OvJ . Hiervan word! melding
. gemaakt in het onderzoeksjournaal. Als er t.b.v. bestuurlijke handhaving politiegegevens word en gebruikt, word! dit vastgelegd.
Aile teamchefs zorgen er voor dat, door het aanmaken van een MRO mutatie in de BVO registratie, de gegevens ter beschikking
worden gesteld aan een artikel 13 verwerki ng (VROS). Als er een politiegegeven aan een andere verwerking ter beschikking wordt
1
gesteld, word! hiervan altijd een zogenoemde VST mutatie in de BVO registratie aangemaakt. Door het Regionaal Recherche
'I Team) word! ook in het BVO journaal melding gemaakt van het ter beschikking stellen van gegevens aan andere verwerkingen.
De RT teamchefs zeggen dat men geen gebruik maakt van een BVO journaal.

I
i

! Doordat CIEIRID/tactische rechercheurs tegelijkertijd geautoriseerd kunnen zijn voor meerdere artikel 9 verwerkingen is het
mogelijk dat gegevens vanuit de ene artikel 9 voor een andere artikel 9 en/of artikel 10 verwerking worden gebruikt. Aangezien de

Irechercheurs , door landelijke ervaringen m.b.t. onrechtmatige verkrijging van onderzoeksgegevens , doordrongen zijn van het feit
-----+-9-~!..9~9.t3.Y.~D-~__ r!!.<?.~_\!!1.~\~9.Y..t3.r~~~9!!.r:!.2!!!.r:!<:!D..~<:!.!;!i!:l.c.~2~.9.!.bi.t3!.2!L9.!'!.!.9!.Y.~~--9.!!.!?.~~2.tl.92.!.~.~2~!9.~~!.~~-~-!'!D..9.!'!~.t3.~P..tl£\!'!!!!:2,_____________________ __ _
8

I

Een procesbeschrijving inzake het vermelden van de herkomst en de wijze van verkrijging van politiegegevens is niet aanwezig.
Tijdens het groepsinterview met de teamchefs is op de vraag of de herkomst en de wijze van verkrijging van politiegegevens word!
I vermeld , geantwoord dat dit altijd word! vastgelegd in de vorm van processen-verbaal van bevindingen en vorderingen ingevolge
, het Wetboek van Strafvordering. Het komt niet voor dat de bron/ herkomst of wijze van verkrijging niet word! vastgelegd .

1.3.2

Juistheid, voltedigheid en beveiliging politiegegevens

I_Y.j_!lj_~l_~
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ITs~werkerovereenkomst ingeval politiegegevens met tussenkomst van die bewerker worden verwerkt
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1 ' Zie de bevindingen bij par.1 .3. 1.6. Dit geld! ook voor het juist en nauwkeurig zijn van de politiegegevens .
De applicatie BVO is voorzien van een functionaliteit waarmee de juistheid en nauwkeurigheid van de politiegegevens wordt
bevorderd, zoals verplichte velden, invoercontroles, referentietabellen.
Het juist en nauwkeurig verwerken van politiegegevens wordt weer negatief be'lnvloed door het noodzakelijk gebruik van
verschillende applicaties (BVH I BVO I Microsoft) zoals eerder verwoord. Hierdoor ontstaat de situatie dat eventueel beheer in
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deze verschillende applicaties telkenmale handmatig dient te worden uitgevoerd. Voor de 0 -schijf is dit, door de huidige structuur,
1 mogelijk, maar de BVH en BVO kennen geen onderverdel1ng m aard verwerkmg zodat gegevens n1et verplaatst kunnen worden
naar bijvoorbeeld een artikel 13 (processen-verbaal en rapporten) en/of art1kel 14 (verwiJderde gegevens) omgevmg.

I

Uit het groepsinterview met de teamchefs van de recherche komt naar voren , dat er na Commissie Posthumus (Schiedammer
Parkmoord) vereist word! dat zo veel mogelijk gegevens worden verwerkt. Een gevolg is bijvoorbeeld dat de CIE aile gegevens,
die oak maar enigszins betrekking kunnen hebben op een onderzoek, ter beschikking stelt. Oak niet relevante of ontlastende
informatie voor een verdachte word! in opdracht van de OvJ verwerkt. Aile teamchefs zijn ervan overtuigd dat rechercheurs
doordrong en zijn van de kwaliteitseisen van de verwerkte inform atie. In de werkoverleggen is kwaliteit een zwaarwegend
, aandachtspunt. Bij de Rrs worden PV's via de teamchefs ingeleverd en beoordeeld door kwaliteitsfunctionarissen. Bij het RRT

-t'I.\V-2.~9-~11 do~~l~.r:?..!!!.~~g~~~-!J.2.£()!.2~~-!~£~~£b.£2£r9inato!

2

en/of team_£b~L-------------------------------------------Zie de voorgaande bevindingen die oak ten aanzien van het verbeteren , vernietigen of aanvullen van onjuiste of onvolledig
informatie gelden. De invoerende medewerkers (rechercheurs) zijn verantwoordelijk voor de juisthe.id en volledigheid van de
ingevoerde gegevens. lnhoudehjk beheer van de opgeslagen gegevens vmdt verder met of nauwehjks plaats door de
rechercheurs. Dit omdat hen hiertoe de tijd en capaciteit ontbreekt. In voorkomende gevallen wordt aanvullend gemuteerd door de
rechercheurs. Structureel gegevensbeheer BVO is niet belegd en vindt niet (RTs), of slechts incidenteel (RRT) , plaats. Bij het RRT
bestaat dit beheer, bij gelegenheid, slechts uit het koppelen van objecten welke in de mutatietekst worden genoemd door

I

~

_
3
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Zie de bevindingen bij par. 1.2.2.3. De landelijke regeling BBNP is bekend bij en van toepassing op Politie Zeeland. Daarnaast is
Procesbeschrijving inzake autorisaties (autorisatieprocedure) aanwezig. Deze is gepubliceerd op de lntranetsite (DELTANET).
Uit het groepsinterview met de teamchefs van de recherche komt aanvullend naar voren , dat de fysieke toegang tot hun afdelingen
goed geautoriseerd is. Zeker buiten kantooruren zijn deze afgesloten en slechts toegankelijk voor gerechtigden. Een teamchef gat
1 aan, dat hij onlangs de lijst van geautoriseerden met toegang tot zijn afdeling heeft geschoond. Een andere teamchef vraagt met
: enige regelmaat (om de 2, 3 weken) zo'n lijst open schoont deze van tijdelijke krachten, zoals stagelopers etc. Weer een andere
II teamchef geeft aan dat hij wei aan cleandesk policy wil doen, maar dat hij dit niet kan omdat op zijn afdeling simpelweg kastruimte
ontbreekt voor de opslag van fysieke dossiers waar de rechercheurs actueel aan werken. De teamchef heeft ruim 4 maanden
1 een

I

______g~!~9-~-~-~~!-~-~~1~.9~_\l.l:_~g9,__r:Q_~_ar dit i~_.Q.g niet ~r:..~~~~-9-'----------------------------------------------4 Zie de bevindingen en aanbeveling over dit soortgelijke onderwerp bij par.1.2.2.4. Toegang t.b.v. toezicht wordt, afhankelijk van het
onderzochte , op de volgende wijze verkregen:
in voorkomende gevallen wordt, afhankel ijk van de applicatie, op grand van art. 4, lid 5, WPG toegang verkregen in de vorm
van autorisaties voor de toezichthouder;
en/of de functioneel beheerder van de applicaties Ievert de benodigde informatie aan ;
en/of in het bijzijn van een toezichthouder wordt door een geautoriseerde (operationeel gebruiker) inzage verleend in een
_ _ _ 2ffilic~tie.
_
-- - -- --------------- - - - - - - - -- - - - -- ---·-5 Zie de bevindingen en aanbeveling over dit soortgelijke onderwerp bij par.1.2.2.5. M.b.t. toegang voor toezichthouders: zie
hierboven onder punt 4. M.b.t. toegang voor medewerkers van de vtsPN welke technische werkzaamheden verrichten volgt dit uit
1

1

6- ~-~i~:-~:~fT1!~-~~~(I~:I~t£~;~!::;;~~~~~1::~~~~~~~~~=~~-~~~:zif~~~~-~~~-~~~~~~~;~~~~~~~~~~~jl~~~~~~~~~~~~~~-;
de uitvoering van de SLA wordt periodiek in de vorm van een Service Level Report (SLR) door de vtsPN gerapporteerd. Daarnaast
, is er regulier overleg tussen de functioneel beheerders en de vtsPN over de uitvoering van de SLA. In die zin ziet de
korpsbeheerder toe op de uitvoering van de SLA. In dat verband wordt verwezen naar het uitvoerige verslag bij artikel 8 in par.
1.2.2.6. Een SLR is niet tijdens de privacy audit overg_elegd.

'
I

ID I Aanbevelingen
1JZorg voor procesbeschrijvingen die betrekkening hebben op het gegevensbeheer van de artikel9 verwerkingen. Scherp het
~- _g_~-~~sbehee r ~()_r:_ die ver~~~~.~aan .
______
____
---------------Zorg voor e~adequate clean_<:!~~.P..21icy op aile politiebureau 's en vervul hiervoor waar _nodig de randvoor\Vaarden .
Regel de toegang van de toezichthouders tot politiegegevens als bedoeld in artikel 4, lid 4 en 5, WPG in een procesbeschrijving .
6

-------------------------------------------·----------·--------------------·----------·---------- ----------------------------------------

I Zorg dat een afschrift van een recente SLA met de vtsPN met bijlagen beschikbaar is.

1.3.3

Autorisaties

ID I Bevindingen
1 I De politie Zeeland beschikt over een Besluit Autorisatieprocedure met standaard autorisatieformu lieren, alsmede een document
2 , Autorisatiebeleid Zuid-Nederland met bijlage Procesbeschrijving en autorisatieprofielen. De autorisatieprocedu re voorziet in de
3 autorisatie voor intern of onder intern gezag werkend personeel , autorisatie van personeel dat in dienst is van een ander
4 1 politiekorps en tenslotte autorisatie van overige medewe rkers, kart gezegd de zogenaamde externen. De documenten zijn
5 ; raadpleegbaar op het Intranet (Deltanet) en zijn voor iedere gebruiker toegankelijk. Daarnaast zijn momenteel nieuwe standaard
1autorisatieprofielen en autorisatiematrixen in (een vergevorderd) stadium van ontwikkeling . In die zin beschikt de politie Zeeland
over een autorisatiebeheerssysteem , waarin specifieke rechten aan specifieke functies/rollen en specifieke taken zijn gekoppeld,
1 met het oog op het voldoen aan de eisen van zorgvuldigheid en evenredigheid. De procesbeschrijving en het

I
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autorisatiebeheersysteem volgen de algemene uitgangspunten en regels in de Handreiking Autorisaties van het project
lmplementatie Wet politiegegevens. De procesbeschrijving is momenteel in bewerking bij de IBF. Verder handel! de politie Zeeland
i in voorkomende gevallen conform de "lnterregionale regeling autoriseren". Bij besluit van het Korpsbeheerdersberaad is deze
regeling sinds februari 2004 op de politiekorpsen van toepassing.
I'

I

l tntrekking van autorisaties loop! naar behoren bij medewerkers die de dienst verlaten. lntrekking van autorisaties gebeurt zelden bij
bij intern personeel.

! functiewisselingen
I

IDe gang van zaken met betrekking tot de aanvraag en het verdere beheer van autorisaties voor artikel 9 verwerkingen in de

!praktijk is als volgt. De onderzoeksleider vraagt via Access een artikel 9 verwerking aan. De namen van de onderzoeken worden
1 automatisch

toegekend. Er wordt automatisch aangemaakt:
1. een aanmelding artikel 9 verwerking;
2. een aanvraag voor de autorisatie van een BVO registratie, en
3. een aanvraag voor toekenning van een onderzoeksnummer en aanmaak van een onderzoeksmap op de 0-schijf in de Microsoft
1
. kantoorautomatiseringomgeving (KA).
De onderzoeksleider doet een dergelijk verzoek:
1 1. naar aanleiding van een opdracht van de korpsleiding/hoofdofficier van justitie om een TGO op te starten ;
1
; 2. een opdracht afkomstig vanuit een prio-overleg , en
een aanvraag op eigen initiatief naar aanleiding van bijvoorbeeld BOB-middelen in een relatief eenvoudige zaak cq. spoedzaak.
(denk aan spoedtap i.v.m. woninginbraak , roofoverval etc.)

!3.

I

I In de eerste twee situaties is er een, weliswaar indirecte , opdracht van een hoger echelon. In de derde situatie is die opdracht er
niet. De onderzoeksleider vraagt voor zich zeit een autorisatie aan voor zijn nieuwe onderzoek en vraagt Ievens autorisaties aan

zijn medewerkers. In de BVO zijn landelijk menu's met onderling verschillende mogelijkheden vastgesteld. De
Ivoor
onderzoeksleider heeft, d.m.v. zijn toegekende menu behorende bij he! zijn van onderzoeksleider, de mogelijkheid om
1

'I medewerkers aan zijn BVO registratie toe te voegen. Dit is echter slechts mogelijk voor medewerkers die reeds een BVO account

hebben. Een BVO account wordt slecht toegekend indien een medewerker ge"lnstrueerd is m.b.t. de werking van deze applicatie.
Omdat de te autoriseren medewerker naast de BVO toegang ook toegang dient te krijgen tot de bijbehorende onderzoeksmap op
de 0-schijf, wordt in de praktijk meestentijds tach de reguliere autorisatieprocedure gevolgd. Slechts in geval er noodzaak is ,
bijvoorbeeld he! verwerken van een tap tijdens het weekend door een andere , maar niet onderzoeksgeautoriseerde medewerker,
wordt van deze BVO mogelijkheid gebruik gemaakt in afwijking van de reguliere autorisatieprocedure. In de eerste twee situaties is
1 er min of meer stilzwijgende toestemming van de divisiechef.

I
i

Een autorisatie voor de applicatie Blue View geeft landelijk toegang tot inhoudelijke BVH informatie. M.b.t. Blue View is een landelijk
autorisatiemodel vastgesteld. In Zeeland worden Blue View autorisaties conform dit model toegekend en zijn beperkt tot lnfodesken CIE-medewerkers behorende tot de Regionale lnformatie Organisatie (RIO). Niet uit te sluiten is dat door andere korpsen , in
afwijking van het landelijk autorisatiemodel, Blue View autorisaties worden verleend aan bijvoorbeeld wijkagenten. Door deze vorm
van autoriseren kan de korpschef van de politie Zeeland niet voldoen aan de bepalingen van artikel 6, lid 5, WPG.

I
I

!Er zijn deelwaarnemingen tijdens de interne audit op toegekende autorisaties in een brede context uitgevoerd. Hiervan is een
rapport opgesteld. In de rapportage is verwoord hoe he! onderzoek is uitgevoerd, hoe de steekproeven tot stand zijn gekomen en
is he! vervolg daarvan beschreven. In he! onderhavige rapport zijn de bevindingen en conclusies zoveel mogelijk over de relevante
, paragrafen "Autorisaties" bij de betreffende verwerkingen verantwoord. Oil geldt ook voor de conclusies en aanbevelingen . Het
·~ was niet altijd mogelijk om de relevante teksten geheel op te knippen, waardoor net als hieronder, bevindingen voorkomen die op
andere soorten verwerking betrekking hebben.

I

iDe route ring van autorisatieaanvragen is divers en de daarbij behorende toegang tot informatie en/of applicaties wordt niet
: eenduidig verleend. Functiescheiding word! daarbij niet consequent toegepast. Tot een aantal applicaties word! door een andere
afdeling of individuele persoon toegang tot de informatie verleend of word! de toegang ingetrokken. Voorbeelden daarvan zijn:

I, BlueView (Landelijke Database) , JD (Justitiele Documentatie) , FCM , IB (lntegrale Bevraging) , RI -Online (Recherche lnformatie),
I Reliant (lnterceptie) , DCS (Digitate Communicatie Sporen), VROS (Verwijsindex Recherche Objecten en Subjecten).
i

Door de afdeling I & V wordt periodiek (meestentijds jaarlijks, maar deze termijn wordt in de nabije toekomst verkort) een lijst van

Iaangemelde artikel 9 verwerkingen naar het Openbaar Ministerie, arrondissementsparket Middelburg, gestuurd met de vraag

welke artikel 9 verwerkingen in kracht van gewijsde zijn gegaan en of ontneming van he! wederrechtelijk verkregen voordeel heeft
plaatsgevonden. lndien hiervan sprake is , is hiermee het doe I van de onderhavige artikel 9 verwerking volledig behaald. Het
behalen van het doe I heeft voor een dee! van de informatie (procesdossier waarop de veroordeling plaatsvond) tot gevolg dat deze
een andere aard WPG verwerking veroorzaakt, namelijk overplaatsing naar de zogenoemde artikel 13 verwerking, zijnde
' processen-ve rbaal en rapporten. Niet Ianger voor de politietaak noodzakelijke gegevens dienen te worden verwijderd en
overgebracht naar de artikel 14 omgeving. Bij deze verschillende vormen van verwerking behoort een ander autorisatieregime. Op
de 0-schijf is het verplaatsen en wijzigen van aard verwerking realiseerbaar en vindt deels ook plaats. In de andere gebruikte
· applicaties , zoals BVH en BVO is dit volstrekt onmogelijk.

II

I

Uit het groepsinterview met de teamchefs van de recherche komt he! volgende naar voren. Op de vraag omtrent de correctheid
van toegekende autorisaties is door een teamchef geantwoord dat, i.v.m. spoedeisend karakter en het feit dat een autorisatie niet
altijd snel gerealiseerd word! (weekenden) soms wachtwoorden worden uitgewisseld t.b.v . toegang tot de tapmodule in BVO. Aile
' teamchefs vragen slechts autorisaties aan voor politieambtenaren die dit nodig hebben voor hun taak. Er wordt altijd gewerkt
conform de autorisatieprocedure. Wei hebben de teamchefs, met hun menu registratiebeheerder, in hun BVO registratie de
mogelijkheid om zelf medewerkers te autoriseren voor hun registratie . Dit gebeurt voornamelijk indien, i.v.m. de voortgang van een
onderzoek (weekends , etc.) medewerkers toegang tot de tapmodule moeten hebben . Dit kan slechts voor medewerkers die al een
BVO-account hebben. Teamchefs Iaten vertrekkende medewerkers de-autoriseren. Andere autorisaties, bijvoorbeeld omdat er niet
meer aan een onderzoek word! gewerkt, worden niet ingetrokken. Een van de oorzaken is de drukte van de waan van de dag en
mogelijk te weinig aandacht voor dit aspect. Bekend is ook dat bij niet gebruik van BVO het account na zes maanden word!
1
geblokkeerd.

I!

I

l lntrekkingen van autorisaties loopt naar behoren bii medewerkers die de dienst verlaten. lntrekkinaen van autorisaties aebeurt
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1- Scherp het beheer van de autorisaties aan voor met name het deautoriseren van medewerkers die niet meer bij een onderzoek
5 zijn betrokken .
Maak voor het beheer van de autorisaties gebruik van een ABS {Autorisatie Beheer Serve!)_ voor Zuid 6.

1.3.4

Geautomatiseerd vergeli jken

ID I Bevindin en
1 ! Een Procesbesch rij ving inzake:
II
a. he! geautomatiseerd en vergelijken van politiegegevens met andere politiegegevens die worden verwerkt op grand van
artikel 8 of 9 teneinde vast te stellen of verbanden bestaan tussen de betreffende gegevens;
b. he! na instemming van de daartoe bevoegde functionaris, zijnde de Ieider van het betreffende onderzoek of zijn
plaatsvervanger, voor dat onderzoek verder verwerken van de gerelateerde gegevens,
is aanwezig in de vorm van de landelijke procesbeschrijving Update procesmodel en -beschrij ving 'Veiligheidsinformati e
genereren ', Programma Intelligence.

!

I

Uit het groepsinterview met de teamchefs recherche komt het volgende naar voren. Op de vraag of er door hun medewerkers
geautomatiseerd word! vergeleken, word! geantwoord dat meestentijds informatie over een persoon word! verkregen door
'I bevraging door de lnfodesk. Wei word! door de rechercheurs in voorkomende gevallen gezocht in de BVO registraties waartoe
men is geautoriseerd. Deze mogelijkheid zit "ingebakken" in de BVO appli catie. In de kantoorautomatiseringsomgeving (in Word)
wordt door de lnfodesk gezocht m.b.v. Zylab (mils geau toriseerd) en de standaard Word-zoekmogelijkheden. Men krijgt dan echter
slechts de resu ltaten te zie n waarvoor men is geautoriseerd. BlueV iew au torisaties zijn toegekend aan de lnfodesk. In geval
informatie vanuit het ene naar het andere onderzoek dient te wo rden gehaald, word! altijd de rol van de belrokken bevoegd
I functionaris en in voorkomende gevallen artikel 126 dd Sv gerespecteerd.

I

ilndien een artikel 9 verwerking MRO (Melding Recherche Onderzoek) waardig is, dient in de bijbehorende BVO registratie een
zogenoemde MRO mutatie aangemaakt te worden. Hieraan worden onderzoeksobjecten gekoppeld. Deze onderzoeksobjecten

Iworden wekelijks landelijk in VROS vergeleken , waarna bij het aantreffen van een onderzoeksobject in een andere BVO
j registratie, een verwijzing pl aatsvi ndt naar een contactpersoon van dat betreffende onderzoek. lnhoudelijke inform atie wordt
Idaarbij niel meegezonden.

Hiielit.in.foirlmlaiit~
ieislsitieiemiiiiBiiViO-b~e~v~a·t~eein.fu~n~c.ti~on~a~l~iteiiit.vo'o~riJieiiaiiultoiimiia~t~is~ejeird.vergelijken
(hit -no-hit)(= VROS). •••!111!1!11..11!1!•
M.b.v. deze autorisatie is op basis van hillnog-hit te
iraadplegen
of een persoon CIE subject is of gekoppeld is aan een MRO mutatie in een BVO registratie (landel ijk). Is dit he! geval
dan worden door 1

1

de belrokken contactfunctionarissen met elkaar in contact gebracht. Hiermee word! de

......i.!S!!.~~~-9~~~~~-g_s:l_!_~_r:l_~~!£r:l.~~L~~/1_9_~~~~~12!!~_2!:1.2~-~-l!!:l_~:~_ake!!.~~-c;_!L~~----------------------------------------------------------2 I He! verstrekken van autorisati es voor het geautomatiseerd vergelijken van politiegegevens aan uitsluitend de ambtenaren van de

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;fuu_~/1~~~-:;~e~~i~s:~f~~~~~~g~~;;:~~-;.;~;.;.;_~;~~~~:.~~~~~~-~lo~~~-~:~-~~~~-~~-~~:~:~-- - I
3

Functiebeschrijvingen voor de medewerkers van de lnfodesk zijn aanwezig op Deltanet. Dit
i
crim inaliteitsanalist en analist A

n onder meer

nsbewerker A

1

~

De analisten zijn als volgt opgeleid voor hun
I
View,
BVO en Basisinternetrechercheur.
nieuwe analist volgt de basis analisten opleiding (OCA) en word! opgeleid voor de in
gebruik zijnde applicaties, analist notebook, Excel en applicatiegerichte opleidingen. Aile analisten beschikken over gedegen
___ ~~ nis van d~p_2!itie_~an!~ii!l~--~~_2_~_£oliti~£1:£~-~~en.:..Y.~9~_Ej_f1_de an_§~~~_rl bek~!)_d gemaakt met de WP_~'-----------------De gegevensvergelijking, waaronder die met andere dan politiegegevens, het al dan niet zichtbaar maken van de verbanden bij de
5 gegevensvergelijking en gerelateerde gegevens, het coderen van politiegegevens (11 , lid 3, WPG), de besluitvorming over die
6 processen en de protocolverplichting , komen aan de orde in het document Update procesmodel en -beschrijving
7 .• 'Veiligheidsinformatie genereren', Programma Intelligence. Oat een bevoegde function aris deter beschikking stelling op basis van
8 artikel 2:13 BPG we i kan weigeren of beperkende voorwaarden kan opleggen is ook aangegeven in he! voornoemde procesmodel.
BVO of andere applicaties beschikken voor wat betreft de artikel 9 verwerkingen niet over een functionaliteit die he! proces van de
1 gegevensvergelijking, het al dan niet zichtbaar maken van verbanden en overeenkomende gegevens, he! coderen van de
i gegevens en de besluitvorming over die processen ondersteunen . De systemen zijn niet 'W PG proof". Wat wei min of meer als
II compenserende maatregel mogelijk is, is dat via de verticale autorisatiemogelijkheden van BVO, informatie die vertrouwelij k is en
niet ma worden eraad lee d, conform he! landeli'k autorisatiemodel BVO o een dusdani hoo autori satieniveau
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ID Bevindinqen
weggeschreven kan worden, dat deze niet door anal isten kan worden benaderd. Dit gebeurt ook in de praktijk .
Gegevensvergelijking met andere dan politiegegevens als bedoeld in artikel 11 , lid 5, WPG is via BVH en BVO niet mogelijk.
Verbindingen met andere dan politiesystemen zijn niet toegestaan conform de richtlijn en van de vts PN . De analistenapplicatie
Brains word! momenteel uitgerold en medewerkers worden hiertoe opgeleid. Afhankelijk van de aard en aantal van de ontsloten
bronbestanden , biedt Brains wei de mogelij kheid tot een vorm van verwerking zeals omschreven in art. 11 , lid 5, WPG. De
momenteel ontsloten bronbestanden zijn qua aard en aantal nag beperkt. Naar de toepassing van Brains is, gezien het moment
I van de afronding van de privacy audit, geen onderzoek ingesteld.
Het geautomatiseerd vergelijken word! door de medewerkers geprotocolleerd in het lnfodeskregistratiesysteem in BVO.
Vastgelegd word! het mut.nr, de gegevens van de informatieaanvrager, de reden van het verzoek en het doel van het gebruik. Op
het moment dat de medewerker een artikel 9 hit heeft, is te zien , dat er informatie in het onderzoek aanwezig is. De medewerker
kan niet zelf in de mutatie. Wei is te zien wie de teamleider (bevoegd functionaris) van het onderzoek is. Aan de verzoeker wordt
dan de naam van de teamleider doorgegeven (zogenaamde "makelfunctie" van de infodesk). lngeval de analist Blue View bevraagt,
worden bij een hit de gerelateerde gegevens naar het lnfodeskregistratiesysteem BVO gekopieerd. lngeval de analisten voor een
TGO analyseren, worden de resultaten van de analyse en de protocolgegevens in een aparte map in de omgeving van de TGO
ondergebracht.

I
IVan artikel 9 verwerkinqen die in de bewaartermijn verkeren , zijn de autorisaties voor toegang ingetrokken.

Neem naar

1.3.5

In combinatie met elkaar verwerken

ID I Beheersdoelstellinqen
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I Gerelateerde gegevens na instemming bevoegde function aris verder verwerken voor dat onderzoek

I- I

j

I
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ID I Bevindingen
1
7

! Een Procesbeschrijving inzake de onderwerpen die te maken hebben met in combinatie met elkaar verwerken , is aanwezig in de

Ivorm van de landelijke procesbeschrijving Update procesmodel en -beschrijvi ng 'Veiligheidsinformatie genereren', Programma
Intelligence.

Uit de interviews komt naar voren, dat de politie Zeeland politiegegevens die worden verwerkt op grand van artikel 8, 9 of 10 in niet
\ combinatie met elkaar verwerkt teneinde vast te stellen of verbanden bestaan tussen de gegevens. De politie Zeeland beschikt
niet over applicaties of tools di e over een dergelijke fun ctionaliteit beschikken. Daarnaast blijkt dater op landelijk niveau geen
consensus bestaat over de interpretatie van artikel 11 , lid 4, WPG naar de dagelijkse politiepraktijk . Recentelijk is de tool Brains
door de politie Zeeland aangeschaft. Naar de werking van deze tool is binnen het bestek van deze privacy audit geen onderzoek
meer ingesteld.

'
I
!
I

ID I Aanbevelingen
1 I Bevorder op landelijk niveau een eenduidige interpretatie van het beg rip "in combinatie met elkaar verwerken".
Laat met het cog op het in combinatie met elkaar verwerken een aanvullende privacy audit uitvoeren op het gebruik van Brains in
de praktijk.
1.3.6

Bewaartermijnen en vernietiging

I

ID Beheersdoelstellingen
1 l Politie gegevens na verwijdering een half jaar verwerken voor mogelijk nieuw art. 9/10 onderzoek
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6 I Afzien van vernietiging ingeval waarde voor cultureel erfgoed of historisch onderzoek conform regels Archiefwet
! i X! i X
ID i Bevindingen

1- 1

De procesbeschrijving Verwerking van politiegegevens artikel 8/9 besteedt, zij het zeer summier, en op onderdelen onvolledig
6 . aandacht aan aile bepalingen met betrekking tot het onderwerp bewaren en vernietigen.
BVH , BVO en de kantoorautomatiseringsomgeving bieden , voorzover het om de artikel 9 verwerkingen gaat, geen functionaliteiten
voor het ondersteunen van dit proces. Afhankelijk van de mogelijkheden van de functionaliteit word! de verwijdering automatisch of

I
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handmatig door de functioneel beheerder uitgevoerd. Handmatig verwijderen kan nag door Functioneel Beheer gecorrigeerd
j worden.

I

Uit de groepsinterviews kwam naar voren, dat na de Commissie Posthumus aile informatie bewaard wordt en er tussentijds niets

uit een lopende verwerking wordt verwijderd . De teamchefs weten slechts incidenteel wanneer een onderzoek is beeindigd doordat
I!het
in kracht van gewijsde is gegaan. Oak in deze incidentele gevallen wordt de zes maanden termijn , waarin men nag gegevens

I uit deze verwerking ter beschikking kan stellen aan onderdelen van de politietaak , ni et benut.

Fysieke dossiers (ordners op de
rechercheafdeling) worden oak we i bewaard om er in voorkomende gevallen gegevens uit te gebruiken.
, Zoals uit het groepsinterview met de recherche teamchefs bleek, worden onder andere n.a.v. commissie Posthumus , tussentij ds
I geen gegevens verwijderd uit een lopende artikel 9 verwerking. In geval van een veroordeling wordt door het Openbaar Ministerie
i niet teruggekoppeld dat het doel van de artikel 9 verwerking (waaronder vervolging en ontnemi ng van het wederrechtelijk
verkrege ne) werd behaald. Hierd oor ontbreekt het signaal om de daarvoor in aan merki ng komende artikel 9 gegevens te
1 verwijderen. De aanwijzing afl oopberi chten van het col lege van PG's dient te worden herzien en op dit punt te worden uitgebreid.
Slechts indien het OM structureel de veroordelingen/sepots terugkoppelt aan de politie, is het voor de politie mogel ijk om
: gegevensbeheer in te richten en te voorkomen dat artikel 9 gegevens onterecht als zodanig blijven aangemerkt en zo verder
verwerkt worden. Daarbij komt dat BVH en de BVO technisch niet de mogelijkheid kennen om verwijderde gegevens als zodanig te
"labelen". In BVO kan een zogenoemde eindm utatie worden aange maakt waardoor de VROS matching van de in de reg istratie
vermelde objecten zes maanden na de eind mutatie stop!. Daarnaast kunnen de "operationele" autorisaties wo rden ingetrokke n,
maar zoals eerder verm eld is het intrekken van autorisaties een verbeterpunt. De 0 -schijf is wei zodan ig ingericht dat verwijderde
gegevens in de artikel 14 verwerking worden opgeslagen en slechts zeer beperkt (voor afhandelen klachten en verzoeken tot
j kennisnem ing) worden geautoriseerd . Een informele oplossing is gevonden door het parket Middelburg jaarlijks een lijst met artikel
9 verwerkingen toe te sturen met de vraag welke artikel 9 verwerkingen in kracht van gewijsde zijn gegaan.

I
I
i

Sch riftelijke verzoeken van externe instanties worden centraal afgehandeld door de afdeling lntegriteit & Veiligheid . Hierbij is de
ervaring dat meestentijds om actuele politiegegevens wordt gevraagd. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt verzocht om oudere
gegevens. In dit soort gevallen wo rdt bezien of de gegevens de status van verwijderd ingevolge artikel 14 hebben, of zouden
moeten hebben. lnd ien er sprake blijkt te zijn van verwijderde gegeve ns worden de politiegegeve ns niet verstrekt. Operation ele
teams zijn ni et belast met afh andeling van dergelijke schriftelij ke verzoeken.
Tijdens de groepsinterviews met de teamchefs recherche is van hun zijde aangegeven, dat verstrekkingen ingevolge par. 3 WPG
niet of nauwelijks voorkomen .

'
I

!Uit verkregen informatie van de teamchef Post & Archiefzaken , bl ijkt dat gehandeld wordt conform de Selecti elijst voor
archiefbescheiden van (reg ionale) politieorganisaties 2004. In deel 2 onder punt 3 is de selectielijst voor archiefbescheiden m.b.t.
de uitvoering van de pol itietaak opgenomen . Echter deze selectielijst spreekt nag over de Wet politieregisters en is niet
geactualiseerd. Door de betrokken teamchef werd hiervoor op landelijke vergaderi ngen aandacht gevraagd, maar dit heeft nag niet
geleid tot aanpass ing van bedoeld docu ment. Vervolgens heeft hij. eind 2009 , op eigen initi atief en met zijn kennis en ervaring een
concept "Toegankelij kheid en bewaartermijnen van politiegegevens op grand van de W PG" opgesteld, a.d.h. waarvan de
archiefbescheiden in Zeeland worden beheerd. Dit betreft de fvsieke informatie en niet de diaitale informatie.

I

I

ID Aanbevelingen
1-

6

Vul de bestaande procesbeschrijving verwerken van politiegegevens artike l 8/9 aan met de nag ontbrekende regels voo r het
verwijderen , bewaren en ve rnietigen van politiegegevens .
lmplementeer zo spoedig mogelijk voorzien ingen in de informatiesystem en die de regels op genoemd terrein ondersteunen .
Zorg voor voldoende capaciteit op het terrein van het gegevensbeheer en be leg de hierbij behorende taken , bevoegdheden en
verantwoordelijkheden.
, Draaq zorq dat aan de reaels in de W PG in relatie tot de Archiefwet wordt vo ldaan.

1 .3.7

Ter beschikking stellen van politiegegevens

I

ID Bev indinaen
1-1 Een Procesbeschrijvi ng_ inzake het ter beschikking stellen van politiegegevens met relevante onderwerpen is niet aanwezig .
7 BVO bevat funct1onalite1ten voor het ondersteunen van d1t proces . Externen ku nnen h1erdoor, geautonseerd , gebruik maken van
het systeem.
Zoals eerder verwoord wo rd ~.n artikel 9 gegev:ns voorn amelijk opgeslagen in BVO registraties en de artike l 9 omgeving op de 0 schiJf. D.m.v. autonsat1es op superreg1strat1es hebben
toegang tot de gegevens. lndien zij
daadwerkelijk gebru ik gaan maken van artikel 9 gegevens wo rdt dit gevraagd aan de bevoegd fu nctionari s van de onderh avige
artikel 9 verwerking . M.a.w. de taak en bevoegdheid van de betrokken bevoegd fun ctionaris wordt gerespecteerd . Dit betreft een
vorm van ter beschikking stelling.
Een bran van zorg is de applicatie Bl ueView Opsporing. Deze ontsluit landelijk de hiervoor in aanmerking komende artikel 9
registraties in de BVO tim niveau 4. Oak dit betreft een vorm van ter beschikking stell ing. Aangezien functioneel beheer BVO aan
kan geven welke BVO req istraties wei of niet dienen te worden ontsloten door BlueView Oosoorina is dit moqeli!k te beschouwen
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ID Bevind ingen

j als een vorm van coderen. Hierdoor heeft iedere Blue View Opsporing geautoriseerde inhoudelijk toegang tot de daarvoor in

! aanmerk1ng komende art1kel 9 gegevens, maar vmdt d1t plaats bu1ten medeweten van de betrokken bevoegde fun ctionaris.

'
I!

Daarbij is een complicerende factor dat de rechtmatigheid van toegekende Blue View Opsporing autorisaties niet is na te gaan ,
omdat deze autorisaties door aile regia's worden aangevraagd en door de landelijk functioneel beheerder Blue View worden
gerealiseerd . De indruk bestaat dat het landelijke autorisatiemodel Blue View niet altijd door aile korpsen correct wordt toegepast.
Toegekende autori saties hebben echter wei een landelijke werking. E.e.a. is in strijd met artikel 6, lid 5, WPG .

I

!Naar aanleiding van een sig naal hieromtrent door de PF aan de FG van de politie Zeeland , heeft deze in 2009 een nader

,i
I

onderzoek ingesteld. Hiertoe werd een bezoek gebracht aan de vtsPN en werden de landelij k ve rleende Blue View autorisaties
opgevraagd . Het gevraagde overzicht werd echter niet verkregen. Door de FG werd hie rover op 23 september 2009 aan de plv .
Korpschef o.a. het volgende gerapporteerd: "De gemaakte landelijke autorisatie afspraken worden door korpsen vermoedelijk niet
nagekomen. Korpsen autoriseren kennelijk ruimer dan is afgesproken . Hierdoor worden mogelijk politiegegevens verstrekt
! (opmerking privacyfunctionaris: moet zijn ter beschikking gesteld) in strijd met het re gime van de WPG. Controle op de uitgifte van
j autorisaties door andere regia's blijkt onmogelijk. Hierdoor kan de korpsbeheerder niet aan zijn verantwoordelijkheid voor de
gegevensverwerking voldoen ."
De ze rapport age heeft niet ge leid tot landelijke aanpassingen. Of deze situatie nag steeds voortduu rt , is verder niet onderzocht.

I

Door het fe it dat (CI E/RID/tactische rechercheurs) tegelijkertijd geautoriseerd kunnen zijn voor meerdere artikel9 verwerkingen , is

het mogelijk dat gegevens vanuit de ene artikel 9 voor een andere artikel 9 en/of artikel 10 verwerking worden gebruikt. Aangezien
Ii de
rechercheurs, door landelijke ervaring en m.b.t. onrechtmatige verkrijgi ng van onderzoeksgegevens, doordrongen zijn van het

I feit dat gegevens rechtmatig verkregen dienen te zijn, word! hierbij de rol van de bevoegd functionarissen gerespecteerd .
i

! De BVO en

de kantoorautomatiseringsomgeving zijn niet voorzien een functio naliteit, waarmee politiegegevens ter beschikking

kunnen worden gesteld voor de genoemde landelij ke artikel 13 verwerkingen. Een uitzondering is de MRO-functie in BVO
I,waarm
ee politiegegevens aan het VROS ter beschikking worden gesteld. Dit proces is beschreven in de BVO en VROSgebruikershandleiding .

Met betrekking tot de weigeringsgronden voor het ter beschikking stellen van politiegegevens kan het volgende worden opgemerkt.
Voor wat betreft de hier behandelde artikel 9 verwerkingen zijn slechts de uitzo nderingsgronden zoals genoemd in art. 2:13 , lid 1,
onder b , c en f, van het BPG van toepassing . Deze uitzonderingsgronden zijn:
indien gevaar voor Ieven of gezondheid van betrokkene of derd en is te duchten: dit wordt d.m.v. de actieve rol van de
bevoegd functionaris bewaakt;
indien sprake is van een intern integriteitonderzoek: de uitzonderingsgrond word!, d.m. v. het feit dat dit soort verwerkingen
onder Ieiding van de teamchef lntegriteit & Vei ligheid in de kantoorautomatiseringsomgeving worden gevoerd , bewaakt.
ind ien sprake is van een door het college van PG's aangemerkt embargo-onderzoek: de uitzonderingsgrond is, door het feit
dater tot op heden geen onderzoek als embargo-onderzoek werd aangemerkt, niet van toepassing.
Ten aanzien van de geheimhoudingsverplichting ingeval van ter beschikking stelling is het volgende van belang . Bij indiensttreding
leggen aile ambtenaren van politie en andere personen de eed of belofte van geheim houd ing af. Bij gelegenheid van de introductie
van politieambtenaren en andere personen in hun werkomgeving word! door leidinggevenden aandacht besteed aan de
i geheimhoudingsve rplichting .
ID

I Aanbevelingen

1-

Zorg voor een procesbeschrijving waarin aile relevante onderwerpen met betrekking tot het terbeschikking stellen van
politiegegevens worden geregeld. Zorg voor fun ctionaliteiten in de automatiserin gssystemen ten behoeve van de terbeschiking
stelling van politiegegevens aan artikel 13 verwerkingen .
Stel de problematiek van het landelijk autoriseren van BlueView in de Raad van Kai})Schefs aan de orde .

4
6-

7

1.3.8

Verstrekkingen

I

ID Bevindingen
1

IEen Procesbeschrijving inzake de voorwaarden voor verstrekkingen ingevolge parag raaf 3 van de WPG toegespitst op de
· specifieke artikel 8, 9, 10, 12 en 13 verwerki nge n is niet aanwezig. Wei is de Handreiking Verstrekkingen met de

!verstrekkingentabellen op het intranet voor iedere relevante medewe rker raadpleegbaar. Voor samenwerkingsovereenkomsten

!word! gehandeld conform de Handreiki ng Verstrekkingen en is een format vastgesteld door het KMT .

In het kader van de toekomstige samenvoeging van de korpsen Midden-West Brabant en Zeeland word! reeds samengewerkt
tussen respectievelijk de Unit Veiligheid & lntegriteit en de afdeling lnteg riteit & Veiligheid . In apri l/mei 201 1 werd geTnventariseerd
wat de overeenkomsten en verschillen in taken en werkwijzen zijn. Deze inventarisatie heeft geleid tot concrete voorstell en om te
, komen tot eenduidige procedures. In de zeer nabij e toeko mst zul len o.a. procedures t.b.v . ken nisnem ingsverzoeken en
verstrekkingen worden ontwi kkeld .
Uit het groepsinterview met de recherche teamchefs komi naar voren , dat er door hen niet of nauwelijks verstrekkingen vanuit hu n
onderzoeken buiten het politiedomein worden gedaan. lncidentele verstrekkingen van politiegegevens buiten het politiedomein
worden hand matiq qeprotocolleerd. Bii het RRT in de vorm van een melding in het BVO journaal, bij de RT' s in de vorm van het
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ID ! Bevindingen
doorlopend journaal op de kantoorautomatiseringsomgeving in Word.

lPolitiegegevens worden aan het OM verstrekt in de vorm van processen-verbaal en mondelinge overleggen met een zaaksoHicier.
Van een overleg wordt in voorkomende gevallen verslag gedaan in het onderzoeksjournaal.

I!Aan het OM wordt verstrekt in de vorm van PV's en journaals van onderzoeken. Dit wordt niet apart vastgelegd en hier geldt oak
!geen protocolplicht.
!

I Voor wat betreft convenanten kwam

Iconvenant werkt.

naar voren , dat het milieuteam conform het SOZ (Samenwerking Overeenkomst Zeeland)

!Voor wat betreft de bepalingen omtrent de geheimhoudingsplicht, wordt dit verwoord in PV's van bevindingen en/of journaals.

IZoals eerder is verwoord, worden artikel 9 verwerkingen voornamelijk verwerkt m.b.v. de applicatie BVO. Deze applicatie kent een
landelijk vastgestelde lij st van verschillende mutatiesoorten. Deze lijst stamt van voor de inwerkingtreding van de WPG. Een van
deze mutatiesoorten is genaamd VST (=Verstrekking). Deze VST mutatiesoort wordt echter meestentijds voor het ter beschikking
stellen van politiegegevens binnen het politiedomein gebruikt. De PF heeft al in 2009 bij het fun ctioneel beheer BVO voorgesteld
om een zogenoemde TER-mutatie (Ter beschikking stelling) te realiseren. Hierdoor zou in de BVO registratie onderscheid
gemaakt kunnen worden in ter beschikking stellingen en verstrekkingen. Het voorstel is echter niet overgenomen. De appl icatie
BVO is hiermee niet voorzien van een mogelijkheid tot vastleggen vergelijkbaar met de maatschappelijke klasse 1-90 in de BVH.
Zoals onder het hoofdstuk Verstrekkingen in deze rapportage wordt verwoord , worden schriftelijke verzoeken van externe
instanties centraal afgehiindeld door de afd eling lntegriteit & Veiligheid. De ervaring leert dat deze verzoeken tot op heden geen
I betrekking hadden op artikel 9 informatie.
ID 1 AanbevelinQen
1- ' Zorg voor een procesbeschrijving waarin par. 3 verstrekkingen WPG worden geregeld en besteed tevens aandacht aan welke
4 verstrekkingen wei en niet moeten worden geprotocolleerd . Besteed daarbij aandacht aan het verschil tussen ter beschikking
stellen en verstrekken.
lmplementeer zo spoedig mogelijk de functionaliteit voor het protocolleren van verstrekkingen voor de BVO indien deze door de
vtsPN wordt uitgeleverd. Stimuleer als compenserende maatregel naast de vastlegging in mutaties en journaals het gebruik van
de mut-VST in BVO.
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1.4
1.4.1

Artikel 10,1 A CIE (verkrijgen van inzicht in betrokkenheid personen)
Noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelbinding

iiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiii

met betrekking tot het toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn
van politiegegevens.
de interviews blijkt, dat in de praktijk oak conform die instructies word! gewerkt. Dit verwerkingsproces
word! nauwgezet door zowel de leidinggevenden als de CIE-OvJ gecontroleerd. Op de kwalite it van de politiegegevens word!
doorlopend door hen gestuurd . Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij het opmaken van de zogenaamde "brutoverslagen" en het
VArvnlln~·n~ nu.orhoror"'"n van de "netto-informatie" naar de
in BVO.
met betrekking tot de regel dat politiegegevens uitsluitend voor een ander doel
waarvoor zij zijn verkregen voor zover de WPG daar uitdrukkelijk in voorziet. De Teamchef en diens
de verwerkingspraktijk strikt op de naleving van deze verplichting toe. Zij zijn oak altijd nauw bij dergelijke

--

-v

41

-MAZARS

!Aanbevelingen

ID

I Breng

2

de problematiek met betrekking tot de in afwijking van de wettelijke bepalingen opgenomen CIE-subjecten onder de

I aandacht van de wetgever tenende hier een oplossinQ voor te bewerkstelliQen.

1.4.2

Juistheid, volledigheid en beveiliging politiegegevens

I

ID Beheersdoelstellin en

J j pqlitiE':l9E':i9E'l\/E'l~~ ;?;ij~, 9€liE')tgp cJ€ld.?€liE'li~d.€l~ IIY<:l?.E\/<?.I:>L:Z.:iL~~Yi:>Ed.E'lf! YE'lr:YYE'lr~\,JU.i~tE'l!:J Q?.U.IIY~E':i~~ig
2

LPqliti€l9€l9.E'lY€l~ ~ ""'<:>.r.d.€l~.YE'lE~_€l\€lr.cJ,\/8.Ef.1ie.\igcj <?.f.?.?.~9.€lY.~I<:J if.1<:Ji€l~ d.€l~€l (?_~j~,_Ji~t.c:>!c:>f.lYc:>il€l<Jig ~lij~El~ \e.~ij ~

t.€l9€lf.l-".El.r.lie.~El.f.l...c:l!.lE€lC::.~-t~_?.!ig€l\l€lr:YYEl.~.!.fl_g __
van de verantwoordel ijke tot politiegegevens ten behoeve van h€l\ !c:>€l~i<:;_tl_!qe__cje._.~?..i€lY.if.1gcJ€lY.Y..F.'.~ ----r CBP, de (interne) auditor, de privac functionaris en technische medewerkers tot politie egevens

.

•

•

·•

De verwerkingstermijnen van de artikel 10 informatie conform de WPG worden handmatig op ad hoc basis gehanteerd daar
waar mogelijk. Zodra een CIE-subject actuele aandacht krijgt wordt gekeken of de bijbehorende informatie geschoond dient te
worden . (Zowel doel- als expiratiedatum) . In de praktijk Ievert schonen , in de vorm van verwijderen, problemen op daar een
landelijke schoningsmodule voor BVO nog niet beschikbaar is. Er zijn compenserende maatregelen getroffen in de vorm van
gegevensbeheer bij nieuwe invoer van subjectinformatie. Hierdoor wordt eventueel onrechtmatige verwerking van verwijderde
gegevens zoveel mogelijk voorkomen.
In geval van schonen betekent dit vernietigen maar niet verwijderen conform artikel 14. Er wordt niet bewaard omdat de
techniek dit niet mogelijk maakt. Tot nu toe is het niet voorgekomen dat informatie ouder dan vijf jaar ter beschikking werd
gesteld. Niet aileen omdat dit wettelijk niet mag , maar ook omdat er geen sprake meer is van actualiteit. In principe wordt
informatie ouder dan twee jaar niet ter beschikking gesteld . Een uitzondering zou kunnen zijn het ter beschikking stellen t.b .v .
een zogenoemde cold-case. Dit is in de praktijk echter nog niet voorgekomen.
de wettelijk voorgeschreven halfjaarlijkse controle vindt niet plaats omdat de techniek dit niet ondersteunt. Zoals eerder
vermeld ontbreekt een landelijke schoningsmodule en handmatige schoning is ondoenlijk.

Een procesbeschrijving of een ander document dat de toegang tot de politiegegevens regelt ten behoeve van het in het kader van
i de WPG door of namens de korpsbeheerder of de korpschef uit te oefenen toezicht is niet in het korps voorhanden . Maar in dit
I geval vervult de CIE-OvJ juist een belangrijke toezichthoudende rol bij het toezicht op de verwerking van politiegegevens. Een en
ander is formeel geregeld in de lnstructie van de P.G's aan de CIE-OvJ en de lnstructie van de P.G's aan de CIE OvJ inzake de
i verwerking van politiegegevens. In die zin wordt het toezicht op de verwerkingen van politiegegevens door de CIE in de dagelijkse
i
uaat

· r· ·~~-iE~~~~~~e~~=~~ ~=~ecgh~~ ~~i-~~=~=~~-~Fe~~Zf~~--~~~n~~~~~e:~h~~~~~~~~~tn~~r;:~~~i-~~~-~~=~[~~t;:]n ~~ t~~~~~9~~~· ~;~· ;.· ·~·:· · · ·
· auditor, de pnvacyfunct1onans, de funct1onans gegevensbescherm1ng en het CBP. Voor het CBP zal de toegang tot de verwerking
van politiegegevens bij gelegenheid van hun eventuele onderzoek bij de politie Zeeland worden geregeld. Een en ander voor zover
I nodig ten behoeve van het in dat specifieke geval in te stellen onderzoek.
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Als de PF en de IBF namelijk hun taak willen uitoefenen , wenden zij zich tot de betreffende Teamchef, gegevensbeheerder of
functioneel beheerder en verkrijgen langs die weg de benodigde informatie. Een bijkomend argument voor deze praktische
oplossing is, dat de PF en de IBF niet aileen over toereikende kennis en ervaring met aile applicaties bij de politie Zeeland zouden
moeten beschikken , maar deze ook doorlopend moeten onderhouden. Dit ligt volgens hen, gezien de complexiteit in de
functionaliteiten van bepaalde applicaties in samenhang met het beperkte gebruik, waaronder de BVO, niet in de rede. De
kantteken ing die hierbij geplaatst kan worden , is wei, dat de functionarissen er op moeten vertrouwen dat zij langs die weg altijd
aile informatie verkrijgen waarom zijn vragen.

ID

Aanbevelingen

1-2 i lmplementeer met het oog op de doelschoning en het overbrengen van geschoonde gegevens naar de bewaarfase zo spoedig

____ .Jr.n.29.~-~U~Q.~-~~b2D.lr:!9~~-9.<:!!:1!!'..Y..9.9.f_f.:l_Y._9__lr:!9.l~n..<:!!'.?..~.!?-~§g_t!l~!?§9!..~9.rlJ~·------------------------------------------------------------------------------------- ----------4

Maak in een beleidsnotitie of instructie transparant op welke wijze de korpsbeheerder toegang heeft tot de politiegegevens van de
CIE die onder zijn beheer worden verwerkt ten behoeve van het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de WPG
bepaalde. Hierin kan ook worden geregeld aan wie en op welke wijze de korpsbeheerder diens bevoegdheden en

_____ .Y.~_f9D.~9.Q[,c:I_~~~~-~-~2-~D..rlJ9.r.l<:!?l~i!.rL________________________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

IStel een procesbeschrijving vast inzake de toegang tot politiegegevens voor degene die met de controle en het toezicht op de

WPG zijn belast, zijnde de interne auditor, de auditor, de privacyfunctionaris, het CBP en de functionaris gegevensbescherming,

-6·---t·i!~;~;;;f~;-~~~-~~~;;;~~~~!~~a~~-~~Y.i~!kn~~~~~~;~l~~~:~~~~~~~~~~~~!~;:~~:-;:~~~i~~~'i;;h~~;d~~~;;-p-d-~-c-iE-~---------1 omgeving

1.4.3

in de SLA met de vtsPN. Besteed daarbij ook aandacht aan het toezicht op_het beheer van die rechten.

Autorisaties (protocolplicht)
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ID i AanbevelinQen
1- Bewerkstellig een landelijke regeling om grip te krijgen op de autorisaties van functioneel en technisch beheerders op de artikel 10
2 verwerking . Betrek hier het openbaar ministerie bij , gezien hu n verantwoordelijkheid bij de aanwijzing van de categorieen van
4 ambtenaren die voor de artikel 10 verwerking worden qeautoriseerd.

1.4.4

Geautomatiseerd vergelijken
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1-.1Een procesbeschrijving inzake geautomatiseerd vergelijken is aanwezig in de vorm van de landelijke procesbeschrijving Update

iiil.lli

8 1 rocesmodel en -beschri"vin 'Veili heidsinformatie genereren', Programma lntelligence.lilllililllllillflilililililiililill

I

CIE medewerkers
hebben een zogenoemde superregistratie in de BVO. Dit betekent
concreet dat men in de Zuid-6 (dus niet landelijk) de andere artikel 10 verwerkingen inhoudelijk kan raadplegen. lndien runners
, een Zeeuws onderzoek (= artikel 9 verwerking) bijlopen, dan wordt door de onderhavige bevoegd functionaris van deze artikel 9
i verwerking een autorisatie voor hen aangevraagd. Op dit punt zijn zij te vergelijken met een gewoon teamlid . Sinds kart maakl de
CIE gebruik van de mogelijkheid om Blue View geautoriseerd te worden. (Zie landelijk autorisatiemodel m.b.t. BlueView). Hiermee
1 hebben zij de mogelijkheid om landelijk zowel BVH (waarin voornamelijk artikel 8 en deels artikel 9 gegevens worden opgeslagen)
j als de door BlueView ontsloten BVO artikel 9 registraties inhoudelijk te raadplegen. Echter, lang niet aile artikel 9 registraties
1 worden ontsloten door Blue View. Ook hierover zijn landelijk afspraken gemaakt.
II

I
I

I M.b.v. bovengenoemde mogelijkheden worden subjecten bevraagd. lndien deze eenvoudige handeling vall onder de reikwijdte van
een art. 11 , lid 2, WPG verwerking , dan is onduidelijk of men voldoet aan de bepalingen van art. 6:4 BPG. Deze casus is zowel
tussen de interne auditor als de externe auditor een bran van discussie geweest ten aanzien van de vraag of hier wei of niet
sprake is van geautomatiseerd vergelijken. Ook op landelijk niveau is hierover nog steeds discussie gaande, waarover tot dusver
, nog geen consensus is bereikt.

I
!

j lmmers "lndien politiegegevens geautomatiseerd worden vergeleken met andere gegevens of in combinatie met elkaar worden

i verwerkt, als bedoeld in artike/ 11 , eerste, tweede, vierde en vijfde lid van de wet, worden

van die verwerking de volgende

i gegevens vastgelegd:
j a. de gegevens die voor de rechtstreekse raadp/eging zijn gebruikt;
I b. de identiteit of het kenmerk van de politieambtenaar die de rechtstreekse raadpleging heeft uitgevoerd;

j c. de gegevens op grand waarvan kan worden nagegaan welke gegevens ter beschikking zijn gesteld voor verdere verwerking

j voor een doe/, als bedoeld in artikel 9 of 1a van de wet."

Wat zowel BVO als Blue View doen, is het loggen van handelingen in deze applicaties. Mogelijk dat deze logging zover gaat dat
hiermee aan de verplichtingen , zoals onder a, b en c genoemd, wordt voldaan. Dit is niet verder onderzocht. Maar uit gesprekken
met de functioneel beheerder BVO komt naar voren , dat de BVO logging (bijna) onleesbaar is. De logging in Blue View is dusdanig
omvangrijk, dat de vergelijking "met een speld in een hooiberg zoeken" opgaat. In de praktijk is (kan) de controle of het toezicht op
logging in dat geval dan ook niet of nauwelijks aanwezig (worden uitgevoerd).

1.4.5

In combinatie met elkaar verwerken

ID I Beheersdoelstellingen

;_y_j __
I?.J_~ -~

~~~::!~~!~~~~ii~~~~,~~,1~~~~,~~~~=·"""-=lli :

=n:---t--___

~~ v~~~omend~g_~:-:_allen t_ev~!2_S aY.P._~_!3egi_ona_!E:__!!1Jodesk autoriseren i.().m ·~()-~d CIE_ ____________
3 I Avps die icmev beschikken over de wetteliik vereiste kennis en vaardiqheden
4 l lndien bij icmev gegevens overeenkomen worden de verbanden op de voorgeschreven wijze zichtbaargemaakt
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ID j Beheersdoelstell inqen
!
-~--LJ_ndi~Q_Q_Q9_Q_~!!--~5Jlill<_1!.()_9!_.9Q.~~-!~!Il§.~~qr_sl~_!l_p_()B1l~g~ev~_!1_?_9£1)!_L~~.!_Q.!l_Q_~~Q~_ll_2_f_.P.@!!-l?Y~.rv_'!.~~_g_~f-QQ~gr.(j__
~-+~~9~!:_r:1__§~~Jl!.I)J9g_~~e~!~l:.~~r:!!.~-~~~!~~-dere ~ev~~-------------------------------------------------·----t-:-j.-!--r-7 I Voldoen aan protocolplicht icmev met andere gegevens tijdens de bewaartermijn van 5jaar
J· i i i

l_:__H---f--

i
i
over
i geen
naar voren gekomen, dater bij CIE tot dusver
De systemen en de tools die de CIE ter beschikking heel! voorzien niet in deze

liD I Aanbeveli ngen
1

IGeen.

1.4.6

Bewaartermijnen en vernietiging
I V ]_QjJ::!~~

ID ! Beheersdoelstellinqen

fJ--Lf.C>!!1~.9-~.9~Y-~.Q~-~-l~__h.gl!_l~~!..QP...QQ9_9_~~§k.S.QQ_~r2J~!.~D-~!:l-~i!~!!U.~..?.l?_~__Q!!-__q~!-~-~J~!~~--y_~~-~~!.Qg___y~~Ji£!'!!:~Q...--------+--h~ ---f---

~~Jt:'!_~_Y.!'!.~~<:!!'!!.~~g_I.Q§~!.Q~§! __!?_j_~§L2.El.~~!!:.'!..!!D_9!:.~!!:1!.~-~D.Y.().2!..~!b.?.D9.!'!!!D.9..~~§£~.!~D-~D..':.E_l_!§D_!~Q9!.<:!!D.9..Y~D-Y.!'!!!.!£~!!D.9.!!D..+----J-~ ----f---r?.-LY..~-~U<:!!!!.<:!!:Jl!!_g~yen~!!i:!!:.~~-2-~~§§_r:!!!!!.Q!iQ.!.IiE_ll..':'.~.~~!!.!!~~-~~~D.P..E:!.~-~D-~-~(!D.~l§~~E_l~Q...!_~_!!.r:_r:__?_Qc.?.~--~':..?.~-~.fQ________l.~_j__J____l____

~.IJJ.tsluite_~d in__~?Endere g~-?~~Q_t_ijsl_~s bewaartermiir:!.!D.£edrach!_Eevoel!9_g_!!~_l_bv h~_!lj_~uwde _9 of 1~~~E.~~g__ l ~_Lj_1~-5
6

I Voldoef"!_§.~_de _r~~~~r_i!~~U~e v_?~!~_ging hernieuw9e verwerkiQ_(Jll..Q. ter besc~ikking stellin_g___y~rdere___y_~_~erk~g_l.!J I _
!Afzien van vernietiging ingeval waarde voor cultureel erfgoed of historisch onderzoek conform regels Archiefwet
-T !Xf" X

c:~t:u"v"'"o worden maximaal 5
na de laatste
i word! maandelijks gecontroleerd. Voor gegevens die
tussen de 5 en 10 jaar oud zijn , word! voor 'hergebruik' toestemming gevraagd aan de OvJ (artikel 14, lid 3, WPG) . Oil word!
geprotocolleerd. Degenen die toegang hebben tot deze gegevens, zijn van deze werkwijze op de hoogte en zijn of worden
opgeleid in de WPG . De teamchef CIE is alert op de naleving van dit voorschrift.

De CIE-OvJ houdt daadwerkelijk toezicht op de uitvoering van de bedoelde verwerkingsprocessen. Echter, ook kwam naar voren ,
dater in de afgelopen periode tijdelijk bij de CIE een achterstand is ontstaan in de handmatige schoning na de bewaartermijn.
Wegens he! ontbreken van een technische voorziening in BVO is tot en met juni 2008 de schoning handmatig en consistent
uitgevoerd. Sinds die periode gebeurt dit meer op ad-hoc basis waarbij de gegevens worden vernietigd . lnmiddels is het applicatie
technisch schonen in de functionele eisen voor BVO opgenomen en zal dit in de eerstvolgende release mogelijk zijn. He!
verstrekken tijdens de bewaartermijn aan de in par. 3 WPG genoemde personen of instanties, alsmede hernieuwd gebruik tijdens
de bewaartermijn is nog niet voorgekomen.

. Aangezien op dit
i
zeals verwijderen van gegevens uit artikel 10 WPG naar artikel 14 WPG
word! er slechts sporadisch geschoond. Deze schoning houdt in dat de gegevens al geruime tijd, doch geen 5 jaar, voldoen aan
het criterium dat zij verwijderd hadden moeten zijn en dat uit de gegevens blijkt dat er van een Zeeuws karakter (woonachtig in
Zeeland of actief in Zeeland) geen sprake is. Bij een dergelijke schoning worden de gegevens niet verwijderd maar vernietigd. Bij
de schoning word! gekeken naar waarde voor cultureel erfgoed of historisch onderzoek. Deze situatie heeft zich nog niet

ID

i Aanbevelinqen

1
2

Continueer de compenserende maatregelen voor politiegegevens in de bewaarfase .
lmplementeer zo spoedig mogelijk de voorziening voor he! geautomatiseerd schonen indien deze door de vtsPN word!
uitgeleverd .
j Zorg voor een voorziening om aan de Archiefwet te voldoen .

6
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1.4.7

Ter beschikking stellen van pol itiegegevens

i V i Di Ni A

ID ' Beheersdoelstellinaen

lti~~~~~~:~;~~!~~!-J!~~i=~~~~~f~f~-~~~:~:~~T~~~:.~~:~~~:i~~i~~~~~~g~=:::::===~~l!Q_~~!~::=::=::::==:=---+~:~F~~
!Bf'
""
t-r
poliliogog~'"' " " _bohoo" "

IX
~
iX 1 I
TX I I

"'" ;o octikol 1s_ii]_,_goooomdo '"""'·""'"'"'"'"

bs van politiegegevens ten behoeve van de in artikel 13, li~1.,_-~_!loemde ondersteunende ta~~------bs van politie~vens ten behoeve '-:an de in artikel 13, ~~-~,_genoemde~~-~~!:?_!_E)Unende ta~en
________

_!Lp:!?~\1-~~-_pQiitiE)_g_~~-ns uitsi~!!~~Y"~~geren of be~!ke_~r:!-~~-~ettE)_I!j~-!9~_E;l3.!an~_!l~\lalle_r:~_._________________________
7

i Voldoen aan geheimhoudingsverplichting voor avps of de persoon aan wie politiegegevens ter beschikking zijn gesteld

fxL1- -~
Xi

!

Ter beschikking stellingen (bi nnen het politiedomein) anders dan langs geautomatiseerde weg worden structureel vastgelegd in de
BVO registratie. De CIE-OvJ krijgt structureel kopieen van aile PV's van ter beschikkingstellingen. Van ieder p.v. word! ook een
mut VST in BVO aangemaakt. Aan de CIE-en onderling word! CIE-informatie ter beschikking gesteld door middel van de
zogenaamde 4x4's.
In relatie tot de weigeringsgronden genoemd in artikel 2:13, lid 1, onder a en b, BPG worden betreffende gegevens binnen de CIE
verwerkingen gecodeerd met de coderingen:
11 : operationeel te gebruiken;
01: aileen te gebruiken in overleg met afzender;
00: informatie met zware beperkingen voor gebruik;
200: kan niet operationeel gebru ikt worden, verhoogd afbreukrisico;
300:kan niet operationeel gebruikt worden, bron beschermingsbelangen ;
Er wordt nauwgezet gewerkt met deze coderingen. In principe word! aileen 01 en 11 informatie ter beschikking gesteld buiten de
CIE-structuur.

. .-·liD I

Aanbeveli ngen

. ~-~ Geen.

1.4.8

Verstrekkingen

!vi oi N! A
J.+Y.QI_c:!Q~_~an de re_gels VSJ_9!'__~-~~~~~~in~!]__?an_2_~deren _9_~--~~...P.9!~~~-~~-~~_r_~£~aussEl__El_j~_P.?!.:...~~Q_---~-=fID I Beheersdoelstellinaen

_?_TY.g_~<:l.9~-~?_r:I_.9~-El_\l~~-vo(l!__~_El__p_r:oto~_lig_l:!~~oor de \l~!.~l~~~~9-~!:l_ ___________________________________________

--T-H-[---

l._;..Y.QI.~-2~.r:!.~~!:! de re_gels -~2!_<:l.~-~.!g2!:1_~-~!!!:.\1.£P.!!.~P!2~~!~£b!_(Q~,-~!_Y._I?__El_!:!_~_!g_L_ _______________________________________ _~l-~----,..--4 1 Voldoen aan regels geheimhoudingsplicht bij verstrekkingen aan derden incidenteel en samenwerkinasverbanden
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ID i Bevindinqen
1- i Er worden slechts incidenteel CIE gegevens buiten het politiedomein verstrekt. Voorbeelden hi ervan zijn verstrekkingen t.b.v.
4 i nalevi ng van de BIBOB wetgeving. Deze verstrekkingen vinden plaats in de vorm van een proces-verbaal met instemming van de
CIE-OvJ . Ook deze verstrekkingen worden structureel vastgelegd in de BVO registratie . De teamchef RID heeft op grand van een
convenant inzage in de CIE verwerking t.b.v. zijn AIVD taak. (Betreft convenant m.b.t. autorisaties RID voor CIE -info van het
i college van PG's, gememoreerd in een brief van de Raad van KG's d.d. 10-02-2011 , kenmerk 20111 0598).

I
i

liD I Aanbevelingen
1-41Geen.
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1.5
1.5.1

Artikel 10,1 B Themaverwerking (verkrijgen van inzicht in betrokkenheid personen)
Noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelbinding

i
ITijdens de interne audit maar ook tijdens de privacy audit is geruime tijd aandacht besteed aan de vraag of er bij de

10 Bevindingen
1

Vreemdelingenpolitie sprake is van een verwerking als bedoeld in artikel 10, lid 1, ond er b, WPG , de zogenaamde
themaverwerking op het terre in van mensensmokkel l mensenhandel. Uiteindelijk is voorzichtig de conclusie getrokken, dat er bij
de VP sprake zou kunnen zijn van een verwerking als bedoeld in voornoemd artikel voor zover het betreft mensenhandel als
bedoeld in art. 273f WvSr en mensensmokkel als bedoeld in art . 197a WvSr. Door capaciteits· en tijdgebrek zijn een aantal
! onderwerpen bij de VP niet toereikend in de interne audit en de externe audit onderzocht. Om die reden wordt in deze paragraaf
en de hierna volgende paragrafen waar dit relevant is volstaan met de weergave van de bevindingen en de aanbevelingen.
'I

!

lnformatie wordt ingevoerd in een systeem dat verplicht is. Een en ander is voorgeschreven door de PG. Uit het interview met de
Vreemdelingenpolitie (VP) kwam naar voren , dat het systeem BVV en PSHV niet aansluiten op de bestaande , specialistische
werkzaamheden I registraties I vastleggingen van VP. Ook om aan landelijke verplichtingen te voldoen , wordt gebruik gemaakt van
-- ~~-~~~Y.?J~.f_ll-~..~~..9.22~.2~_'{!:_~9-~9-~_ll_g_~_!'.2.~2-~r1__9_i_~_!9_~!:~-~2!:~~-~-~-~~-~~~L_..__________..___..___.._________......- ..........
2 Een procesbeschrijving inzake de verwerking van de politiegegevens van de wettelijk bepaalde categorieen van personen en de
samenhang met de wettelijke aangewe zen misdrijven is niet aanwezig . Het gaat bij de VP over mensenhandel als bedoeld in art.
273f WvSr en mensensmokkel als bedoeld in art. 197a WvSr. Een en ander volstrekt zich conform de richtlijnen. Centrale op dit op

---

..

g_~s!_~~~_r:~- ~ ~~.rl-~!:

.............................__________________________________________________________________..___________________________________________________________________,__

3 j De gemeenschappelijke verwerking , is door de verantwoordelijke schriftelijk aan het College Bescherming Persoonsgegevens

----+9.~!!l.':l.~Q..(P.~.9.!2E.CJ.i.P.~~c::b!l.:.!?.!'!!.~CJ.!-!..cJ.§!!'!..9~!?-~!-!~-~--!!1.9.~!-~.r:!.:<:!i!'!..~.29!:.9.~--~g __r:!l§~-~-9_a.t_i~_!?.U..cJ.~--~~!'!.r:r!.<:.b~!..Y.§!!!..9.~..Y.E.!!L~.!.!?.E!.~-~!'!9: ___________

____ _

4 ; Een procesbeschrijving inzake het verwerken van gevoelige gegevens is niet aanwezig. Verwerken van gevoelige gegevens komt
i voor. Bijvoorbeeld bij prostitutiecontroles en worden als zodanig geregistreerd, maar slechts in aanvulling op andere
politiegegevens indien dit onvermijdelijk is. In andere gevallen komt dit niet voor. Bij de VP komen regelmatig situaties voor waarbij
j de ketenpartners informatie willen die de VP , conform het gestelde in de WPG , niet kan I mag verstrekken . (bijv. bij

I

-+~L<?..l?l~!-!!!.E!.Q.<J.!:l!!:<J.!~~:

......................____________________________________________________________________________________________________________

5 ; Een procesbeschrijving inzake de rechtmatigheid van de verkrijging is niet aanwezig . Onrechtmatige verkrijging komt bij de VP
i voor, naar men vermoed op de volgende terreinen. Men maakt gebruik van de BVV (Basis Voorziening Vreemdelingen) en de
PSHV (Politie Suite Hand having Vreemdelingen). Tussen de genoemde systemen waar de PV gebruik van maakt en de BVH en
J BVO vindt informatie uitwisselinglverstrekkinglterbeschikking stelling van informatie plaats. De rechtmatigheidl onrechtmatigheid
i vergt vee I zorgvuldigheid. Een protocol is er niet. Zeals eerder opgemerkt, een procesbeschrijving is er evenmin. Bij de VP is
1 bekend , dater bij dergelijke acties zaken verkeerd !open.

!

IHet onderwerp rechtmatige verkrijging kwam tijdens de interviews bij de Vreemdelingenpolitie (VP) uitgebreid aan de orde. Zo valt
Ide prostitutiecontrole onder het mandaat van de Burgemeester. Controles worden uitgevoerd op basis van de gemeentelijke

Ivergunningencontroles. Bij dergelijke controles komt het voor dater ook informatie over mensenhandel aan het Iicht komt.

i Bijvoorbeeld , als prostituees veel verplaatst worden van het ene naar het andere werkadres , is dit een signaal dat er sprake kan

! zijn van mensenhandel l mensensmokkel. Dit soort signalen staan in de desbetreffende aanwijzing van het college van PG's.

IDergelijke signaal informatie is niet te scheiden van de reguliere centrale informatie. In Ieite vindt er controle plaats met 2 doelen
i die met elkaar samenhangen

en niet van elkaar zijn te scheiden. Vragen die in dat verband rijzen zijn hoe dan wei signaal
j informatie gegenereerd kan worden als er geen informatie over de identiteit van aile gecontroleerde prostituees opgeslagen zou
i mogen worden. Hier treed! een spanningsveld op tussen de privacy van personen die een vrij beroep uitoefenen en de politietaak
in het kader van het voorkomen en bestrijden van de ernstige delicten. De VP worstelt met dit vraagstuk, is zich goed van dit
i spanningsveld bewust en gaat hier zo zorgvuldig mogelijk mee om. In bestuurlijke rapportages word! met dit spanningsveld
rekening gehouden. Tegen de achtergrond van de complexiteit van dit vraagstuk en de gewichtige belangen van de slachtoffers
van mensenhandel en mensensmokkel , zijn uit de beoordeling van de handelswijze van VP, op voorhand geen indicaties naar

!
!
!

__l~-~!-~-~-g~~Q!!l.':l.~--~-§!!_~_i_~~-~~!.r:!..~!~U-~..Il"e!_9~.!>~!~~~!~~-~-~J.0!~~~-'!'.a.Q._Q~_!:g~-~3.2!-!..I'!.I?.~Q-~.11..9eha._r1_Q~!!L...... ________________________________

!

6 Een procesbeschrijving inzake het toereikend , terzake dienend en niet bovenmatig zijn van politiegegevens is niet aanwezig . De
_J_!€:!'!.1!1£~~.!..~~!- hie~.!?.~.9.~!-~-~!:lb~!i.<J.~,--~!!.~~-!:~!~'!'.a.~!~..z.a.~~-r1..1'!2!.cJ.~n..Y..~~!~!:.. ..._____________________________________________________________ __
7 1 Een procesbeschrijving inzake het voor een ander doe I verwerken van politiegegevens dan waarvoor ze zijn verkregen is niet
.....La..a.!!..l'!~..z.~g'-.Q-~..!~a...rnE..~.r:Jl.9.E:J.~!!.a.a.n..cJ.a.!...2i!..r1!.E:J.!.~()_2~~().':11!..~-~r:!~.E!D.:<:ii!:l..a.!.cJ.E:J.!i~fL........................__________________..______________________________.......
8 Een procesbeschrijving inzake het vermelden van de herkomst en de wijze van verkrijging van politiegegevens is niet aanwezig.
Het informatiesysteem bevat geen velden waarin de herkomst en de wijze van verkrijging kan worden vastgelegd. Vol gens de
j teamchef VP word! de applicatie BVO gebruikt voor opslag van deze politiegegevens. Door zijn medewerkers worden in de BVO
i mutaties vermeld waar en op welke wijze politiegegevens zijn verkregen . Dit is een vereiste omdat , bijvoorbeeld indien een procesverbaal wordt opgemaakt, de rechtmatigheid moet blijken.

I
I

!
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en een aanvullende rivac audit uitvoeren.
1.5.2

Juistheid, volledigheid en beveiliging politiegegevens

ill§-~i~fif~~~_i~~1~~~~-

u To~g_'!D.~oor
6

CBP , de

(inter_~_l_~~-itor,

de privacyfunctionaris en technische medewerkers to) politiegegevens

___

! Bewerkerovereenkomst ingeval politiegegevens met tussenkomst van die bewerker worden verwerkt

J-W_[!S.
i

!

i

IX

I D Bevindingen
1 I Een procesbeschrijving inzake he! juist en nauwkeurig verwerken van politiegegevens is niet aanwezig. De applicatie is niet
voorzien van een functionaliteit waarmee de juistheid en nauwkeurigheid van de politiegegevens word! bevorderd , zoals verplichte
velden, invoercontroles, referentietabellen. Hierop word! de teamchef en een aantal andere medewerkers binnen de afdeling
-~ezierl.:..<;leh_E'.E'.!..l>.~l!!!~nd is dat echter niet. lndien fouten en qergelijke wo~£~.QJJ~_C!.!J.l;lateerd~ord_~_9_e_~~Q.E'.£Q!'!l9E'..~9_-___ _
2 Een procesbeschrijving inzake het verbeteren , vernietigen of aanvu llen van gegevens indien deze onjuist of onvolledig blijken te
zijn , is niet aanwezig. In de alledaagse praktijk komi dit zelden voor. Er zijn wei degelijk controlemomenten door de TC of andere

jI

----

3

-~~~;:;.~_%!~-~~~;~;~~;~~~;.~~!~-~U~~~~r~te~~~:l~~;_:~~~~~~~sr~~~j~~~~~~~~~~-~oete~--:~~-~~-~~:~~~~~:--~~-~:.-~-~-~~-~~~-~~-~
IDe maatregelen/procedures/afspraken zijn vastgelegd. De ruimte waar VP werkt maakt onderdeel uit van het politiebureau te

Goes. Dat bureau kent een 24-uurs bezetting. Een clean-desk policy is er niet. In de dienstauto's gebruikt men geen C2000 en
voor de rest geen verbindingsmiddelen be halve de standaard diensttelefoon voor een aantal medewerkers . Voor de afdeling VP
word! op de J schijf informatie weggeschreven, niet zij nde politiegegevens. Er zijn ook andere informatiedragers. Er word! gebruik
gemaakt van een stand-alone PC met 17 gebruikers
. Hierop draait mail-fit en web-fit dat door de vtsPN word!
ondersteund . De leverancier 'Bull ' doet het onderhoud aan de PC en beschikt hiertoe over een autorisatie vekregen van de DNRI.
De toegang word! middels een password verkregen . Het vervoer van informatie op andere gegevensdragers kom t voor.
___§ljvoorbeeld US~..:.l>.~~s . De O!Jd~_ informatie .9i.~ erop staat wq_r:9j co_fl_~-q~-~.D!.Y_~rwii_9_E'.~9.J?.E'..1eamchef ~E'.Lb.i.E'.r:QP.toe. _____ _
4 Een procesbeschrijving inzake de toegang tot de politiegegevens ten behoeve van het toezicht door de verantwoordelijke op de
---. naleving van h_~_!?.ij of krachtens de WPG bepaalde is niet aanwezig bij de t~amchef VP
_ _____
__ _
5 I Procesbeschrijving inzake de toegang tot politiegegevens voor degene die met de controle en het toezicht op de WPG zijn belast,

- - - I~-~~~;_f;_:~g~~~~~~-~~~~~-~~~~:Q~~~~;.~~~:l;~~~~~~~:~~~~:§_~~~~~~=Q~Y~~!l~-~;~!~~-~~:.:~~~:!~:~-~-~-~:~~=~-~-~:- ~~-~-=~~~-~~-~~~-~:

...

6

Bewerkerovereenkomsten zijn niet aanwezig cq. niet gemaakt. Ten aanzien van dit onderdeel bestaat onduidelijkheid.

1.5.3

Autorisaties (protocolplicht)

ID I Bevindinqen
1 i De politie Zeeland beschikt over een Besluit Autorisatieprocedure met standaard autorisatieformulieren, alsmede een
2 document Autorisatiebeleid Zuid-Nederland met bij lage Procesbeschrijving en autorisatieprofielen. De
3 autorisatieprocedure voorziet in de autorisatie voor intern of onder intern gezag werkend personeel , autorisatie van
4 personeel dat in dienst is van een ander politiekorps en tenslotte autorisatie van overige medewerkers, kort gezegd de
zogenaamde externen. De documenten zijn raadpleegbaar op het Intranet (Deltanet) en zijn voor iedere gebru iker
toegankelijk. Daarnaast zijn momenteel nieuwe standaard autorisatieprofielen en autorisatiematrixen in (een
vergevorderd) stadium van ontwikkeling . In die zin beschikt de politie Zeeland over een autorisatiebeheerssysteem,
waarin specifieke rechten aan specifieke functies/ rollen en specifieke taken zijn gekoppeld, met het oog op het voldoen
aan de eisen van zorgvuldigheid en evenredigheid. De procesbeschrijving en het autorisatiebeheersysteem volgen de
algemene uitgangspunten en regels in de Handreiking Autorisaties van het project lmplementatie Wet politiegegevens.
De procesbeschrijving is momenteel in bewerking bij de IBF.
Er zijn binnen VP een aantal applicaties die niet geautoriseerd worden door de PF/IBF. Autorisaties in het
informatiesysteem komen niet allemaal overeen met de toegekende autorisaties. Er is sprake van vervuiling .
Bovendien vraagt de teamchef soms autorisaties aan , anders dan via de hierboven genoemde procedure. Hij doet de
aanvraag bijvoorbeeld bij de DNRI voor de hiervoor genoemde systemen (toto's en vingerafdrukken). Een en ander
gaat dan buiten om PF/IBF en Functioneel Beheer om . Bewerkerovereenkomsten zijn, zoals datal eerder is vermeld ,
niet aanwezig cq. niet gemaakt.
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i V' oi Ni A

IDjBevindingen

~""s="""jr.E=-e""n=p::cro"'c""e::cs-'-o~f:-:f-u-nc~t7ie-:-b-e-s~ch:-r-::ij~vi:-n-g-:-in_z_a-:-k-e-d7e~k:-e-n-n-:-is-en_v_a-ar-d::-ig-:-h_e_d:-e-n_w_a_a_r-ov_e_r_d:-e-g_e_n_o_e_m_d-,-e-am-b-te_n_a-re_n_d-ie_d_e----+-'+l--li
i politiegegevens verwerken moeten beschikken, is niet aanwezig.

1.5.4

!!

;I

!
'

I'

Geautomatiseerd vergelijken

I
IHet onderwerp geautomatiseerd vergelijken is niet getoetst om reden dat het volgens de teamchef VP bij hen niet zou voorkomen.

ID Bevindingen
1

ID Aanbevelingen

1

Laat een aanvullende privacy audit uitvoeren bij de Vreemdelingenpolitie met betrekking tot het onderwerp geautomatiseerd
vergelijken.

1.5.5

In combinatie met elkaar verwerken

I

I'D Aanbevelingen
1 Geen.
1.5.6

Bewaartermijnen en vernietiging

ID Bevindingen
1- Deze onderwerpen zijn niet getoetst omdat ze niet van toepassing zouden zijn volgens de TC Vreemdelingen Politi e.
5
6 V.w.b. het "papieren" archie!: uit verkregen informatie van de teamchef Post & Archiefzaken , blijkt dat gehandeld wordt conform de

51

ID i Bevindingen
Selectielijst voor archi efbescheiden van (regionale) politieorganisaties 2004. In deel 2 onder punt 3 is de selectielijst voor

I, archiefbescheid en m.b. t. de uitvoering van de politietaak opgenomen . Echter deze selectielijst spreekt nog over de Wet

politieregisters en is ni et geactualiseerd. Door de betrokken teamchef werd hiervoor op een landelijke vergaderingen aandacht
gevraagd , maar dit heeft nog niet geleid tot aanpassi ng van bedoeld document. Vervolgens heeft hij, eind 2009 , op eigen initiatief
en met zijn kennis en ervaring een concept "Toegankelijkheid en bewaarterm ijnen van politiegegevens op grand van de WPG"
1 opgesteld, a.d. h. waarvan de archiefbescheiden in Zeeland worden beheerd .
'I

tot aile onderwer en een aanvullende

1.5.7

ID

Ter beschikking stellen van politiegegevens

! Bevindingen

IEen procesbeschnJving mzake het ter besch1kki ng stellen van pollt1egegevens door de verantwoordelljke aan personen d1e door
I hemzelf dan wei door een andere verantwoordelljke z1jn geautoriseerd voor de verwerk1ng van pollt1egegevens IS niet aanwez1g

De VP voedt landeiiJke systemen. H1enn worden gegevens opgeslagen d1e mgevoerd worden door VP De server draait biJ onder
andere de DNR I en daar wordt ook het beheer gedaan. Aileen de opge leide medewerkers kunnen de tool bevragen VP voedt

··-··· .?.!I.El..El..!.I..~~-'-~Y.~!.E:l~.l!!........... _____ ---------------------------------------------------------- -------------------------·------------------ -------------------- ------------2-7 N1et qetoetst

f

tot aile onderwer

1.5.8

Verstrekkingen

ID I Beheersdoelstellinqen
J _ ,.Y.oldoen aan_Qe regels V00!..9~verstrek~en aan anderen dan de politie ~n de Mar~haussee_.!!J.2ar. 3 WPG____
-~ Voldo_en aan de regels voor de_.EatocC?JEiicht voor de verstrekkin_l,l~_n___

---------_____
Voldoen aan regels geheimhoudi ngsplicht bij verstrekkingen aan derden incidenteel en samenwerkingsverbanden

1._~_2~~-?af! de_~~g_e l s voor de__l!.ilzo!.l.£!~ring op de proto~!£b.~_IQM , AIVD en MI'{QL
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1.6
1.6.1

Artikel 10,1 C, RID (verkrijgen van inzicht in betrokkenheid personen)
Noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelbinding

i
I Een overzicht of een lijst met bewerkingen van lopende onderzoeken in zake artikel 10 is aanwezig. Aile zaken die de openbare
I orde betreffen worden opgenomen/verwerkt in de BVO in een afzonderlijke omgeving. Het gaat hier vaak over groepen van

ID Bevindingen
1

personen. Een persoon die in het kader van een van de openbare orde thema's in beeld komt, kan aan de hand van een
startmutatie in de BVO worden geregistreerd, waarbij relaties met contacten worden gelegd. Er word! zo een beeld van die
, persoon en zijn contacten gecreeerd . Dat word! door de RID zorgvuldig gedaan en er word! bewust mee omgegaan . De
! noodzakelijkheid en de doelbinding is er altijd en de overwegingen liggen vast bij mogelijke verstoringen van de openbare orde. De
feiten en omstandigheden waarom de groep of het individu in beeld worden gebracht, worden goed omschreven. De BVH word!

I
!

···--!·-~-~~~;~;~~~-:.~~~~-~~~;.!~;~;~~~g~~~~~~~~~-~-~!~~-~~~~l~~~~~-:~;_!f~f?§~~if~_~;~~~;~~~~~-~-~;.~i;!.~-~}~;.~!.;;;_;~1~~~~-~~:~~9~:--~~~-- - 2

Een procesbeschrijving inzake de verwerking van de politiegegevens van de wettelijk bepaalde categorieen van personen is
aanwezig bij de RID. De wettelijk bepaalde categorieen worden door het bevoegd gezag vastgelegd in het lnlichtingen
behoefteplan en vanaf 2011 in de Intelligence agenda die goedgekeurd word! door de burgemeesters en de korpsleiding van de
politie Zeeland. De teamchef RID gat aan dat naar aan leiding van de eerder gehouden interne WPG audit, het handboek RID op
26 april 2011 door de Korpsleiding is geaccordeerd. Ook eventueel toekomstige wijzigingen zullen op deze wijze worden
geformaliseerd.

Door de landelijke Expertgroep Openbare Orde word! de Ministeriele regeling "Handleiding lnformatie lnwin ning Openbare Orde"
van 11 mei 2000 geactuahseerd De 1nwerk1ngtred1ng van de ni euwe Pol1t1ewet en de WPG kunnen nog aanle1d1 ng ZIJn tot
deta11W1jz1gmgen

.

I1 Voor wat betreft de opname cntena van

art1kel 10 WPG heeft de chef RID de vo lgende toel1cht1ngen gegeven Art1kel 10 heeft het
over de ernst1ge verstonng van de openbare orde. De memorie van toehcht1ng geeft een u1tgebre1dere defm1t1e van dat beg rip en
vult als het ware de kaders meer in voor wat betreft het beg rip schending. Oat kan dus ook in proactieve zin gebeuren. De start van
,1 een onderzoek is niet echt een overweging . De argumentatie daarvoor is dat de start in Ieite reeds genoemd word! in het
l lnlichtingen Behoefte Plan. Daarin staan de punten die meegenomen worden door de RID . Een en ander is in overleg met 13
burgemeesters en de korpsleiding van de regiopolitie Zeeland . Daarin staat dus al de reden dat naar die taken gekeken word!.
Vanaf 2011 word! een en ander ingevuld in de regionale Intelligence agenda en wordt het inlichtingen behoefte plan niet meer
ingevuld , maar word! in de BVO een startmutatie gemaakt op de relevante onderwerpen .
,

I

I
I

De RID heeft twee taken, namelijk de AIVD taak en de Openbare Orde taak onder gezag van de burgemeester. De informatieinwinning is gebaseerd op artikel 2 Politiewet 1993. De burgemeester heeft op grond van artikel 12 van de Gemeentewet 1993 het
gezag over de politie als die in een gemeente optreedt ter hand having van de openbare orde. De burgemeester kan de betrokken
ambtenaren de nodige aanwijzingen geven. De burgemeester is op grond van artikel 172 van de Gemeentewet belast met de
handhaving van de openbare orde. Hij is bevoegd overtredingen van wettelij ke voorschriften te beletten of te beeindigen en
bedient zich daarbij van de onder zijn gezag staande politie. De burgemeester is bevoegd bij verstoring van de open bare orde of
bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, de bevelen te geven die noodzakelijk te achten zijn voor de hand having van de
openbare orde . Ook hier zit een discrepantie in de omschrijving van de ernst van de verstoring t.o.v. de WPG.

I

Jaarlijks adviseert de teamchef RID de korpsleiding in de vorm van een inlichtingenbehoefte plan , openbare orde gerelateerd ,
welke items aandacht behoeven. Zoals hierboven ook aan de orde kwam , maakt dit plan sinds dit jaar deel uit van de region ale
intelligence agenda en is voorgelegd aan het regionaal college. Na instemming van het regionaal college werkt de RID proactiel
o.a. ter verkrijging van een goede informatiepositie , aan de aandachtbehoevende items.

I

I M.b.t. de verwerkte politiegegevens en categorieen van personen merkte de teamchef, in aanvul ling op het voorgaande , op dater
een discrepantie zit tussen de wetstekst van artikel 10, lid 1, onder c, WPG en de bijbehorende Memorie van toelichting. In de
wetstekst word! gesteld dat de openbare orde ernstig geschonden wordt. In de memorie van toelichting van artikel 10 WPG word!
gesproken over de proactieve functie van deze gegevensverwerking t.b.v . een goede informatiepositie ter voorkom ing van ernstige
schendingen van de openbare orde. Daarnaast word! in artikel 172 van de Gemeentewet gesproken over verstoring van de
openbare orde (dus niet: ernstige) of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan.

I
'I

1I

____
3

De RID' en verwerken informatie in verband met het voorkomen van ernstige schendingen van de openbare orde. Het doel van de
werkzaamheden is het voorkomen van openbare ordeverstoringen door het verzamelen van inlichtingen teneinde het bevoegd
gezag te kunnen adviseren. De team chef geeft een concreet voorbeeld van een plaatsgevonden demonstratie waarbij absoluut
geen sprake was van schending van de openbare orde , maar waarvan de verkregen gegevens wei degelijk van belang kunnen zijn
__ __________________
________________________________
··----------------om
toekomstifE.QP..
eo enbare
orde schendin g________________________________________________________________________________________________________
en te duiden.
Een gemeenschappelijke verwerking is niet aan de orde. Wei worden in voorkomende gevallen "externe" RID functionariss en
ingezet, maar deze werken dan onder verantwoord ing van de Korpsbeheerder Zeeland. De door hen verwerkte gegevens worden
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ID Bevindinoen

4-t·%;;~!~~~~-~~~~~~~~~~~~~~f~~;fedne :a~~;~;~*!:9::!!-~~:~;::~~;;~~~~;~~{8i~d~-~or~-;,;-~h-el-Pr~~~~h-~~d-b;~k-~-~--i de werkinstructie 'verzamelen

informatie' en 'ethische code RID' . De richtlijnen in de procesbeschrijvingen staan op he! intranet van
de RID en zijn bekend bij de medewerkers. Er is bij voortduring aandacht voor de bepalingen in artikel 5 van de WPG. Bij twijfel
neemt men contact op met de PF. Degene die in eerste instantie de gevoelige gegevens verwerkt, kijkt bij het verwerken van de
informatie al naar de onvermijdelijkheid. Oat word! vervolgens nag een keer door de bewerker en daarna nag een keer door de
chef gedaan die aldan niet toestemming geeft voor opname, danwel opdracht geeft tot verwijdering van de gevoelige gegevens.
De teamchef maakt telkens de afweging of een en ander in overeenstemming is met de Wpg . Verwerken van gevoelige gegevens
I (behoudens het ras-gegeven ter identificatie) komi in principe niet voor aangezien er geen red en voor te bedenken is. Een gevoel ig
_g_~g-~-Y.~D__f!l~.!._(j~--~~~EJ_~Jj.£EJ_~~~~~J.9._1Yordt in een mula!!_El_.~~.!!!El_~~Q(JJ.I_!D__I'l_E!_rl__ §p_§~_E;l__ ~_E;l_9.~~atie..:..___________
______ __
Rechtmatigheid van de verkrijging komt aan de orde in het Handboek RID tabblad 2.5.2, waari n onder meer is opgenomen dat de
informant, zonder toestemming van het bevoegd gezag geen strafbare feiten mag plegen. Aile verkregen gegevens worden door
de teamchef getoetst op rechtmatigheid. In werkoverl eg word! aandacht aan dit onderwerp besteed. Steeds worden de vragen
I gesteld aangaande de rechtmatigheid van: 'Kan het', 'Mag het' en 'Is het noodzakelijk'. De teamchef gaat uit van zelfredzaamheid
van de leamleden, het onderwerp komi oak met regelmaat aan de orde in de briefings , en er vindt af en toe extra controle door de

I

,
n
I

I

1-·~'e;_~Y.~~~~~~~~~Q-~~~~l;~~~~--~E!;_~-~:.~i~ ~~~~~sti~~-~~--~~:--~~~:-=~~~~~~~~-~-~~~-=~~-~~~~-aar do:=~~~~-:-~.:~~~-~~-~~-:~~~-6

Het toereikend , terzake dienend en niet bovenmatig zijn van politiegegeve ns komi aan de orde in Handboek RID tabblad 0.0 , 2. 7
en 2.5.1 (ethische code RID). Aileen relevante zaken worden verwerkt, conform de werkinstructies. Er vindt steeds een afweging
plaats. Het doel waarvoor en waarom de gegevens vastgelegd moeten worden, moet steeds duidelijk zijn . Het doel is om in de
. eerste regel van de mutatie de doelbinding en noodzakelijkheid te vermelden. Die regel komi terug bij opmaak van elke mutatie.
Wanneer er gesproken word! over een brondocument word! ermee bedoeld het hoofddocument als start waaronder aile mutaties

I

lIfne~;~l:.~.;~~~;:~~;.~~;~~-~q~~;~;~ ~e~~~~;~ij~~-;,~~:.~~-~~~=-~-~:~-~~-~~~-=~~-~e

___

reden

waaro=--~-~~-~-~:.:~:~~~=~~:~.:~-~

_?_ I Het voo~~§l:l~~- doel..'!il.rwerkE!_n als de WPG daar uitdr~kkelij~r_:J_voorzie_t_~omt _aan de orde in Hand~g_El__~B_IP_!§.l?_blad 2.6.1 '----8

Het vermelden van de herkomst en wijze van verkrijging komi aan de orde in Handboek RID tabblad 0.0 , 2.7 en 2.5.1 (ethische
, code RID) . Hierin is oak de controle door de teamchef benoemd. Voorhanden is oak de procesbeschrijving Update procesmodel
en -beschrijving 'Veiligheidsinformatie genereren', Programma Intelligence, voor de RID .

!

IAile bronnen liggen vast. Enerzijds zijn dat de informanten met de daaruit voortvloeiende rapporten die een afzonderlijk traject
hebben (R IDS) en vervolg ens de bronvermelding binnen de BVO. De bran waaruit de informati e is ontsproten is herleidbaar en ligt
vast. Er vindt steeds een controleslag plaats aan de hand van de gegevens en er word! nagevraagd bij andere bronnen. De
controle is vooral gericht en georganiseerd aan de voorkant. Hieroo word! door de teamchef toeoezien.

I

I

liD Aanbevelingen
I Geen .

1.6.2

Juistheid, volledigheid en beveiliging politiegegevens

In Handboek RID , tabblad 2.1 (proceshandboek RID BVO) word! in meerdere processtappen gewezen op de juiste en complete
invoer van gegevens. Aile medewerkers zijn doordrongen van kwaliteitsbesef. Er zijn werkafspraken in de vorm van het Handboek
RIDi instructies in de vorm van BVO mutaties. Voordat politiegegevens worden ingevoerd worden deze gecontroleerd aan de hand
van andere bestanden zoals GBA en ROW.
De applicatie BVO is voorzien van een functionaliteit waarmee de juistheid en nauwkeurigheid van de politiegegevens word!
bevorderd , zoals verplichte velden, invoercontroles, referentietabellen. De applicatie is voorzien van bedoelde functionaliteit.
Functionarissen die politiegegevens verwerken m.b.v. BVO zijn hiervoor opgeleid.
Het
sluit niet aan op de bestaande, specialistische werkzaamheden I registraties I vastleggingen van de RID. Oak om aan
""'rnlirhllinr,, r te voldoen , word! gebruik gemaakt van andere system en die door de RID worden gevoed en die elders
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r degene die met de controle en he! toezicht op de WPG zijn
he! CBP en de functionaris gegevensbescherming, alsmede
verrichten is niet aanwezig bij Politie Zeeland. De

1.6.3

Autorisaties (protocolplicht)

De politie Zeeland beschikt over een Besluit Autorisatieprocedure met standaard autorisatieformulieren , alsmede een document
Autorisatiebeleid Zuid-Nederland met bijlage Procesbeschrijving en autorisatieprofielen. De documenten zijn raadpleegbaar op het
DELTANET, dat voor iedere gebruiker toegankelijk is. Binnen de door de
steekproef

RID

IGeen.
1.6.4

Geautomatiseerd vergelijken
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1- 1 Geautomatiseerd vergelijken is verwoord in Handboek RID , tapbladen 0.0 (Procesmodel en- beschrijving veiligheidsinform atie
8 1 genereren) en 2.1 (Proceshandboek BVO, RID) en de landelijke procesbeschrijving Update procesmodel en -beschrijving
i 'Veiligheidsinformatie genereren', Programma Intelligence , voor de RID.

i
!D.m.v. de BVO superregistratie hebben RID medewerkers de mogelijkheid om aile inhoudelijke informatie (m.u.v. bepaalde CIE

' gegevens) van andere BVO registraties in de gehele Zuid-6 te bezien. Deze mogelijkheid heeft de BVO applicatie, gecombineerd
de toegekende BVO superregistratie , in zich. Permanent is de noodzaak hiertoe aanwezig om een goede informatiepositie op
IItemetbouwen.
In de BVO registraties worden artikel 9 en artikel 10 gegevens opgeslagen . Aangezien artikel 8 gegevens voornamelijk

i m.b.v. de BVH applicatie worden verwerkt en niet gekoppeld is aan de BVO en/of BVO superregistratie, heeft 1 RID medewerkster

I (bewerkster)

een BlueView autorisatie. Hiermee heeft zij de mogelijkheid om RID objecten en subjecten landelijk te bevragen in de

IBVH. lndien daadwerkelijk overeenkomende gegevens in een BVO registratie worden aangetroffen , word! contact gezocht met de

1 betrokken bevoegde functionaris om diens toestemming te vragen voor het ter beschikking stellen van diens informatie aan de RID
· taak. Handelingen in BVO worden structureel in de applicatie gelogd.
lnformatie verkregen m.b.v. Blue View betreft artikel 8 inforrnatie waarvoor geen toestemming van een bevoegd functionaris
noodzakelijk is. Handelingen in Blueview worden structureel in de applicatie gelogd.
De bewaartermijn van aile loggingen is onbekend . Zie voor wat betreft deze logging en de bevindingen bij de CIE in par. 1.5.4.

Bovenstaande handelingen worden echter niet geprotocolleerd op de manier waarop het BPG op doelt. Een uitzondering hierop
zijn de gevallen waarin gerelateerde gegevens werden aangetroffen en verkregen. De herkomst en wijze van verkrijging van de
1 gerelateerde gegevens worden dan wei vermeld.

I
IBij afwezigheid van RID bewerkster worden bovenstaande handelingen verricht door een medewerker lnfodesk.
iEr is een analist vrijgemaakt die de RID parttime ondersteunt. Dit is onvoldoende , omdat de capaci teit ontbreekt om op aile
I onderwerpen analyses

uit te voeren.

IAile medewerkers van de RID en de medewerkers die ten behoeve van de RID bevragings- en analysewerkzaamheden verrichten
i beschikken over de benodigde opleidingen en ervaring. In dat verband wordt oak verwezen naar par. 1.6.3.5 en par. 1.5.4.

I
I
ID IAanbevelingen
1-81' Breng het vraagstuk van het geautomatiseerd vergelijken op landelijk niveau onder de aandacht van de wetgever. Neem naar
aanleiding van de uitkomst van deze actie waar nadia beheersmaatreaelen.

1.6.5

In combinatie met elkaar verwerken

I D Bevindinqen
1- In combinatie met elkaar verwerken komt ondermeer aan de orde in de landelijke procesbeschrijving Update procesmodel en beschrijving 'Veiligheidsinformatie genereren', Programma Intelligence, voor de RID, die in het Handboek RID is opgenomen.
Zie verder de bevindingen in de hiervoorgaande paragraaf geautomatiseerd vergelijken. In combinatie verwerken is bij de RID
Zeeland ni et aan de orde.

7

I~D

Aanbevelingen
Geen.
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1.6.6

Bewaartermijnen en vernietiging

ID I Beheersdoelstellinqen
i_Y..LI?J.~.l.~
.L+_F'.'_o_t_l~l~_g_e_g~.'!.E'!.CJ?..~.lk__h9JU<J._~£-()P__CI()()_<;t_?."!9.~--<:.()n_~~()!_E'!_~~n--~n-.LJ_~!~.r.lii_~__§l<:!"!r._CJ§__g_"!~-LJ_f!l_!_i!-_<:!!?.~-E'!--Y.~~-~~~L~-g__y_~_r_!Y_1q~~!:l-----------J----L?.<L[.?.<.
2 I Na verwijdering maximaal 5 jaar bewaren en gebruiken voor afhandeling klachten en verantwoording van verrichtingen ! I X i · X

:~:1~~~~~-:~~:::~:~::~~~~~l~~~~~~~~~~~;~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~ii~:~~~~{~~:i~j~=~~:~~~i~i~:.~:~i~~]:H=t:l::

~ .lJ.!!~_lLJ_!\~!.1.2.!!.1..~~?.()!.1_<;1_E'!!.E'!..9~-~-§ll~-r1--~U-q~[.l-~--~~-~~~~-~~-r:t:l_ilf2_!!!...9.P.9!."!~-~-!-~Y.()~-gQ__g_~~§-9_!_1:J_y__herCI!_E'!_LJ_~g_e 9__Cl!._lQ__~.§!-~~!.~~_g_J!_j___j___[ __ _
~.Y.!?l<:J.()~_I_!~an 9.§!:-~~-g_~~~'?~!!!~lU_~e v_~_~g_g_~g_~~!~~uw~_E?__Y_E'!!:Y.'-~~~il2_g__~_r:l--~~~-~~~~-~-~~-~~12£L~!~l~ll-\l.~~~-~.E'!~~~~-~~!_r:_~g___! X l----t--~6

! Afzten van vermettgtng mgeval waarde voor cultureel erfgoed of htstonsch onderzoek conform regels Archiefwet

;

!X ; ! X

ID ! Bevindin en
1-! Verwijderen , bewaartermijnen en vernietiging van politiegegevens komen aan de orde in Handboek RID , tabblad 2.7.8
2 (Verwijderen, vernietigen gegevens) . Afhankelijk van de mogelijkheden van de functionaliteit word! de verwijdering automatisch of
handmatig door de functioneel beheerder BVO uitgevoerd in opdracht van de
I
i
BVO bevat
functionaliteiten voor het ondersteunen van dit

I
I
I

I controle i.v.m.
ontberen van een gegevensbeheerder niet structureel plaatsvindt, word! dit gecompenseerd doordat bij
:-+-~"!!.1_\/_LJ_ll~nde !!.1.'!_9.~__Y."!!.l~~.!?LE'!_<?_!g~_g_~Y.~.f2?.,_!?_~_?.~~!:1..~.9.~2L2!..q~_.r.~~-c_j_~_<l.."!!:l.~E'!.?_ig~_!n.fQ!_~§_~_~_§!__\I.~_~Y.'-~~-€l-~9-~-"!2_~2-~!~.r1-3.U_f2~-------------3 ; Het verbod om verwijderde gegevens niet aan de personen en instanties genoemd in artikelen 16 Vm 20 , 23 en 24 WPG te
verstrekken is niet aanwezig. Het wettelijk verstrekkingregime word! gevolgd. Verstrekking in de genoemde gevallen is in de

!

---·-·t·.P.~.9-~.!~~-Q()_9_Q!~-~-Y.().9!9~-~()~-~CI:

_____________________________________________________________________________________ . ________________________________________________ . _________________________________________________ . .......

4- De regels voor het ter beschikking stel len tijdens de bewaartermijn komt aan de orde in Handboek RID , tabblad 2.7.8 (Verwijderen ,
1

5___ E_~~!.l.l~!!9~.Q_g_€)_g~_\I_~Ci~J..:.-}:_e_~_)?_~?.(;QJ~~!!.1.9.~~-El.l~.ll.9.!!.1..2§~--~"!9~.~-!?..!!.1..2~-p_r.§~lJj~--11-()9_.Q~~!..v.()~-g~~()-~~!.1.:...........................................................
6

!Een procesbeschrijving inzake de toepasselijkheid van de archiefwet is niet geregeld in het handboek RID. Bij gelegenheid word!
!het wettelijke regime gevolgd. Uit verkregen informatie van de teamchef RID blijkt dat verwijderde artikel 10 lid 1, onder c ,

I gegevens , vallend onder de werking van een artikel 14 WPG verwerking , fysiek niet worden gearchiveerd bij Post & Archiefzaken
! van politie Zeeland. Volgens de teamchef RID beschikt zij n afdel ing wei over artikel 14 gegevens, maar worden deze gegevens
'I niet bij PAZ gearchiveerd. Dit omdat de vernietigingstermijn nog niet is bereikt en daarnaast omdat deze Post &
Archiefmedewerkers dan toegang zouden krijgen tot RID gegevens. De te beantwoorden vraag is nu wie de "beheerder" word! of
j moet zijn van deze verw.ijderde RID informatie. Het beheer beleggen bij de R.ID betekent dat een RID medewerker, in strijd met
i arttkel 14 WPG onvermtJdeliJk een soort van "operattonele" toegang tot verwtJderde gegevens verkrt]gt. Htervoor zullen
com enserende maatre elen moeten worden enomen .

I

ID ! Aanbevelingen
1 j Continueer de compenserende maatregelen voor politiegegevens in de bewaarfase.
2 l lmplementeer zo spoedig mogelijk de voorziening voor het geautomatiseerd schonen indien deze door de vtsPN word! uitgeleverd.
6 · Zorg voor een voorziening om aan de Archiefwet te voldoen.
1.6.7

Ter beschikking stellen van politiegegevens

ID i Bevindingen
1- Ter beschikking stelling van politiegegevens komt aan de orde in Handboek RID , tabblad 2.8 en 2.8.2 (verstrekken en ter
7 beschikking stell en informatie.)

a

Door RID worden regelmatig politiegegevens terbeschikking gesteld aan onder andere RID-en in den Iande (ongeveer 60 70
maal per jaar). Openbare orde informatie word! ook d.m.v. een verstrekkingenrapport openbare orde of proces-verbaal ter
beschikking gesteld aan de politietaak via de Regionale lnformatie Organisatie (R IO) en/of korpsleiding. Ook word! via de RIKIDIK
openbare orde informatie verder verwerkt als een artikel 13 verwerking (I POL) . De teamchef RID word! in het ter beschikking
stet len altijd als bevoegd functionaris betrokken.
Aile ter beschikking stellingen zijn geprotocolleerd in de vorm van een verstrekkingenrapport. In enkele gevallen komt het voor dat
van zogenaamde "strafrechtelijke bijvangst", niet de core-business van de RID , door het hoofd van de RID een proces-verbaal
wordt opgemaakt dat in overleg met het OM ter beschikking wordt gesteld, aan een rechercheonderdeel binnen de politie , of aan
het OM zelf. Meestal betreft het dan de informatie aan de (RCIE) officier van justitie met wie overleg plaatsvindt.
Het komt niet voor dat aan artikel 13, lid 1, verwerkingen (HKS/FCM) politiegegevens ter beschikking worden gesteld. lncidenteel
is het voorqekomen dat aan een artikel 13, lid 2, verwerking is ter beschikking gesteld. De Rl D krijqt momenteel geen MRO en
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I

ID Bevindingen
VROS hits op basis van hit-no-hit. De applicatie (BVO) is voorzien van een functionaliteit , waarmee politiegegevens ter beschikking
kunnen worden gesteld aan de genoemde verwerkingen. De Rl D denkt momenteel na over het eventuele ter beschikking stellen
, van politiegegevens aan de VROS verwerking . Procesbeschrijvingen aangaande ter beschikking Ste lling aan de artikel13
I verwerkingen zijn niet aanwezig in het Handboek RID.
Aan de wettelijke beperkingen en weigeringsgronden is aandacht besteed in Handboek RID, tabblad 2.8.1. De daarin vermelde
evaluatiecodes zijn van invloed op het wei of niet ter beschikking stellen .

I

Voor wat betreft de geheimhoudingsverplichting leggen ambtenaren van politie en andere personen de eed of belofte van
geheimhouding af. Bij gelegenheid van de introductie van politieambtenaren en andere personen in hun werkomgeving wordt door
, leidinqqevenden aandacht besteed aan de qeheimhoudingsverplichting.

o in het Handboek RID voor het ter beschikkin stellen aan artikel 13 verwerkin en.

1.6.8

Verstrekkingen

ID i Bevi ndin en
1- Verstrekkingen komen aan de orde in het handboek RID, tabblad 5.0 waarin oak wordt verwezen naar de verstrekkingenwijzer.
4 De verstrekkingenwijzer is bij de medewerkers van de RID bekend . Er word! goed gekeken/gewogen wat wei en niet verstrekt
mag/kan worden. Eventueel is er overleg met de PF-er. Er wordt altijd een rapport verstrekkingen opgemaakt.

Uit de openbare orde registratie (art. 10 lid 1 onder c WPG) worden , m.u.v. verstrekkingen aan burgemeester, geen verstrekkingen
gedaan. Dit betekent dater geen politiegegevens buiten het politiedomein worden gebracht.
Conform art . 4:3 lid 1, onder i, BPG worden politiegegevens uit de openbare orde registratie verstrekt t.b.v. Koninklijke
onderscheidingen . Deze verstrekkingen worden vastgelegd in Corsa.

I

liD Aanbevelingen
J

Geen.
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1.7

Artikel121nformanten CJE

1.7.1

Noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelbinding
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Politie

I~:
1~ :
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-···············

1Geen.

1.7.2

Juistheid, volledigheid en beveiliging politiegegevens

ID I Beheersdoelstellin en
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8 !De herkomst en de wijze van verkrijging van politiegegevens word! vermeld
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I toegang

br~-:~

afs~·~:·;:~~ ~:~

tot
informatie. Het argument is he!
...
de.
van
Formeel is dit niet geregeld , maar
i de teamchef CIE heeft hier geen problemen mee. Wei heeft de teamchef CIE problemen met eventuele toegang van
i toezichthouders tot de brutogespreksverslagen in de rode BVO omgeving . Dit omdat toezichthouders niet tot de CIE-eenheid
. behoren en de CIE status niet hebben . Bronbescherming is het argument voor terughoudendheid op dit gebied . Verder is de CIE
; zo transparant mogelijk. Een ander ar ument is dat men inhoudeli'k kennis moe! hebben van de CIE-werkwijze om he! toezicht
De
juist uit te kunnen oefenen .
controle
de artikel 12 informatie
rmantenbestan word! tweemaal
rd door de CIE-OvJ .
Toegang in de vorm van autorisaties voor toezichthouders is niet gerealiseerd . De toezichthouder (PF) is afhankelijk van de
informatie aangeleverd door de teamchef CIE. Teamchef CIE constateert dat de in de SLA gemaakte afspraken door vtsPN niet
altijd worden opgevolgd . Het is in he! verleden voorgekomen dat de vtsPN medewerkers stuurt t.b.v. systeemonderhoud zonder
dat deze aan de screeni seisen voldoen. Dit is inm
hebbend
sindsdien niet meer voor.
Met
de relatief nieuwe ontwikkeling van centrale opslag in de BVO-rood omgeving , zoals eerder verwoord , maakt
de
· van bewerkers . Een bewerkerovereenkomst voor BVO-Rood is niet onderzocht.

ID I Aanbevelingen

4-51Regel de toegang van de toezichthouders tot politiegegevens als bedoeld in artikel 4, lid 4 en 5, WPG in een procesbeschrijving .
6

ILaat naar een aanvullende privacy audit uitvoeren naar de bewerkerovereenkomst ISLA voor BVO-Rood .

1. 7.3

Autorisaties

ID I Beheersdoelstellingen

L~ f !?J ~JA

1

I , i .
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Een autorisatiebeheerssysteem waarin

"'n''"".'"k" rechten aan specifieke functies/rollen en specifieke taken zijn gekoppeld is aanwezig . Procesbeschrijving en het

autorisatiebeheersysteem volgen de algemene uitgangspunten en regels in de Handreiking Autorisaties. De procesbeschrijving is
in bewerking bij de IBF.
Een Procesbeschrijving inzake door de verantwoordelijke te autoriseren ambtenaren van politie is aanwezig . Uit de interviews blijkt
dat de gespreksverslagen in BVO-Bruto worden verwerkt. BVO-bruto staat in een Hoog Beveiligd Rekencentrum (BVO-rood).
Allee n de d aarvoo r ge auto risee rde n k un nen ve rzoe ken in diiielllnlielllnlitlilotilaiiluiitllollrislilaiiltllieilvilaiinllliblilepilaiilaiilideiilgleibilruiiikleiirisil.AlliillleiieiiniiiheitiihliioiioiifdiliCiiliEiikian
medewerkers voor de artikel12 verwerkingen autoriseren. •
1
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De CIE-OvJ kent de categorieen van ambtenaren die geautoriseerd zijn .

!

De runners hebben de verplichte CIE cursus gevolgd en zijn hierdoor gecertificeerd . Er is sprake van een leer- en ontwikkeltraject
voor nieuwe medewerkers. De overige functionarissen (niet zijnde runners) zijn intern I extern opgeleid I ge'instrueerd.

liD ! Aanbevelingen
! Geen .

1.7.4

Geautomatiseerd vergelijken

ID i Beheersdoelstellin en

-

1\\
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I
I
I

ID Aanbevelingen
1 Bewerkstellig een landelijk eenduidige interpretatie van de reikwijdte van het beg rip "geautomatiseerd vergelijken" en stel indien
noodzakelijk, aan de hand hiervan een aanvullende procedurebeschrijving op.

1.7.6

Ter beschikking stellen van politiegegevens

In het opleidingsprogramma van de CIE wordt aandacht
besteed aan de geheimhoudingsverplichting inzake het verwerken van politiegegevens . Bij indiensttreding leggen ambtenaren van
de politie Zeeland en andere personen de eed of belofte van geheimhoud ing af. Bij gelegenheid van de introductie van
politieambtenaren van de politie Zeeland en andere personen in hun werkomgeving word! door leidinggevenden ook aandacht
besteed aan de eheimhoudinn'"'"'rnlirhtinn
Aanbevel ingen
Geen .
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1.8

1.8.1

Artikel12 lnformanten RID

Noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelbinding
I V j £?j.!I.L~

ID l Beheersdoelstellinqen
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~li~~~~~~·
i De herkomst en de wijze van verkrij ging van politiegegevens wordt vermeld

8

iXi i i

ID Bevindinqen

I·!E·e~n·oiivieiirzliciih·t·m·e·tlivllielrwiie·r·k~iniliQEe.nllivllialnill'Pii'oi iliijtiieQI'ejjj"rll'eiivllielniislmiieiitlihiieiitiioiioiliQoiiiphiieiitiviieilrwleiiriikieiiniviiaiinlilinliifioiirmiiainliitiligEelgEeilviieiinis Dit
is bi j de R ID aanwezig.
bevi ndt zich op een

1

----L~_lg__[Q!_<?_rQ__~!g~-~-c;.b~!.Ql_SI__!"I~-~~-'?_r:~,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 ., Dit onderwerp is verwoord in Handboek RID 2011, onder tabblad 5.0. Hierin wordt verwezen naar de omschrijving zoals vermeld in
art . 12 WPG en de memorie van toelichting. Het Handboek RID is op 26 april2011 geaccordeerd door de plaatsvervangend
Korpschef, De teamchef RID stelt jaarlijks een inlichtingenbehoefte plan Uaarwerkplan) op waarin hij m.b.v. zijn vakkennis, lokale
bekendheid en voorspelbare items, de aandachtsgebieden voor de openbare orde taak van de RID beschrijft. Dit jaarwerkplan
wordt via de korpsleiding (KMT) ter inste mming voorgelegd aan het Regionaal College. Na verkregen instemming/toestemming
van het Regionaal College worden de RID runners ge'lnstrueerd om openbare orde informatie gerelateerd aan de bedoelde

__

-~~!!_9_~~-~-~,.9~Pi~9~J-~_Y.E'O!.~-r ~g~n,

3

Gemeenschappelijke verwerkingen zijn niet van toepassing op de RID.

4

Gevoelige politiegegevens worden , conform artikel 5 WPG, slechts in aanvulling op andere politiegegevens verwerkt indien dit
onvermijdelijk is. De onvermijdelijkheid wordt beargumenteerd vastgelegd bij de betreffende gevoelige gegevens. In de BVO
"beheerbak" RID wordt in een werkinstructie voor de medewerkers verwoord dat de onvermijdelijkheid telkenmale beargumenteerd
dient te worden bij de vastlegging. De werkinstructie wordt opgenomen in het Handboek RID 2011. De teamchef RID heeft m.b.t.
het bovenstaande op eigen initiatief meerdere malen advies ingewo nnen bij de PF voordat tot opslag van gevoelige gegevens

r-- ----------------------

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ _

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----"--~-~-rs!__QY.~.r.g~_g_~~-"-'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 I Rechtmatigheid komt aan de orde in het Handboek RID , tabblad 2.5.2, waarin is opgenomen dat de informant, zonder

Itoestemming van het bevoegd gezag geen strafbare feiten mag plegen. Aile verkregen gegevens worden door de teamchef
1 getoetst
1

op rechtmatigheid . Voordat de RID een informant gaat runnen , vindt met de beoogd informant een intake gesprek plaats
waarin de do's en dont's voor de informant ter sprake komen. De runners vragen de informanten naar de herkomst van de door

tl_~y~~7~~~~~~~-:.~~~~~~~~~~~~~~-~~:.t~-~~~~~~~~~~nni~-:-~~-~~~-~-~~=~~~at -~~-~--:~~~~-~~~--~~~-~~:~-=~~~-~--~~:_:~-~-~~-- - - ---------------- -- - -

-6 Dit onderwerp is verwoord in Handboek RID, tabblad 2.6.1. De RID bewerker controleert de door de runners ingevoerde gegevens
I (bruto gespreksverslagen), vu lt deze aan en corrigeert deze, waar nodig. Vervolgens worden de ingevoerde gegevens door de
teamchef bekeken en waar nodig door hem of door een ander gecorrigeerd. De chef RID leest aile bruto gespreksverslagen en
ondertekent een print van de bruto en de vanuit het bruto verslag gemaakte netto verslagen , waarna dit document in de fysieke

I

~~~:~~~~~~~~~~:~~~:~~~~~1~:~~:~~~~~~:~~~:~~~~~~~~~t~:~~~:=~~~:~::~~~~:~:::::::::::::=:==:=::::::===--===::::::::::=:=:===:::::=:=::::::=:=::::
8

Dit onderwerp is verwoord in Handboek RID tabblad 0.0, 2.7 en 2.5.1 (ethische code RID). Uit het interview blijkt, dat de herkomst
en wijze van verkrijging oak altijd conform de instructies wordt vastgelegd. De BVO bevat ter ondersteuning van dit
verwerkingsproces specifieke velden. De BVO biedt oak de functionaliteit om kenmerken aan een mutatie te koppelen. lndien dit
! relevant en mogelijk is, wordt deze functie gebruikt. Als deze functionaliteit in een voorkomend geval te weinig mogelijkheden
I biedt , wordt een en ander verwoord in de vrije tekstvelden.

I

I

I'D Aanbevelingen
Geen.

1.8.2

Juistheid, volledigheid en beveiliging politiegegevens

ID Bevindingen
1

Dit onderwerp is verwoord in Handboek RID , tabblad 2.1 (proceshandboek RID BVO) waarin in meerdere processtappen wordt
gewezen op de juiste en complete invoer van gegevens. De RIDS applicatie is voorzien van een functionaliteit waarmee de
juistheid en nauvvkeurigheid van de politiegegevens wordt bevorderd , zoals verplichte velden, invoercontrole s, referenti etabellen.
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De daadwerkelijke toegang tot de politiegegevens opgeslagen in de applicaties zijn middels au torisaties en conform de BBNP
bepalingen beveiligd.
Bruto gespreksverslagen van informanten worden opgeslagen in de BVO-Rood en zijn slechts geautoriseerd voor RID
medewerkers.
De maatregelen/procedures/afspraken zijn vastgelegd. De ruimte waar RID werkt maakt onderdeel uit van het politiebureau te
Middelburg. In de dienstauto's gebruikt men soms C2000 met een afgesloten bank, voor de rest geen verbindingsm iddelen
behalve de di ensttelefoon voor een aantal medewerkers. Men werkt op een gesloten netwerk zoals hiervoor omschreven. Daartoe
hebben de
RID
middels een user-id en een wachtwoord . Na
word! de

1.8.3

Autorisaties

ID i Beheersdoelstellinqen
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Een procesbeschrijving inzake autorisaties is aanwezig op he! DELTANET. Er is een autorisatiebeheerssysteem waarin specifieke
rechten aan specifieke fun cties/rollen en specifieke taken zijn gekoppeld. Procesbeschrijving en het autorisatiebeheersysteem
volgen de algemene uitgangspunten en regels in de Handreiking Autorisaties. De procesbeschrijving is in bewerking bij Politie
Zeeland (informatie beveiligingsfunctionaris). In de door de informatiebeveiligingsfunctionaris uitgevoerde steekproef werden bij de
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liD i Aanbevelingen
j Geen.

1.8.4

Geautomatiseerd vergelijken

12 j Dit onderwerp is verwoord in Handboek RID, tapbladen 0.0 (Procesmodel en - beschrijving veiligheidsinformatie genereren) en 2.1
J (Proceshandboek BVO, RID). D.m.v. de BVO superregistratie hebben RID medewerkers de mogelijkheid om aile inhoudelijke
1 informatie (m .u.v. bepaalde CIE gegevens) van andere BVO registraties in de gehele Zuid-6 te bezien . Deze mogelijkheid heeft de
! BVO applicatie, gecombineerd met de toegekende BVO superregistratie , in zich . De noodzaak tot deze handeling is structureel
aanwezig om een goede informatiepositie op te bouwen . In de BVO registraties worden artikel9 en artikel10 non"'""'' 0
opgeslagen. Aangezien artikel 8
I" m.b.v. de BVH
icatie worden verwerkt en niet
i aan de
BVO en/of BVO
;
I i
i ove
gegevens in
een
registratie worden aangetroffen , word! contact gezocht met de betrokken bevoegd functionaris om diens toestemming te
1 vragen voor het ter beschikking stellen van diens informatie aan de RID taak. Handelingen in BVO worden structureel in de
i applicatie gelogd. lnformatie verkregen m.b.v. Blue View betreft artikel 8 informatie waarvoor geen toestemming van een bevoegd
functionaris noodzakelijk is. Handelingen in Blue View worden structureel in de applicatie gelogd. Bovenstaande handelingen
worden echter niet geprotocolleerd. Een uitzondering hierop zijn de gevallen waarin gerelateerde gegevens werden aangetroffen
! en verkregen. De herkomst en wijze van verkrijging van de gerelateerde gegevens worden vermeld . Er is een anal is! vrijgemaakt

I

I
I
!
i

Iidliieildiie· R·IDililialirtjtimiiiielio~nlidiielirsiitieiunlitiil.iDiiitlisi liolnviloiilidoiieiinlidiiel,iolmlidiiaiitlidie.cliaiiiaiciliiteiiitiloiinlitjbiireiielklt iomiiiloilpiialljlel oinldiieiiriii
w elriieiinilainiai lyses u it te voeren .

Iil!!Zeals bij de artikel 10 verwerkingen aan de orde kwam, beschikken de betreffend e medewerkers over de vereiste kennis en
; vaardi heden.

liD

IAanbevelingen
Geen.

1.8.5

Bewaartermijnen en vernietiging

ID I Bevindinqen
1 Een procesbeschrijving inzake het controleren vernietigen van politiegegevens die zijn verwerkt voor de centrale op en het beheer
van een informant gegevens is vastgelegd in Handboek RID Zeel and, document 2.5.12. De teamchef heeft op eigen initiatief aan
functioneel beheer BVO gevraagd om een lijst van subjecten in de RID BVO-registratie aan te leveren aan de hand waarvan
geschoond kan worden daar waar mogelijk en noodzakelijk. De teamchef merkt op dat er nog geen sprake is van vernietiging van
verwijderde gegevens, simpelweg omdat er bij de aanvang van zijn taak (2005) formeel geen sprake was van RID informanten,
maar dat deze personen als gesprekscontacten werden geregistreerd. lnmiddels zijn aile informanten zeals is afgesproken
aanqemeld bii de NCIE als RID informant.
Aanbevelingen
Geen.
1.8.6

Ter beschikking stellen van politiegegevens

ID i Beheersdoelstellingen
IvI ol N1A
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ID Bevindinqen
.' Dit onderwerp is verwoord in Handboek RID , tabblad 2.8 en 2.8.2 (verstrekken enter beschikking stellen informatie). De brute
informantengegevens (gespreksverslagen , artikel 12 WPG) worden zeer ruim binnen de maximale termijn van vier maanden
1
; omgezet naar nettogegevens (artikel 10). Meestentijds is dit uiterlijk binnen een week gerealiseerd . Overige , voor de algehele
politietaak relevante informatie, in de vorm van"bijvangst", word! verwerkt en daar waar mogelijk aan andere verwerkingen ter
1 beschikking gesteld. Hierbij word! "strafrechtelijke bijvangst" op grand van de landelijke "Handleiding lnformatie lnwinni ng
'I Openbare Orde" , na afstemming met de CIE-OvJ , in de vorm van een proces-verbaal ter beschikking gesteld aan een tactisch
team. Met de CIE-OvJ word! afgestemd aangezien er geen RID-OvJ is. De RID werkt immers niet onder gezag van het Openbaar
J Ministerie maar onder gezag van de burgemeester, daar waar het gaat over de openbare orde. De teamchef stelt elk jaar een

I
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ID I Bevindingen
3 Bij indiensttreding leggen ambtenaren van politie en andere personen de eed of be lotte van geheimhouding at. Bij gelegenheid van
! de introductie van politieambtenaren en andere personen in hun werkomgeving wordt door leidinggevenden aandacht besteed aan
!de geheimhoudingsverplichting.

!

II

I

D Aanbevelingen
1 I Geen.
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1.9

Artikel13 (Landelijke registers)

1.9.1

Noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelbinding

ID Beheersdoelstellinqen
1 Overzicht )~f1delijke verw.~~_r:l-~_r:l__\~!_s>nde!.~.\~!J_r:l_~l)_g~an de

! V \ !lj_t:!=~

f:l£~~\~!~§!~_~)_!1Un ~P.~-~~~ke do€!)~!~1!0.9~!.1_ _________-----tJ -L

X

r-~ ~-~~-~_@_E.l_~~§!2..~-~gg.!f1_g__~_Q_~~-\\~!i.i~.!?-~~~c:!~.9~9evE!!:l.~.-~Q._het vg_~9.Q.~.':l...§l-~.':l..c:!~.-~!!!!.~r:!-~£9.r..9~.!-~r.!.':l.~.'!:9~J~99!.f1_g___+--~-+---t-~3

Gemeensch<y2pelijke

verwe~~~E)_!l.§_S<~!l~l~-~an .b.~!

CBP .r!:l~-~c:!~!.l_ _ _ _____________________________________________

-----t=-h-r;;

r±-- ~~oelige geg_evens o~ver:!_l_~~!!i~-~E!_rwe~en_~~-aanv~llingyp_ ande~.2£!~..Q~_~ven_s__________________ +-i-t-t' -~~ '=.'2.1!.!~~9.~~~2~9-~~ ve_~~..!:~en voor z~wer ZIJ rec_b_!r:!l~-~~....Y-~~~g~_!l____________________________________

-1---+- .---- ~-

-j--t-s;;~~~~:~~;-~~~~;~~~~~~-;d~\~r~;~~-i~~~~El;g~~-~-~~El~~~~-~~-~~i!~~;;~-;kt.~i~-d~--WPG-d~-~;-;:;itd~-~kk~iijk·;~-~-;;~-;~i~i-----t---H----1-~
ID
1

Bevindinqen
Gedurende de looptijd van het landelijk project implementatie WPG (PIWPG) werd verzuimd om voor artikel 13 WPG
verwerkingen , welke in elke politieregio voorkomen zeals HKS , FCM , HAVANK, PV's en rapporten , een eenduidige schriftelijke
vastlegging conform artikel 13, lid 4, op te stellen. Dit werd mede veroorzaakt door het feit dat, ondanks inspanningen van het
PIWPG om een totaaloverzicht te verkrijgen van aile verwerkingen die mogelijk in aanmerking komen voor een artikel. 13 regime ,
hiervan geen totaaloverzicht verkregen kon worden. Het opstellen van landelijke formats zou ten goede gekomen zijn aan de
eenduidigheid bij de Nederlandse politie alsmede het voorkomen van het per regia opstellen van een schriftelijke vastlegging van
overeenkomende soorten artikel 13 verwerkingen , met het risico van onderlinge verschillen. Landelijke formats hadden
regiospeciliek gemaakt kunnen worden en ter inzage kunnen worden gelegd. Ook de nazorgfase van het PIWPG heeft geen
eenduidige schriftelijke vastleggingen opgeleverd . Uiteindelijk heeft een initiatief van de verschillende privacyoverleggen,
ingedeeld naar verzorgingsgebieden van de v1sPN , een beperkt aantal concepten van veel voorkomende artikel 13 verwerkingen
opgeleverd. De hierna volgende onderwerpen zijn in de interne audit en de externe audit niet toereikend onderzocht. In de
aanbevelingen komi om die reden tot uiting dat een aanvullende privacy audit zal moeten worden uitgevoerd.

Een "Overzicht met verwerkingen van politiegegevens , waarin de verwerkingen ter ondersteuning van de politietaak met hun
specifiek doelstellingen zijn opgenomen" is recentelijk bij de privacyfunctionaris aanwezig. Dit zijn de verwerkingen HKS,
HAVANK, PV's en rapporten en) die onderkend zijn als artikel13, lid 1, verwerking. FCM , infodeskl makelfunctie infodesk, moeten
____ .r:!9.£!!er i-~~~ge wordE)_!1_.9.E.l~9.c:!: _________________________________________________________________________________________ _
2
Een procesbeschrijving, waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden t.b.v. het opstellen van schriftelijke vastleggingen
___ -~9i..c!~D....b.~!!!.9.c:!L.l~..l!.i-~U~-~!.l.I'!.E.l..L:!9_,____________________________________________________
--------------------~ J2.i!..9.!:19erw_~-l~-~L'!.§!.':1J9~.f:l..?~~ir:!9.:................________________________________________________________________________________________________________________________ _
4-7 Deze onderwerpen zijn niet onderzocht.
ID Aanbevelingen

~ _g_<:J!!!f:l!~~eer het .9..'{.E.ll?.l~-~1.~~.f1.Jirlikel 1_?._'{erwer~g~.Q.!!.IJJ~_g __9e betreffend~-~9.E.l.Y.!!.r1..~~U~~?-~"-------------------------------------------4-7 Laat voor deze onderwerpen een aanvullende privacy audit uit voeren.
1.9.2

Juistheid, volledigheid en beveiliging politiegegevens

\ _y_j_p !_~ -~

ID \ Beheersdoelstellinqen

W-+E.QiltJ.~g~gevens~!i_~__9!!~!.22 de doelein~n waarvo£r.~L~.r~_E).Q_~erwerkt: juist en nauwkeur!g______------------------~J-~
~2-~~g~g~~~~Y__2 rden ~Elrbeter~,...Y~.I.Q~E)_!Igd

of

aang~_l!_uld .!!:1.~-~!:l.sl~~<:J_r:JJUISI~!.l_'{.9.!!~!.9.E!!iken

te ~J.~-----------------

i i__ i____ -~-

t-~tf~~~~g!~~~: :~;~~~;;l~~~~~-~i~~~;]~~~~~~~r-~·£!~~-:~~~~~;~~i-j~~;~~l~~-~;<:J~~~=J.~~~:cr~==:=::fJ:l::l~
5

6
ID

IToegang voor het CBP , de (interne) auditor, de priv~unctionaris en technische medewerkE)_I_~_!9!_eolitiE!_9.egevens
I Bewerkerovereenkomst inqeval oolitieqeqevens met tussenkomst van die bewerker worden verwerkt

! ! ! IX
I I I X

I Bevindingen

1-2 1HKS gegevens van politie Zeeland \Varden beheerd conform het landelijke afsprakenboek. FCM gegevens van politie Zeeland
1 worden beheerd conform het landeiiJk model Beheerreglement FCM. Het beheer van eventuele andere artikel 13 verwerkingen in

ri:::l~if~~~;~~~:~~~i:.~~0:~:~:Q:~i===:=::=:::~==: =:=:::::=: ::=:::::: ::=::::=::===::: : : ==::=:=:::====::=:::=:::::::: : : : :=::===::==:===:: : :~:=: : : ::
4

. Een "Procesbeschrijving inzake de toegang tot de politi egegevens ten behoeve van het toezicht door de verantwoordelijke op de
naleving van het bij of krachtens de Wpg bepaalde" is niet aanwezig. Er is geen toegang in de vorm van een autorisatie.
Aangezien nag niet in aile gevallen duidelijk is wanneer sprake is van een 13 verwerking en de wei onderkende 13 verwerkingen

1
'5-sr&;~~~;:{;~~~~~j~9~~;-~-~~;~~~~~r!~~<J.!.~Il..9.E.l_P.f.~ij~J9.~9.'!:r:!9..Y.!!~~~g-~-~;!.l_l_cY.:.9.E!.~r.l!!.~.e.~.~!.!~-~~~e.!.!?.e.~~_E!!.c:!~~.:............

67

MAZARS

1.9.3

Autorisaties

ID Bevind ingen
1- Een procesbeschrijving inzake autori saties is op het DELTAN ET aanwezig. Een autorisatiebeheerssysteem waarin specifieke
5 rechten aan specifi eke functi es/rollen en specifieke take n zijn gekoppeld is aanwezig. De procesbeschrijving en het
autorisatiebe heersysteem volgen de algemene uitgangspunten en regels in de Handreiking Autori saties. De procesbeschrijving is
in bewerki ng bij de Politie Zeeland (informatie bevei ligingsfu nctionaris) . De au torisaties zijn v.w.b HKS gecheckt en op orde. Bij de
andere artike l 13 verwerki ngen is dit niet onderzocht.
Een punt van aandacht is dat bij de afdeli ng lntegrit eit & Veiligheid (I & V) geen compl eet overzicht is van aile
autori satieaanvragen. Daardoo r ontstaat een incompleet bee ld en de onbekende autorisatietoeke nning vall dientengevolge buiten
de toetsing door de medewerkers van deze afdeling. Toegang tot applicaties zoals VROS, Rl- Online, FCM , Bam Data Systeem ,
word en gerealiseerd door andere medewerkers van politie Zeeland in afwijking van de regu liere autorisatieproced ure. Deze vorm
van autoriseren is echter een landeliik fenomeen en vindt zijn oorzaak in de landeliike aool icatieafsoraken en werkwijzen.

en een aanvullende rivac aud it uitvoeren.

1.9.4

Bewaartermijnen en vernietiging

ID ! Beheersdoelstellin en
I V i Dl Ni A
1 Tevoren schriftelijk vastlegge n van termijn/gevallen voor beeindiging verwerking en de freque ntie van de centrale hieropj -

schoning van het HKS had een achterstand van 4 jaar en zou op korte termijn worden ingelopen. Normal iter wordt er iedere
maand eschoond. Dit onderwer is verder niet onderzocht.

1 De

rivac audit uitvoeren.

1.9.5
1D

Ter beschikking stellen van pol itiegegevens

l _y_lU?~ ~_L~

l Beheersdoelstellinae n

t Dti\'.gege'!. €lD.?..!.~.."!§.r:!.9~.?.~)g_r:!§.~~-~9-~.."!!!..1.~!~~-"!!:.\'.~.'!. .?.~-p_()li.\~~-p_\'.f.§.On(l_Qjf.lQ~\'.!l..Q()_cj!_9._'!..Q.QLb.~-~.!.?.~Y i_t_~!~~~r:!9............... ____ --~---l-~:?:::tQ~g~-~~!i_i l~f!sl.\'.~~-~-r.<J..?.s!P.~E:l.~."!..~?~~.\'.':1..! ~~?_9.§!~--~-()0r -~~@Q~9.~~~~Jj!5,~_':1,_g_~ utoriseersJ.\'..P.E:l.r:.§..()Den tby_P.Q.!~~~l?.?.~-- -~----~-~
1

Po

..

_

~-l0~~~;~~-~~-;-;~~1-~~;~~;-!~~~fi~~f;~~€l~~~;·;;-~;;;;-~Td~--p~-~~~;;-~~-;;~-;i;-;;~iiii;9~9-~;~-~-;;-;;;·t;;~kki;;-[i-- ~i;~--9~~~~di-J-tti

en een aanvullende rivac audit uitvoeren.

1.9.6

Verstrekkingen

en een aanvullende rivac audit uitvoeren.
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1.1 0
1.1 0.1

Artikel13 (VROS-taak)
Noodzakelijkheid, rechtmatighei d en doelbinding

i.!'J.PL~.L~

ID Beheersdoelstellingen

1
2

Overzicht_~~~e rkin~n ondersteuning_politietaak voq_r:_geautom~.!!?~~q_~yerg~!i~ melding_en jegens een_persoon +fi·-L~
--f~
Schriftelijke vastlegging van wettelijke gen~~~~evens e~et voldoen aar:!_~ termij~oo~~~~g~-gg~g___J_

3 1Gemeenschappelijke verwerkingen schriftelijk aan het CBP melden
4

Gevoe~-g~gevens onvermijdelijk verwerken in aanvulli~__2p__andere 2£~~_g~~~~~

!- !

-------==- J±f~

2.~QI.itie~~~ens slechts verwerken vo9r zover zij rechtmatig_?_ilQ_y__erkrE!_g_~_n_____________________________ , _ .-. --. ~_§__~ollt1e~g~~ens ZIJn toere1~end , terza_I5_E'!_~!!:l.r:!.~nd -~-~!~t.P.2.11.~~!!.1.'!!!9. ______________________________ ---+-[--t---[-~-

7 · Verkregen politiegegevens worden uitsluitend voor een ander doel verwerkt als de WPG daar uitdrukkelijk in voorziet

I

X

ID I Bevindin en
1

VROS = Verwijzing Recherche Onderzoeken en subjecten. Uit zowel de interne audit als de privacy audit is vanwege de
beperkingen in de capaciteit en tijd niet duidelijk geworden of de politie Zeeland zelfstandig over een VROS-verwerking beschikt of
dat er sprake is van een landelijke verwerking waarvoor de korpsbeheerder van de KLPD als verantwoordelijke moe! worden
aangemerkt. Op landelijk niveau is deze discussie voor zover bekend nog niet uitgekristalliseerd. In deze paragraaf en de
navolgende paragrafen word! volstaan met he! vermelden van een beperkt aantal bevindingen uit de interne en de privacy audit.
De onderwerpen zijn allen niet toereikend onderzocht. In de aanbevelingen komi om die reden tot uiting dat hier een aanvullende
privacy audit zal moeten worden uitgevoerd.

I

Istadium het VROS beheerhandboek aan het auditteam ter beschikking gesteld. Dit betreft een versie uit 2002 waarop feitelijk geen
' wijzigingen meer zijn toegepast. VROS meldingen kunnen slechts worden gerealiseerd indien, in geval een onderzoek MRO
waardig (MRO=melding Recherche Onderzoek) blijkt te zijn en in de bijbehorende BVO registratie een zogenoemde MRO mutatie
word! aangemaakt. Aan deze MRO mutatie worden subjecten en objecten gekoppeld welke een relevante rol spelen in he!
onderhavige onderzoek. Vervolgens worden wekelijks lande lijk de MRO mutaties en de daaraan gekoppelde objecten/subjecten
vergeleken . In geval van overeenkomsten word! op basis van een hit/no-hit, automatisch in de betrokken BVO registraties een
zogenoemde MRO melding gegenereerd. In deze MRO melding word! he! overeenkomende onderzoek alsmede de betrokken
contactpersoon vermeld. lnhoudelijke informatie over de aangetroffen overeenkomst wordt niet vermeld . Deze MRO melding is

-+-11.9.9!__§!~~-g~'!_~_\2~!.~-~~2~D..Y.§!D..2~..9~Q-~-~b.<!.Y.l9~__13._Y.Q__r:~gl~\r:.~~-~Jees_t?_~§!~-=---------------------------------------------------------------------

2 ~
- Een "Procesbeschrijving inzake de verplichte schriftelijke vastlegging van de wettelijke genoemde gegevens, de termij n voor deter
inzage legging" is niet aanwezig. Uit verkregen informatie van de functioneel beheerder BVO blijkt dat MRO meldingen tot zes
maanden, na de dag waarop een zogenoemde eindmutatie in een BVO registratie word! gemaakt, worden gegenereerd. Na deze
zes maanden worden geen MRO meldingen m.b.t. objecten en subjecten , voorkomende in de onderhavige BVO registratie , meer

~~.._! ~f~~~~i~:!.~- ~!i.C2ii~~i.~~~T::::: ::::::::==:::::::=::::::::::::==::::=::::::==~:::===:~~::=::=::::=====:::=:=:::::==:=::::::::::==:=:::-~:::::=::::::: : : : : :
4

Een "Procesbeschrijving inzake he! verwerken van gevoelige gegevens" is niet aanwezig bij de politie Zeeland . Uit verkregen

I informatie van de function eel beheerder BVO blijkt dat he! wei mogelijk is om , aan een in de BVO registratie voorkomende persoon
een gevoelig kenmerk te koppelen. Dit kenmerk is dan wel leesbaar indien binnen de bewuste BVO registratie deze persoon word!

Igeraadpleegd. Een kenmerk heeft echter geen invloed op of toegevoegde waarde voor MRO meldingen. In een MRO me lding

___s I~~~~~~~~~~\~;.-~~:-~-~-9:;._:~!~~~~~~~~~~I:-~~:~~-~:-~:.:_~- ~-~-~~~--~-:~~~~~~~--~~-~-:~~-~-~:--~~-~-~:.:~~-~-~~-~~~~~~~-~-~:~-~~-~-~:-~~-~-

t Een "Procesbeschrijving inzake de rechtmatigheid van de verkrijging" is niet aanwezig bij Politie Zeeland . Zeals eerder onder de
! artikel 9 en 10 verwerkingen werd verwoord, zijn medewerkers doordrongen van deze rechtmatigheid. Aangezien artikel 9 en
. rtikel 10 gegevens in de BVO applicatie worden verwerkt, impliceert rechtmatige verwerking van artikel 9 en artikel 10 gegevens
_
9~-~-~hiiTl§_l.!_ge v~rwerking_Y._'!_!l bijbehorende VROS 9~.9-".Y~------------------------_
__
6 Een "Procesbeschrijving inzake he! toereikend , ter zake dienend en niet bovenmatig zijn van politiegegevens" is niet aanwezig bij
. de politie Zeeland . Hiervoor is hetgeen onder de artikel 9 en artikel 10 verwerkingen wordt verwoord, ook van toepassing op de
artikel 13 verwerking VROS met dien verstande dat de functionEilel beheerder BVO de indruk heeft dat inhoudelijk beheer van MRO
mutaties te wensen overlaat. lndien een verdachte in een BVO registratie niet Ianger als zodanig word! beschouwd , word! deze
1
.l.P.~_r-~_22D.~~!~2arschij~~~~§.i59.P~~-~~~-q_~-~£l_Q_f!l_ll_l_atie.:...
_
--------------------7 I Een "Procesbeschrijving inzake het voor een ander doe I verwerken van politiegegevens dan waarvoor ze zijn verkregen" is niet
aanwezig bij Politie Zeeland. VROS betreft het verder verwerken van artikel 9 en/of artikel 10 gegevens en word! gerealiseerd door
een MRO mutatie aan te maken conform de Werkinstructie MRO, d.d. 23 ·uli 2009 , versie 1.6.

~

ID i Aanbevelingen
1 - ~ Laat een aanvullende privacy audit uitvoeren om helder te krijgen of de onderhavige verwerking een VROS-verwerking is als
7 bedoeld in artikel 13 WPG waarvoor de korpsbeheerder van de politie Zeeland de verantwoordelijke is. Stem de uitkomsten af met
. de korpsbeheerder van de KLPD omdat er over de vraag wie de verantwoordelijke in casu is op landelijk niveau geen consensus
bestaat. Neem in de aanvullende privacy audit ook mee, water nu precies aan MRO-instructies is en welke onderdelen uit de
! WPG hier in wei en niet toereikend zijn geregeld.

I

1.10.2

Juistheid, volledigheid en beveiliging politiegegevens

ID Beheersdoelstellinaen
1
zijn , gelet QE. de doeleinden waarvoor zjj worden
juist en
2 Politiegegevens worden verbeterd , vernietigd of aangevuld indien deze onjuist of onvolledig blijken te zijn

Politie~_gevens

v_~!:!Jerkt.
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i V i Di Ni A

ID i Beheersdoelstellinqen

1

-~-- ~ f!?_li_~l~9~.9~:":'~D~_"'!!?!.~~-n__~9~9!!!?:.~L<?.rg_a,Q!~~l<?.ri§g~__§l_rl__t§lgb_rl_i~gb__tl§lY.~!~gQ_~§lg~_f!_'!.§l.rll§l~--------------------------------------------------L-t j--J-~
_4__ I~-~_g_§_~_9..Y..'!-D..~~Y.~~§~!-~<?.r.c!.~l~-~~-!<?.!.P.<?.l~!~ll_Q~9-~ve~_!_~-~-!?.!l.b!?.~~':'..~!2...~~!--~~-~!g_~!.9J?...c!.~. D..'!-!~.Y.~~g_-~ll-~!:~-------------J-J __ i----f-~

;__f~1 IX

_?_JI~-~-9.§D.9..Y.!?.<?.r....~-~g_BP , d~-~-IJ.!~~_r:l_~)--~~.c!-~<?.r.,j~.E_rivac)'!~D£!!9.~.?.~!~-~~!El.£~-nische m~c;l_§lwerke!:_l'_>__!!?~p-~~!!~_g_~g_-~_1/~ns __ _J__ i_
6

I Bewerkerovereenkomst ingeval politiegegevens met tussenkomst van die bewerker worden verwerkt

I

1

ID i Bevindingen
1

Een "Procesbeschrijving inzake het juist en nauwkeurig verwerken van politiegegevens" is niet aanwezig. De applicatie is voorzien
van een functionaliteit waarmee de juistheid en nauwkeurigheid van de politiegegevens word! bevorderd , zoals verplichte vel den ,

____ !D~~~_r:~~D.!r!?J~-~,_r-~!~!~-~~!~!?-~_[[!l_rl_:_ M~Q__r:11_~~-~9~D--~~~_n_i~!.i~[~)- act~~e:_I_~~-§E\!~~~§__Y.~~-~~~~IJ.g~IJ.:._------------------------------------2 Een "Procesbeschrijving inzake het verbeteren, vernietigen of aanvullen van gegevens indien deze onjuist of onvolledig blijken te
--L-~!iD.::J§__/1~!_a,anwezi9.:_fl!!f.l_Q __rl}_§l[Q!_r:l_
gen zijn niet (aile) ac_tuei!L!?!La,_r!)kel 9 ~~€!!~!!:1.9.~!:1:____________________________________________ _
3 Het implementeren en onderhouden van een stelsel van maatregelen en procedures tegen verlies of enigerlei vorm van
.9.!:1~.e:-~b!D2§))g_~.Y.~r:"'!§l!:.~_lQ9J§_D.!~!..9§l!9.~!§), _______________________________________________________________________________________________________________________________________ _

I

i
·-·-·t·

-s~--- I -Een
~;!;~;~;.~;.~~;:!~~JJ~~~;:~~-~~~f.:.;~~J~~;~Q~~-;;~-~~~~;~~~!~e:~~~~~:~l~~-~J~~~~9~~;.;~R~;-~~~~~-~~~-:.r~~~9d~;;;.~~~:-~-~:-~-~~~-~~--~~-~-~ - "Procesbeschrijving inzake de toegang tot politiegegevens voor degene die met de controle en het toezicht op de WPG zijn

- - ~~b-~~~~;d~e:~~;~~;~~~~~~!~~~~~~~-l~~-:~:.:~~:~1 ~~~=!~r;~;~J~-~g!:~~~~~:.~~h~pdrach~~an -~~-~~~an~:~or~~~-~6 l Het relevant zijn van een bewerkerovereenkomst is niet onderzocht.

1.1 0.3

ID

Autorisaties

I Bevindingen

1-6 1 Geautoriseerden voor een BVO registratie hebben toegang tot de MRO mutatie alsmede eventuele MRO meldingen . Er is geen
specifieke eenheid die met de uitvoering van de VROS-taak is be last. Zie de bevindingen bij het onderwerp autorisaties bij de
1
, artikel 9 verwerkinqen. Het onderdeel autorisaties is verder niet onderzocht.

audit uitvoeren naar het verstrekken en beheren van autorisaties van MRO-meldin en .

1.1 0.4

Bewaartermijnen en vernietiging

i

ID Beheersdoelstellingen
1

i Tevoren schriftelijk vastleggen van termijn/gevallen voor beeindiging verwerking en de frequentie van de controle

IHierop.

ID Bevindingen
1 Een Procesbeschrijving inzake het van te voren schriftelijk vastleggen (protocolplicht) van de termijn waarbinnen dan wei de
gevallen waarin het verder verwerken van de betreffende gegevens word! beeindigd en de frequentie waarmee de gegevens ter
voldoening aan die verplichting worden gecontroleerd is niet aanwezig. De eindmutatie in BVO word! niet altijd correct gebruikt.
Het aanmaken van een eindmutatie MRO in een BVO registratie heeft tot gevolg dat MRO meldingen neg maximaal zes maanden
worden gegenereerd. Daarna worden de aan de MRO mutatie gekoppelde objecten en subjecten niet meer vergeleken mel andere
BVO registraties.

uitvoeren.

1.10.5

Ter beschikking stellen van politiegegevens

70

ID I Bevindinqen
1

I Een MRO melding genereert slechts een vermelding dat een overeenkomst met een andere BVO registratie werd gevonden m.b.t.

_l~;~-;~~~:;.;l~~~~~~;:~~-;.~}!~~-~~~;.~;~-~~~;.~-§~b~~~~~~~~:~~~~~-~~~~~;~~-~~~~~~~~~~i!~;d~:.;_s.fg~~~~~~~~~~~ntac~~~--

_
2 l in geval een MRO melding en aansluitend overleg tussen de betrokken contactpersonen (waardoor !evens de rol van de betrokken
'I bevoegd functionarissen kan worden gerespecteerd) kan in de Zuid-6 d.m.v. "labelen" van de onderhavige mutatie(s) de vermelde
politiegegevens ter beschikking worden gesteld. Buiten de Zuid-6 is deze vorm van labelen niet mogelijk en dient he! ter
I beschikking stellen op een alternatieve wijze (Outlook, toezenden van pv's , etc.) gerealiseerd te worden. VROS betreft het ter
1 beschikking stellen en verder verwerken van artikel 9 en/of 10 gegevens voor geautomatiseerde vergelijking met het oog op de
i melding van verschillende verwerkingen jegens eenzelfde persoon en word! gerealiseerd door een MRO mutatie aan te maken

--t.<:.9~J!.9r!!'..s!~lf.{-~r!5!n_:>_\~!!.C:.\~~- !Y1.fl_Q..9A:~:j_LJ~ 2DD9c.Y.~~!~--l:.~'-------------------------------------------------------------------------------------------3

IEen "Procesbeschrijving inzake de gevallen waarin de ter beschikking stelling van politiegegevens kan worden geweigerd of aan
..

,_;..I?.~P-~!!5~9.~..Y.29!..'Y~~!_g~D--~~D..!Y.9!".9.~_r1..2~9-~~QP.~Il_:._i_:>__ ~J~J ?.?._I}_!Y.~?J.9_, ________________________________________________________________________ _

4

I'

Bij indiensttreding Iegg en ambtenaren van politie en andere personen de eed of belofte van geheimhouding af. Bij gelegenheid van
de introductie van politieambtenaren en andere personen in hun werkomgeving word! door leidinggevenden aandacht besteed aan
de qeheimhoudinqsverplichting.

1.10.6

Verstrekkingen

ID I Bevindingen
1- ~ Verstrekkingen (=het beschikbaar stellen van politiegegevens buiten het politiedomein) van VROS gegevens komt, voor zover
4 bekend , niet voor. Dit omdat een MRO melding slechts binnen het politiedomein m.b.v. de bij de politie gebruikte BVO applicatie
II word! gegenereerd. Daarbij komt dater geen sprake is van inhoudelijke politiegegevens, maar slechts een verwijzing op basis van
hit/no-hit. Verstrekkingen van VROS gegevens buiten he! politiedomein vinden, voor zover na te gaan, niet plaats.
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1.11
1.11.1

Artikel13 (Diensten Justitie)
Noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelbinding

IDI Bevindingen
1 Taken ten dienste van justitie betreffen:
de uitvoering van wettelijke voorschriften waarmee Onze Mi nister van V & J is be last, zijnde de bepalingen ingevolge de Floraen Faunawet , de Wet wapens en munitie, de Wet explosieven voor civiel gebruik (W ECG), de Wet particuliere
beveil igingsorganisaties en recherchebureaus (WBPR). Deze gegevens worden verwerkt m.b.v. de landelijke applicatie PSHVM (Verona). Daarnaast is bij de medewerkers korpscheftaken een fysiek dossier, in de vorm van een uitdraai van PSH-VM
(Verona) , aanwezig in ordners .
de ad mi nistratieve afhand eling Wet Mulder. Deze gegevens worden verwerkt door de afdeli ng Tobias.
Het betekenen van gerechtelijke mededelingen in strafzaken , het vervoer van rechtens van hun vrijheid beroofde personen , en
de dienst bij de gerechten. Het vervoer en de dienst bij de gerechten word! uitgevoerd door de parketpolitie. Het betekenen
van gerechtelijke mededelingen word! in Walcheren uitgevoerd door de parketpolitie , in het Oosterscheldebekken door het
wijksecretariaat bureau Goes en in Zeeuws-VIaanderen door het wijksecretariaat bureau Terneuzen. Aile gegevens worden
verwerkt in de applicatie Papas .

I

1:
I

Tobias en Papas zijn verd er niet onderzocht. Kortheidshalve word! aanbevolen om hier een aanvu llende privacy aud it naar te Iaten
uitvoeren . De onderstaande bevindingen zijn verkregen door het telefon isch interviewen van regionale gebruikers en betreffen
uitsluitend de verwerking PSH -VM (Verona) . Daarbij is niet gevraagd naar procesbeschrijvingen , maar hoe de gebruikers in de

__j_~~~~;.~~~~9.:i.~[~~~~;.~~~;_;~~~-;.;;~~i~;~~~~~~i~t; : :~~~ens~~~~~;-~~=-~~-~-:-~-~~-~:~~~ op-~~nn~:--~ase~~:: ~-~--~~~

_
..
reden
2 ' De medewerkers korpscheftaken maken gebruik van de op Politie Kennis Net gepubliceerde Releasenotes PSH -VM, versie 1.8.0,

____j_.Q_,Q,_?.~l~~i_E_Q!.9.LYJ.!~Q~.\I~ !l.Q<?.2!..\I.!~t:!'!,__~~f!1.5l..Q.~~-!~!.Q..d.<?.2!..d.~.!_~nd~J5..f~!!5~!!P.~-~~!..~~-1}~~!.9~!,_________________________________________________ _
3

PSH-VM (Verona) betreft een landelijke applicatie. De politieregio's zij n zelf verantwoordelijk voor de in deze applicatie opgeslagen
politiegegevens. Dit betreft geen gemeenschappe lijke verwe rking. In Zeeland zij n de medewerkers korpscheftaken belast met het

_

-~2~9.~D.:__V.§D..Q~§P.P.!!£.~!!~,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41Er worden (anders dan identiteitsgegevens) geen gevoel ige gegevens verwerkt. Gevoelige gegevens zijn namelijk niet van belang
..

1-+yoo~_c!.~ Q~Ien_,

5

_________________________________________________________________________________ _

I Gegevens welke verwerkt worden, worden met name verkregen van de betrokkenen zelf. Oak worden relevante gegevens uit

andere politieapplicaties (BVH) verder verwerkt indien dit relevant en noodzakelijk is. In ieder geval vindt jaarlijks, v.w.b.
wapenverloven screening plaats van de verlofhouders. Hierbij word! gebruik gemaakt van relevante BVH informatie, bijvoorbeeld in
de vorm van een melding burenruzie , en word! in PSH-VM verwezen naar deze BVH registratie. Op ad-hoc basis word! BVH
r--l!nfo.r.l!l.':!.\!~.~!:!'V~r-~_\_!!!_c:l_i_E'lDJ:l~3.e bij toev_~~2!.Q!__(l_ll_d.~~!!9...'!~~Ds!~._r:~I_(J~~!!.\.':'_oor d~_Q_(l_~~~~~!!9.."-..':l.~--~-~!:!:.'{.~_c ________________________ _
6 Er worden niet meer gegevens verwerkt dan relevant is voor de doelstelling van PSH-VM.

I
I

7lo;g-;;g~-~-~ns k~n-;;-~-n word~-;;-geraadpleegd door medew~k~rs m-eldkamer en infodesk. In de prakiijk- wo~dthi~~an g-~~--

!gemaakt indien dit noodzakelijk is voor de politietaak. Voorbeelden hiervan zijn als volgt. Voordat tot aanhouding van een verdachte
I in diens waning word! overgegaan , word! bezien of er een vuurwapen in de waning aanwezig kan zijn . lndien een informant tegen
i een

1.11 .2

runner vertelt over de aanwezigheid van een vuurwapen bij een subject , word! bezien of dit subject hiertoe gerechtigd is.

Juistheid, volledigheid en beveiliging politiegegevens

72

MAZARS

i
!

ID Bevindinqen
De applicatie is voorzien van verplichte invoervelden. Daarnaast vind verificatie van persoonsgegevens plaats d.rn .v. een
verplichte toets met de GSA. De medewerkers korpscheftaken maken gebruik van de op Politie Kennis Net gepubliceerde
Releasenotes PSH-VM , voornoemd .

1

,
I

~--~~;;;.~;.~~;~w1;l~I~~~[;~~~;~:~~f~;:~~~~~;~~~~r;.:~~~r~-~~~~~~~-~;~~;:~~~~~~:.~~~~~-~~j~~:.~~~~~:.~~~~=:~~~i--~~:_:~::
3 1Toegang tot de applicatie wordt verkregen d.m.v. een persoonlijke inlogprocedu re . Er is qua autorisaties onderscheid gemaakt in
"schrijfrechten" (slechts toegekend aan de medewerkers korpscheftaken) en "raadpleegrechten" (toegekend aan medewerkers

~--r-;~=~d-~~;;;;;;sn:~~j:~;~~;~;~:~~~g~ng tot de p~liii~g-;;g~-~~~~--~~~ beh;;-~ve v"an h~i-~~-ezichi·d;;-~;-de" ve·;;;~~;~~~del i jke op d~-

1

---- ~03J~'ir:t.9.~-~-r:!~.!-~!j_Q~~~-~£htens 9_~_1/j_P.£L~E..~~l~-~:.!.~--r:t_~~!--~~!!.'!1'.~.?..~9:___________________________________________________________________________ _
5 I Een "Procesbeschrijving inzake de toegang tot politiegegevens voor degene die met de centrale en het toezicht op de WPG zijn
\ belast, zijnde de interne auditor, de auditor, de privacyfunctionaris, het CBP en de functionaris gegevensbescherming, alsmede

6--r-~~~-;~~~-~;;r-b;!~;~~;~~~;~~:~~;~~i~~9.~f~t~~~;;~;~-~;~£!!.~--~~~-~-~~-~x!~!!-~2~n--~~.r.~!£!!.~~!!:~i~n!.~.!.~-~~~~?..!9..~u.P..2!!!!~--?.~-~-~~!!9_,__________
rivac audit mee.

1.11 .3

Autorisaties

ID ! Beheersdoelstell ingen

ID Bevindinq en
1-6 PSH-VM (Verona) bevat geen autorisaties die zijn toegekend aan niet-politieambtenaren. M.b.v. de toegekende autorisaties is het
mogelijk om oak toegang te verkrijgen tot de gegevens van andere verantwoordelijken. Dit is inherent aan de inrichting van de
applicatie. Er is geen aparte eenheid die met de uitvoeri ng van deze taak be last. De geautoriseerden zij n door de regionaal
functioneel beheerder ge'lnstrueerd m.b.t. het gebruik van de applicatie (zqn "knoppencursu s").

enoemde onderwer en in de aanvullende rivac audit mee.

1.11.4

Bewaartermijnen en vernietiging

i
! Door de rne dewerkers korpscheftaken wordt gewerkt aan de hand van de op Politie Kennis Net gepubliceerde Releasenotes PSH!VM , voornoemd . Vergunningen worden jaarlijks verlengd (m.u.v. de WBPR vergunningen , deze worden driejaarlijks verlengd) .
i T.b.v. deze verlengi ngen worden de opgeslagen gegevens jaarlijks gecontroleerd en daar waar nodig geactualiseerd. Bij het

ID Bev indinqen

1

i vervallen van een vergunning (bijvoorbeeld bij

beeindigen hobby, overlijden vergu nninghouder) worden de gegevens niet
verwijderd , maar krijgen deze de status van "vervallen". De applicatie kent voor de medewerkers korpscheftaken niet de
mogel ijkheid om in dit soort gevallen de gegevens te verwijderen. Dit verwijderen is voorbehouden aan de landelijk functioneel
, beheerder, rnaar aangezien de applicatie pas sinds 2005/2006 in gebruik werd genomen, vindt verwijdering momenteel niet plaats.

I

enoemde onderwer in de aanvullende rivac audit mee.

1.11.5

Ter beschikking stellen van politiegegevens

i
i V i D! N! A
.L.~Iitieg~-9~~~-r:!§.!!?.?..~~-r:t..9~~1J.!.C?.i:!§~_r:Q_~~mb!~~~-~.!l.~-~-r:t..P..9l1~J!!Q~~-r:t..!!.C?.<:!!9.~.9.2~..!!1J..r:t..!~~-~!!2.~1~!!!D.9______________________t_!:~=:fr~
ID Beheersdoelstel linqen

.?_J_~-~9-~.Y.f:l.!!.~.-~11..9.~~-~~-~eegbaar stei!_E)_Il_it_bs ~.!!.9.9.2!..~~'.l:r:!~s>.9.~9~!!L~1?.!!..9.~~!:l-~9.~!!!.1?.~!!!~.P.~r:..~<20_e_r:t___~~~-P.~J.Iitie:taa~___ _l __ j___J____ -~-

rSW-.Y.s>.~22~_n aan dE)_.IJ.!!?..s>.r:!9~.!!11..9.~!_E!.9.~!~_s>£.9~.!~§______________________________________________________________________________________________ ~---l---~----r-~4

I Voldoen aan geheimhoudingsverplichting voor avps of de persoon aan wie politiegegevens ter beschikking zijn gesteld

i i i IX

1- 1' D.m.v. de raadpleegautorisaties van infodeskmedewerkers en meldkamermedewerkers zijn aile gegevens landel ijk beschikbaar en
2

worden ter beschikkin

esteld aan ambtenaren van olitie indien nodi voor hun taakuitvoerin .
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ID i Bevindinqen

i

3 Gelet op de uitzonderingsgronden zoals genoemd in art. 2:13 BP en de aard van de verwerkte gegevens zijn de
r-~-l!?:9.1!Q~.l0~9!0nden ni e!_\/i!~2~Qassir:J_g_Qp__Q~~~_?_<;l_~~~es~~~-11_,_.P_Q~~g~g_evens. -------------------------4\Bij indiensttreding leggen aile ambtenaren van politie en andere personen de eed of be lotte van geheimhouding at. Bij gelegenheid
van de introductie van politieambtenaren en andere personen in hun werkomgeving word! door leidinggevenden aandacht besteed
aan de geheimhoudingsverplichting.

enoemde onderwer en naar relevantie in de aanvullende rivac aud it mee.

1.11.6

i

Verstrekkingen

ID Bevindinqen
1 Er vinden geen verstrekkingen buiten he! politiedomein plaats m.u .v.:
he! mededelen dat een wapenverlof is ingetrokken aan de Koninklijke Nederlandse Schutter Associatie (KNSA). Deze
verstrekking vindt plaats ingevolge punt 1.4.4.7 van het algemeen deel van de Circulaire Wapens en Munitie 2005, juridische
achlergrond artikel 38 , tweede lid van de Wet wapens en munitie. In Zeeland vindt dit jaarlijks 10 tot 15 maal plaats.
1-- ~- he! .2~c ide'!.!_~_~asj_~_~evrag_em door de chef RID t.b,~-~~IVD taa~ . Hiertoe ben ~e rt _h~_een medewerker korpscheftaken.
2 Een verstrekking aan de KNSA word! in het persoonsdossier van de betrokkene geprotocolleerd. De applicatie is echter niet
, zodanig ingericht dat deze verstrekkingen apart kunnen worden opgevraagd.
-3 j Een verstrekking t.b.v. de AIVD word! niet geprotocolleerd.
4

.

--------------------------- ---------------------------------i Een verstrekking
aan de KNSA word! niet voorzien van een mededeling betreffende de geheimhoudingplicht.
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1.12
1.12.1

Rechten van betrokken
Verzoek om kennisneming

ID I BevindinQen

1 I Een procesbeschrijving inzake het recht van betrokkenen op kennisneming van hun persoonsgegevens te verzoeken, is niet
, aanwezig bij politie Zeeland. In het kader van de toekomstige samenvoeging van de korpsen Midden -West Brabant en Zeeland
reeds samengewerkt tussen respectievelijk de Unit Veiligheid & lntegriteit en de afdeling lntegriteit & Veiligheid. In april/mei
2011 werd ge'inventariseerd waar de overeenkomsten en verschillen in taken en werkwijzen zitten. Deze inventarisatie heeft geleid
tot concrete voorstellen om te komen tot eenduidige procedures. In de zeer nabije toekomst zullen o.a. procedures t.b.v.
kennisnemingsverzoeken en verstrekkingen worden ontwikkeld.

1 wordt

I ..

..

BIJ de polit1e Zeeland worden verzoeken omtrent de rechten van betrokkenen
(kennisneming/verbetering/aanvulling/verwijdering/afscherming van politiegegevens) centraal behandeld door de afdeling privacy.
1 (=de afdeling I & V). Politie Zeeland neemt daarbij de wettelijke bepalingen zeals verwoord in de artikelen 25 Vm 31 WPG in acht.
Hierbij wordt gebruikgemaakt van de basisdocumenten, genoemd in het hoofdstuk Beleid.
De Basisdocumenten zijn:
•
Toelichting kennisname ;
Aanvraagformulier inzage verzoek;
Aanvraag inzage namens ;
Aanvraag minder dan 16 jr;
Toelichting verwijdering E.A.;
.
Ontvangstbewijs contante betaling;
Verslag inzage.

I

I
I

I

De politie Zeeland voldoet aan de wettelijke bepalingen betreffende inzageverzoeken. lnzageverzoeken worden binnen de
wettelijke termijnen afgehandeld en de identiteit van de verzoeker wordt vastgesteld. Dit wordt, in verband met de personele
capaciteit, gerealiseerd door veelvuldig gebruik te maken van de mogelijkheid om documenten te verstrekken. Van de tijd- en
arbeidsintensieve methode van het in persoon inzage geven op een politiebureau wordt summier gebruik gemaakt.
In 2010 werden 75 verzoeken tot kennisneming schriftelijk en 13 verzoeken mondeling en in persoon afgehandeld. Onder de
genoemde 13 verzoeken vall en oak de verzoeken van nabestaanden van verkeersongevallen en zelfmoorden. Deze verzoeken
worden in het kader van de rouwverwerking in persoon afgehandeld. De eventuele selectie van de te tonen documentenlfoto's
vindt plaats door de privacyfunctionaris. Hierbij kan worden geacht aan het niet tonen van schokkende close-up toto's van de bij
het verkeersongeval betrokken en eveneens omgekomen tegenpartij. Deze toto's worden gemaakt door de Verkeers Ongevallen
analyse (VOA) maar niet in het proces-verbaal opgenomen. Daar waar mogelijk wordt in overleg met de betrokken verbalisanten ,
de daadwerkelijke inzage door hen zelf uitgevoerd. Dit omdat nabestaanden mogelijk detailvragen stellen omtrent het

I

..... _.P.~~~-~~-g~~_c:>_r:!9!?D.. !~c;j_<:]_~!:I~.~~~~~--~-~~£~!-~..9.2.<?L9.~-~!?-~~.9.~-~-~r:!-'!.~.~!?.~~~~-~':!!~.l)_-~1r:!. t!?__~!?.~r:!!:'V.9.'?.~2-~r:!,___________________________________________________________________ _
2 l in de praktijk komen verzoeken tot kennisneming door wettelijk vertegenwoordigers slechts zeer sporadisch voor. In voorkomende

3-l~~~~~-~;;~~~~~i~~?~~l~-;~e~;~~-~;!~~~;-;:;-~-~~~~~~~i~~~~~~~~di-~;s;~~!-~;:~d;·t;~-~-i-~-d;~;;-;;;~-~i~~~-'d;;;·d~-~-d;;;;~;~~;~i-i-;;;-------1 medewerkster

afgehandeld . De privacyfunctionaris is verantwoordelijk voor, en belast met, de afweging van de
genoemd in artikel 27 WPG. In voorkomende gevallen vraagt hij, t.b.v. deze afweging , de betrokken
verbalisanten en/of leidinggevenden beargumenteerd aan te geven of de goede uitvoering van de politietaak of gewichtige
belangen van derden kennisneming verhinderen.
Aangezien BVH documenten standaard worden afgedrukt met vermelding van BSN nummers en geheime telefoonnummers van
derden , worden deze handmatig onleesbaar gemaakt om eventuele identiteitsfraude en/of ongewenst kennis kunnen nemen van
een geheim telefoonnummer te vermijden.
Tot op heden is van een gehele afwijzing van een verzoek tot kennisneming geen sprake geweest. Wei is incidenteel een
inzageverzoek voor een deel geweigerd. De gedeeltelijke weigering wordt schriftelijk kenbaar gemaakt, waarbij verwoord wordt dat
er gebruik wordt gemaakt van de uitzonderingsgronden van artikel 27 WPG. Tevens wordt de verzoeker in dit besluit gewezen op
toepasselijkheid van de Awb zoals omschreven in artikel 29 WPG.

I uitzonderingsgronden

en vast voor de afhandelin verzoeken om kennisnemin

1.12.2

Verzoek om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming

I

Jv.j~~-t:!l~

ID Beheersdoelstellingen

_1_j.§~r1!:1~9~~-~J9.!?Jermijn ~~-~-lj!!_~-~U!5~_!!1..!?.9.~_c!~Lr19_op ve~_Q_ek <?_f12_~~i~~~L~.r:!Y~!!!r:!9.!Y.~~j_c!~~~r1.9L~.~.<::.tlE!!~!].9......- ....+...J.?.<J. ...~.~
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ID i Bevindinqen

1

Een procesbeschrijving inzake het recht van betrokkenen om verbetering, aanvu lling, verwijdering of afscherming van diens
persoonsgegevens te verzoeken is niet aanwezig bij de politie Zeeland. In 2010 werden slechts drie verzoeken tot
verbetering/aanvulling/verwijdering of afscherming van politiegegevens ingediend. In twee gevallen werden deze verzoeken
gehonoree rd. In een geval werd het verzoek geweigerd. Aile verzoeken werden schriftelijk binnen de wettelijke termijn
afgehandeld. De weigering werd met redenen omkleed en voorzien van de mededeling over de toepasselij kheid van de Awb
conform artikel 29 WPG. In de twee genoemde gevallen waarin de verzoeken werden gehonoreerd, werd de functioneel beheerder
van de betreffende applicatie, neg voordat het besluit tot honorering aan de verzoeker werd verzonden, opdracht gegeven om
e.e.a. te realiseren. De functioneel beheerders koppelden terug dat aan de opdracht werd voldaan.

1.12.3

Mededeling van verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming

IIJ_J..I?Lt:!" ~

ID I Beheersdoelstellingen

.!._LY.QI.s!Q~.n_'!..'lll inform_atie.Q!!£~U~.9.~!!.~..P.~!:§.Q!l.~..Q~nstanti~.§..9!~-~~.r:9~.r:-~~~!!.~..2Y.~.Y.~g_Q_~~r ontving_§!l..____________LJ.~+.-L~1

r

Motiveren waarom niet aan de informatieplicht is voldaan

I XI ! I

ID I Bevindingen

1

IEen procesbeschrijving inzake het doen van mededeling van verbetering, aanvu lling, verwijdering of afscherming aan de
ontvangers van politiegegevens is niet aanwezig. In 2010 werd slecht een dergelijk verzoek ontvangen . In dit geval was geen
' sprake van ontvanqers van politieqeqevens.

ID Aanbevelinqen

1

Stel een procesbeschrijving vast inzake het doen van mededeling van verbetering , aanvulling , verwijdering of afscherming aan de
ontvangers van politiegegevens.

1.12.4

Vergoeding van kosten

ID Bevindingen

1

Een procesbeschrijving voor het innen en terugbetalen van kosten inzake verzoeken om kennisneming is bij de Politie Zeeland niet
aanwezig. Zie ook voorgaande opmerking m.b.t. gebruik basisdocumenten. In deze basisdocumenten wordt het bedrag, zijnde
4,50 euro, niet hager dan het bij of krachtens amvb vastgestelde bedrag en de wijze van betaling vermeld. In de incidenteel
voorkomende en wettelijke benoemde gevallen, zorgt de administratief medewerkster ervoor dat de vergoeding aan de verzoeker
word! teruqbetaald.

I

1 13

Audits

ID i Beheersdoelstellingen
! V ! D! Ni A
1 Voldoen aan de periodieke verplichting uitvoe~_r:l_PrivacY. audit
_ ~-+-f2 Afschrift zenden v~m de...(b_er)controleresultaten van de privacy audit aan Colle~_bescher~soonsg~evens
. X i_LL
~ Bin~n een jaar uitvoeren van hercontrole op onderdelen die niet aan de voorwaarde11 voldeden
4 Voldoen aan de geheimhoudingsverplichting voor aile betrokkenen bij de privacy audit

1·-,-r-

I xi I I
lxl I I

ID I Bevindingen
1 Ten aanzien van de interne audit en de privacy audit heeft de korpsleiding van de politie Zeeland de volgende maatregelen
2 genomen:
3
Een korpsbesluit voor het samenstell en van een intern audit team in 201 0 ;
De deelname van de interne auditors aan een "in-house" training interne WPG -audits door Mazars in 201 0 ;
Het vaststell en van een "Uitvoeringsdocument Interne Audit Wet politie gegevens";
Een plannings -en uitvoeringsplan (bijlage in dossier) ;
Er is binnen politie Zeeland een "Regeling taken en bevoegdheden FG Politie Zeeland'' waarin onderstaande punten zijn
vastgelegd :
De aanstelling van een interne auditor;
1
De 1nncht1ng van de interne aud1tfunct1e in de orgamsat1e.

•
I

In het" U1tvoeringsdocument Interne Aud1t Wet pollt1e gegevens ziJn geregeld:
Het jaarlljks uitvoeren van de mterne aud1t en het eenmaal per v1er jaar Iaten Ultvoeren van een privacy-audit door externen;
het zenden van een afschrift zenden van de (her)controleresultaten van de privacy audit aan het College bescherming
persoonsgegevens ;

1•

•

I
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ID' Bevindinqen
het zonodig binnen een jaar uitvoeren van hercontrole op onderdelen van de WPG die niet aan de voorwaarden voldeden .

Een regeling voor het screenen van de interne auditors is niet formeel vastgelegd. Aile interne auditors zijn beedigd ambtenaar,
hebben een bepaalde screening ondergaan en hebben de eed of belofte voor geheimhouding afgelegd. De geheimhouding van de
privacy auditor is in de overeenkomst geregeld.

liD I Aanbevelingen
I Geen.

1.14

Privacyfunctionaris

IDI Bevindingen
1 I De PF is officieel bij brief 09/01556 , d.d. 01-04-2009 door de korpschef van de politie Zeeland benoemd en aangemeld bij het CBP.
; De functiebeschrijving komt niet overeen met de inhoud van de wet c.q. de opgestelde handreiking PF. Er is geen unieke
., functiebeschrijving voor de wettelijk verankerde functie van PF waarin wettelijke taken , bevoegdheden en verantwoordelijkheden
omschrijven zijn. Er is, op initiatief van de FG , een taakverdeling gemaakt tussen de FG en de PF (beide hebben een
1 functiebeschrijving) met deels gescheiden verantwoordelijkheden. De PF rich! zich met name op advies , de FG op toezicht. De PF
! heeft, in afwijking van artikel 34 WPG , lid 1, de adviesfunctie en een beperkte toezichthoudende rol. De adviesrol van de PF
bedraagt meer dan de he lit van de tijd (ongeveer 60%). De PF is lid van de landelijke Expertgroep Politiegegevens en Privacy. Dit
betreft een adviserend overleg voor de portefeuillehouder privacy binnen de Raad van Korpschefs .
;
! De PF is ontwerper van een mappenstructuur in de Word omgeving conform de WPG bepalingen. Deze mappenstructuur Ievert
voor deze applicatie een bijdrage in het WPG conform verwerken van politiegegevens . De mappenstructuur werd vervolgens tot
standaard voor de Zuid-6 verklaard .

I

I
iDe check op de 1-90-lijsten werd in het verleden (tot datum FLO juni 201 0) door de FG uitgevoerd. De PF komt hier momenteel
Ivanwege zijn andere reguliere werkzaamheden en het participeren in het interne- en externe auditteam niet aan toe. Wei is tijdens
, de interne audit een uitdraai van aile 190 mutaties gemaakt over de periode van 1-8-2009 - 1-8-201 0 waarop deelwaarnemingen

!zijn uitgevoerd. Dit geld! oak voor de verantwoording van de verzoeken om politiegegevens en de uitgaande brieven in het

postregistratiesysteem Corsa. In dat verband word! verwezen naar par. 1.2.8 van dit rapport . Voor wat betreft zijn adviserende taak
word! verwezen naar de bijlage Ill geraadpleegde documenten, waaronder zich een groat aantal emails bevinden waaruit is afgeleid
dat de PF zich intensief van de adviserende taak kwijt.

I

! De PF houdt toe zicht op het proces van autoriseren binnen de politie Zeeland. De leidinggevende vult het autorisatieformulier in en

dit naar de mailbox privacy. De aanvraag word! door de IBF of de PF getoetst. Seiden kennen nagenoeg iedere medewerker
I!stuurt
bij naam en toenaam. Bij onduidelijkheid nemen zij contact op met verzoeker/ leidinggevende. De autorisatieaanvraag word! zo

I nodig door hen aangepast. Als er voor "blauwe" medewerkers autorisatie voor BVO word! aangevraagd , word! conform een

informele afspraak met het hoofd RIO en de Korpsleiding besloten om de BVO autorisatie voor maximaal 6 maanden toe te kennen
onder voorwaarde van de aanvraag van het P-veiligheidsonderzoek en het volgen van een e- learning curs us BVO. Het probleem
; voor het beheer van de autorisaties is dater geen autorisatiebeheerserver is voor het intrekken van autorisaties. Vele malen is al bij
leidinggevende aangedrongen om bij overplaatsing of het betrekken van een neventaak de autorisaties in te trekken, maar dat
gebeurt marginaal. De PF kan met diverse mails aantonen dat hij dit signaleert. Dit gebeurt oak door de privacym edewerker. De
afgelopen jaren is dit ongeveer 5 il6 maal per jaar gebeurd. De PF kan autorisatie- uitdraaien regelen per team.

.

1

,
I
1

\ Het pakket van eisen voor de autorisatieserver heeft betrekking op autorisaties voor: individuen , groepen , functies , afdelingen en
1 organisatorische eenheden . De lokaal functioneel beheerder BVO kan inzage geven in de autorisaties per team. Oak van de CIE.
; De Teamchef CIE kent oak de autorisaties toe in zijn rol als CIE-chef. Er ligt een procesbeschrijving en pakket van eisen voor ABS.
De vtsPN heeft opdracht om dit pakket te gaan kopen of een dergelijke server zelf te ontwikkelen. Beschikbaar is wei een
regiorechtentool: per medewerker per afdeling is te zien welke autorisaties deze heeft. De tool is een schil over aile autorisaties in
applicaties heen. De tool zoekt aile applicaties af en ziet welke autorisaties iemand heeft. De PF gebruikt de tool niet. De IBF wei
i om te zien welke rechten iemand heeft. Soms word! oak even naar de vtsPN gebeld om te zien welke rechten iemand heeft. Maar
i de PF belt eigenlijk rechtstreeks met de functioneel beheerder of met de vtsPN.

I
I

\ Regelmatig voeren de PF en IBF controles uit op de uitstaande autorisaties. lngeval dit nodig is, word! hierover met de
i geautoriseerde , leidinggevende of de proceseigenaar of function eel beheer contact opgenomen. Er word! oak veel via de "warme

... J9.Cl.'!I.CJ:l.!!_fl_~99!~~:__9_E?£~f!l.'!I.LJ.~!~E?-~~~'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ---------------------------------------------------------------------

2 I Een procesbeschriivinq m.b.t. de toeqanq van de PF tot de politieqeqevens in het kader van diens toezichts- en controletaken is nie)
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aanwezig. Bij politie Zeeland wordt deze rol hoofdzakelijk ingevuld door de FG. De PF heeft geen directe toegang tot de systemen
BVHIBVO. Hij kan bij de functioneel beheerders van de desbetreffende systemen wei de nodige overzichten krijgen. De PF heeft
geen zicht op I geen toegang tot de CIE-informatie. De PF heeft in het kader van zijn verantwoordelijkheden (m.u.v. de CIE)
tot de noodzakelijke informatie. Cant role op de
BVOIBVH op het verwijderen van informatie (bijv.
voldoende
is niet
i
i
Ten aanzien van de verplichting voor de PF om een overzicht bij te houden van de schriftelijke vastlegg ing van de gegevens, als
bedoeld in artikel 32, lid 1, WPG kan het volgende worden vermeld:
1.
Het overzicht artikel 9 verwerking is aanwezig. De aan genoemd overzicht gekoppelde bewijsstukken (aanmelding WPG
verwerking) zijn in het dossier bij de PF niet altijd compleet ingevuld . De belangrijkste opmerking is dat bij de deelwaarneming
7 formulieren niet getekend waren door de teamchef. Onder verwijzing naar par. 1.3.1.1 en 1.3.1.2 is af te leiden dat de PF
inmiddels een goed overzicht heeft van de artikel 9 verwerkingen.
2.
Het overzicht artikel13 verwerking is aanwezig. Landelijk is overigens nag niet duidelijklgedefinieerd wat nu eigenlijk als
een artikel 13 verwerking meet worden beschouwd.
3.
Het overzicht van de artikel 6 autorisaties: Dit deel van zijn taak is gemandateerd aan de IBF. Dit is formeel geregeld via
het mandaatbesluit. De IBF geeft aan dat de lijsten niet actueel zijn. Lijsten zijn niet actueel te houden en zijn vaak van extern
afkomstig. Overplaatsingen, verlopen autorisaties etc. worden door het korps niet adequaat bijgehouden . Een werkgroep op
Zuid-6 niveau is bezig omissies te verzamelen en te analyseren teneinde de bestaande problematiek op te lassen. De opzet
van de AO heeft hierin een hoge prioriteit. Uit de verslaglegging bij de onderwerpen autorisaties bij de verwerkingen artikel 8,
en 9 komt naar voren , dat het proces van het autoriseren wei geed verloopt, maar het de-autoriseren niet.
4. Het overzicht paragraaf 3 verstrekkingen: de PF heeft toegang tot de 1-90 overzichten (BVH) en verstrekkingenmutaties in
BVO. Er vinden korpsbreed geen (geplande) controles plaats op de verstrekkingen I ter beschikkingstellingen . In de
verstrekkingenmutaties is niet aangegeven welke mutaties verstrekkingen zijn (externe) en welke mutaties intern gericht zijn
(ter beschikking stellingen) . Uit de verslaglegging bij de onderwerpen verstrekkingen bij de verwerkingen artikel 8 blijkt, dat het
gebruik van de 1-90 functionaliteit in BVH over de teams heen een divers beeld geeft. De PF heeft over het afgelopen jaar de 190 vastleggingen op aantallen bekeken. Voorzienbaar is, dat met het steekproefgewijs inhoudelijk bekijken van 1-90
verstrekkingen veel tijd is gemoeid.
5.
Een overzicht van onrechtmatige bewerkingen is niet bij de PF voorhanden . Dergelijke verstrekkingen zijn tot dusver niet bij
de PF gemeld . Uit hoofde van zijn functie zijn onrechtmatige verwerkingen anders dan ingeval van vragen over verwerkingen
uit de organisatie moeilijk voor de PF te detecteren.
6.
Een overzicht van geautomatiseerde veraEoliil<in,~en

FCM ,

ID ! Aanbevelingen
1

Ii

Spits de functiebeschrijving van de PF op zijn wettelijke taken en bevoegdheden toe.
Voorzie de PF van de benodigde ondersteuning om zijn toezichthoudende taak waar te maken.
Overweeg om de taakverdeling tussen FG en PF te herzien.

2

Voorzie in een procP~hP«;hrijving m.b.t. de toegang van de PF tot aile '""'"'~'"!,~""van politiegegevens.

3

Stel de PF in het kader van de protocolverplichting ingevolge artikel 32 en 34 WPG toereikende middelen ter beschikking.

4

Zorg er voor dat het overzicht van artikel 13 verwerkingen gecompleteerd wordt.
1.15

Functionaris gegevensbescherming
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ID Bevindingen
1
2

De FG is met ingang van juni 2010 met FLO gegaan en er was tot het einde van de interne aud it nog geen vervanger. De nieuwe
FG is recentelijk formeel door de korpschef aangesteld en bij het CBP aangemeld. De FG is nog aan zijn inwerkperiode bezig. Om
die reden is tijd ens de externe audit het onderwerp FG niet meegenomen. Dit zal het geval zijn bij de eerstvolgende privacy audit.

1-4 Laat de bovengenoemde onderwerpen meenemen in de eerst volgende privacy audit.
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Bijlage II: Basisbeveiliging Politie
2.1
2.1.1

Gebruikersorganisatie
lnformatievoorzieningproces

I

ID Bevindingen
1 ! Voor het wijzigingbeheer is bij Politie Zeeland aileen voor de grotere applicaties een procesbeschrijving aanwezig. (BVH I BVO I
BVCM I KSA etc.), zeals in de vorm van het Handboek Functioneel Beheer BVO Zuid 6, versie 1.02, d.d. 24-06-2009 , waarin aan
dit onderwerp aandacht word! besteed. Voor de kleine applicaties niet. De informatie veer FB (functioneel beheer) komi van de
. vtsPN. De FB op nationaal niveau maakt gebruikershandleidingen. Wij zigingsbeheer is geen continue proces bij de politie Zeeland

I

2_I!-~~~r~;~;:!t;n~:~~~;~~~e~;~~,;;~-)~-;~;;f!~:~~~~~~~;~~~~;~;~~;;;~~~edhee~:~;;;:~~~-H;~db~ek F;~~ti·;;;~-i-s~;;~-~;--svo~-

~;~~:;.~~;~~~~~-~;~~~-~;~;~g~-~-~~~~;-~-~~_;.;.~~~!~;~;:f!_;~~-~~~2i~~r~-~-~~~~~~~~~~:~~~~~~~-~~~:~:2~~~~~~~~:~~:--

----3 De procesbeschrijving inzake gegevensbeheer is aanwezig. In het Handboek Functioneel Beheer BVO word! ook aandacht
besteed aan de verantwoordelijkheid veer het gegevensbeheer. Zie verder de bevindingen en aanbevelingen in de voorgaande
I paragrafen met betrekking tot de kwaliteit van politiegegevens, zeals onder meer het gebruik van True Blue en het gegevensbeheer
in BVO. A an het belang van de kwaliteit van de gegevens word! ook aandacht besteed in het lnformatiebeveiligingsbeleid Zuid6.
Aangegeven word!, dat het bewaken van de kwaliteit mede word! geborgd door een integraal gegevensbeheer veer
informatiesystemen volgens het Business Information Service Library model (BiS L). Dit model waarborgt , dat gegevens integer,
exclusief en beschikbaar zijn veer hen die daartoe zijn geautoriseerd. Hierop is Ievens centrale georganiseerd. Afhankelijk van de

I
I

i

I
4-~-~~~-:{-~~~~~~~~t!r~~~~~d~~~:~;~d:~~;~~;~~;~~~~-~d~t!?~~;;t~~~f~~~!~i~~ w;-;den aang~-~~id--bi]d·;;~dfngg;vend·~-en de IBF. In Zuid-6 zijn afspraken gemaakt veer het registeren en afhandelen van beveiligingsincidenten. De uitwisseling binnen
Zuid6 van beveiligingsincidenten is geregeld in de procedure IB-incidenten uitwisseling vtsPN- Zuid6. De politie Zeeland
conformeert zich aan het beleid , met dien verstande dat nu het regionale beleid neg van kracht is. Daarin staat opgenomen dat
iedere districtchefl diensthoofdverantwoordelijk is veer:
•
De melding van geconstateerde dan wei vermoede inbreuken op de informatiebeveiliging bij de functionaris veer de
1
gegevensbescherming ;
De afdoening van incidenten en inbreuken op de informatiebeveiliging. Bij het zich voordoen van een incident zal door de
districtchefl diensthoofd de functionaris veer de gegevensbescherming worden geconsulteerd omtrent de te nemen stappen
.
ter verbetering van de informatiebeveiliging.
j Aan de korpsleiding zullen door de districtschef of door het diensthoofd ter beoordeling worden voorgelegd:
lncidenten die politiek gevoelig zijn , dit ter beoordeling van de verantwoordelijke lijnmanager;
•
lncidenten waarbij sprake is van strafbare feit en ;
Materiele schade en immateriele schade boven een bepaald bedrag ;
lncidenten die gevolgen kunnen hebben veer het imago van het korps .
Gezien de ontwikkelingen in de organisatieveranderingen is het hierboven gehanteerde begrippenkader geheel gewijzigd. Binnen
, niet al te lange termijn , bij de vorming van de nationale politie , zal het begrippenkader wederom wijzigen.

I

•
I
•
I!•
I' •
!

Registratie van opgetreden incidenten via signalen in de systemen zijn moeilijk te detecteren en is voornamelijk weggelegd bij de
vtsPN . De ondersteuning van de vtsPN is steeds noodzakelijk. De logging van diverse applicaties is een steeds terugkerend item
op bijeenkomsten en vergaderingen maar de vtsPN is neg niet in staat om maatwerk te leveren. Er bestaan weliswaar
loggingsmogelijkheden doch om de gegevens te kunnen lezen is een tool nodig. De tooling is op dit moment in ontwikkeling.

Ii
I.

Er word! een tool ontwikkeld waarin de IBF-ers dergelijke beveiligingsincidenten kunnen melden. De tool verkeert momenteel in de
. eindfase en zal naoenoeo oereed ziin om te worden oe'lmolementeerd. De imolementatie is voorzien veer de zomer 2011.

I

ID Aanbevelingen
1-41 Neem aile normen mee in de vormgeving en implementatie van het lnformatiebeveiligingsbeleid Zuid6 en de periodieke controle
op de uitvoering van dit beleid .

2.1.2

Medewerkers

I
1V D N A
r1-~~-t:.Y~J![ging is integraal ondt:.rsl_~L!:..~!l.bill~f!Ciioneren__Y.<.!.'ll~~-~ medewei~------------------------l.:-+- _ ~
.?__+M~-~-~~~-~-~-~--:'."!!:,1__q~_f>olit!~~!i.~--~~-~~2-~-~ba_<:~-~-r::..ll.<:.~~-.c!!.~-~L~-~!.2!:':!.!:!1~!j_~_~_r:l~ be~~-~~-~-~g..§.~"!.':.~-q~!D12!.~~~---------+-~- __ __ .
ID Beheersdoelstellinqen

1

~-+Qp~~~~-~12.~-~-~."!.f.:'.~!l--~_et ~~~_nse!~~-!s d~!_c!.~~~-!!:.1__~.2DE~!.:l..~o~-~!l--Y..':D_2!2.1?.~-~2-~Il.c!.~~~3l_~_r:1_9.~~rn.!:!.<?~.c!~\l~PJ.i~-~U.~- _______ __

~-+-§.ij_~-~-~§.ll..ll!!.l_g__Y.an een meE~~~~~~ vind!~~_r:J_doorbrek~-':'_an fun~~~~~hei~!I2.9..P.!.<:.?~---------------------------+ 1____ -~
5

! Taken die van belang zijn voor de betrouwbaarheid van informatie(systemen) worden op juiste wijze uitgevoerd
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ID Bevindingen
In het lnformatiebeveiligingsbeleid Politie Zeeland is de verantwoordelijkheid van de beveiliging van de informatievoorziening
belegd op het niveau van de korpsleiding, de districtschefs en de diensthoofden. ledere districtschef en diensthoofd is

1

-,..- _:-_~~-~r:!~Q9.~9_~j~_g_~o;-~~g_yg_Q~__g~__'!l.~9-~~~-~~~-~-g~~--~~r:!~~-r:!-~li!!_2.~~!~!~!.9L~J~!!-~.!Y..<?!!.~n, _____________________________________________________________
2

Personen die bij het korps worden aangesteld of benoemd, worden vooraf onderworpen aan een onderzoek waaruit vast moet
komen te staan dat de betreffende persoon geen strafbare feiten heeft gepleegd of directe contacten heeft met criminele personen .
. Onderwerpen binnen dit onderzoek betreffen milieuonderzoek, vastlegging onderzoeksuitkomsten en verklaring van goed gedrag .

_____ 1 _~~~-~~~~~!~i~-~~-~J~;.~~l~~:.;.~~~~~~~~~-~;~!:.;~~~~~~;~~~;-~:;;~~~~~~~~-j~_:;;.~-~-~~:;~;_;_~:.;~~~:.~:.;.~:: ~:~~-~;~~~;;_~~~~~~~!~~~~~~~~--3

t

ledere hiervoor in aanmerking komende medewerker legt bij in diensttreding de eed of belofte af voor de geheimhouding van
Documentatie die op dat onderwerp betrekking heeft, is aanwezig in de vorm van:

1 politieinformatie.

JU~~~~g~=-----------~------ -----~

-~--TL12!!_Q!:1_9_~_r-~-~-~r..J.~_r:!!~.!.9~~.9.~!~.!:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

!

ID

1

Anders dan in de vorige paragrafen reeds aan de orde is gekomen op het terrei n van de kwaliteit van de verwerking van
politiegegevens , is deze norm niet getoetst.

I Aanbevelingen
Neem aile normen mee in de vormgeving , uitwerking en implementatie van he! lnformatiebeveiligingsbeleid Zuid6 en de periodieke

I

4 . centrale op de uitvoering van dit beleid.
5

!

2.1.3

Middelen

ID Bevindingen
1

Sinn en de regia Zeeland word! gebruik gemaakt van
. Aile gebouwen binnen de regiopolitie
Zeeland zijn op dit toegangscontrolesysteem aangesloten. Toegangsdeuren zijn voorzien van een kaartlezer. Medewerkers
worden door hun direct leidinggevende voor toegang geautoriseerd en aan hen wordt een toegangskaart (druppel) uitgegeven. De
gecontroleerde toegang is gebaseerd op he! lnformatiebeveiligingsbeleid binnen de regiopolitie Zeeland. In he! Besluit
Autorisatieprocedure waarin de toegang tot gebouwen en terreinen van de regiopolitie Zeeland is dit verder uitgewerkt. De afdeling
'I Bedrijfsvoering verzorgt
1 1
1
. Het systeem kent verschillende autorisatieniveaus , waaronder he!
hoogste niveau voor he! technisch beheer, een niveau voor het functioneel beheer en een niveau voor medewerkers van de
receptie en he! wijksecretariaat die hiermee slechts bezoekers kunnen registreren. De beheerprocedure voor he! systeem verkeert
in de conceptfase. Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en functiescheiding zijn nag niet belegd. Een calamiteiten- of
incidentenregeling of paragraaf ontbreekt. Er word! gewerkt met autorisatieformulieren en uit praktische overwegingen ook met
mondelinge afspraken met een beperkt aantal teamchefs. Toegang word! verleend door een medewerker van de afdeling
Bedrijfsvoering die zelfstandig en naar eigen inzicht handel!. Een procesbeschrijving inzake he! beheer van toegang binnen een
!l locatie is op de aide ling niet aanwezig. Een autorisatie word! door de medewe rker ingetrokken op basis van hetgeen hem ter ore
komi. Gezien het geringe aantal verzoeken om autorisaties word! vermoed dat er autorisaties in het systeem voorkomen die
inmiddels ingetrokken hadden moeten zijn. Hiernaar is verder geen onderzoek ingesteld. Door de ISF is bij onderzoek
1 geconstateerd dat de computerruimten geed beveiligd zijn en dat de toegangsregeling op dat onderdeel op orde is .

I

_ _j_~~~~;.~;~!~~~~:;.~~~~~~;~~~];.~}:~;~f~~:;.~~~;.~~~;~~~~~~~~~-~~~~;~-~~~~~;~~~~-:~.:~-~- ~-~:-~:~=~~-:~-~-~i~-~- ~~~~-~-~- f~:~ :~-~ ~- - - - - - - - - - I
2

Een procesbeschrijving of instructie inzake he! adequaat beveiligen van werkplekken is niet aanwezig . Uit de gehouden interviews
komi naar voren dat de PC beveiliging (wachtwoord, booten , schermbeveiliging , randapparatuur) op orde is. Niet op orde zijn:
Clean desk policy (wordt niet stringent toegepast) , centrale op de werkplekbeveiliging en de wachtwoordpolicy. Binnen het LOIS
(Landelijk Overleg lnformatie Beveiliging) is een werkgroep bezig met de actie "Password Reset". Tevens wordt in deze werkgroep
aandacht besteed aan de omgang met social media. De IBF is trekker van deze werkgroep. De activiteiten zijn gericht op een
adequate en veilige wijze in het omgaan met passwords en een eenduidige en uniforme wijze van het toekennen , wijzigen en
verwijderen van passwords van clients. Er ligt een voorstel voor een landelijke regeling om te komen tot een adequate
password reset .
Het beheer van apparatuur, m.n. (afvoeren van) gegevensdragers en printerbeheer (aileen printen op gedefinieerde

I

I
..
........................................_________________________________________________________________________________________________ _
IDe politie Zeeland beschikt over een Gebruikershandleiding Telewerken van de vtsPN. Het beleid dan wei instructies op dit terre in

---D-~!-~~.r:..~P.I.i.~.!.~~l.J.~ r:!~~l_QI].~-~~~9£~!:

3

op korpsniveau is nag niet door de korpsleiding vastgesteld. Aan dergelijk beleid c.q. instructie wordt nog gewerkt. Specifieke

Iaandachtspunten die worden uitgewerkt zijn:

!•

Gebruikersauthenticatie;
Gegevensdragers (m.n. usb-sticks);
Uitsluiting van het via telewerken gebruik maken van data waaraan hog ere eisen dan gemiddeld aan exclusiviteit zijn gesteld;
•
Procedures omtrent telewerken vanuit huis ;
•
Beveiligde verbindingen.
Binnen de Politie Zeeland mogen slechts enige mensen telewerken.

!•

.•

I
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2.1.4

Strategie & Beleid

ID i Beheersdoelstellingen
1 ! lnformatievoorziening en beveil!.g.!IJ.~at in de strategie en komt in het inf~xmatiebeveiligingsbeleid tot uitvoer
2 i Medewerkers van het korps zijn op de hoogte van de afspraken die gelden ten aanzien van de informatiebeveiliging

! V~+N~!A
!xi
I x
ix! I x

ID Bevindingen
1

I Er is informatiebeveiligingsbeleid van kracht binnen de regio Zeeland (lnformatiebeveiligingsbeleid Politie Zeeland 2008). De
i Autorisatieprocedure politie Zeeland

maakt integraal onderdeel uit van dat beleid. In het lnformatiebeveiligingsbeleid zijn de taken

I en verantwoord el ijkheden voor de informatiebeveiliging op het niveau van de korpsbeheerder/korpschef, de districtschefs, de

I diensthoofden, de taakaccenthouders en de portefeuillehouder informatiebeveiliging en privacy belegd . In de afgelopen jaren is
steeds meer de nadruk komen te liggen op de inspanningen binnen Zuid-6. Een projectplan aangaande het bevorderen van het
informatiebeveligingbeleid en de informatiebevei liging in Zuid6 is in uitvoering. Zo zijn tal van documenten ontwikkeld:
lntegraal informatiebeveiligingsbeleid Zuid-6. Hierin is voor de 6 zuidelijke regio's het informatiebeveiligingsbeleid geregeld;
De regeling IB-incidenten;
Het autorisatiebeleid Zuid Nederland met een accountbeheer en volledige procesbeschrijving. Daarvan maakt deel uit de
procesbeschrijving met de omschrijving van de producten en de standaardautorisatieprofielen ten einde rol-gebaseerd te
kunnen autoriseren op een eenduidige wijze ;
De ontwikkeling voor de invoering van een Autorisatie Beheer Server waarin aan de hand van standaardprofielen autorisaties
geautomatiseerd verlopen. De toekenning van autorisaties gebeurt dan rol en functiegebaseerd en niet op naam;
Het regionale informatiebeveiligingsbeleid met de regionale autorisatieprocedure;
De gedragscode aangaande informatiedragers ;
Regeling voor beveiligd printen;
De rubriceringregeling geldend in de 6 zuidelijke regio's;
Regelingen voor de vernietiging van informatiedragers ;
Richtlijnen ten behoeve van digitaal anonimiseren.

I In de loop van de afgelopen jaren zijn de inzichten veranderd als het gaat om de informatiebeveiliging. Was eerst de situatie zo dat

, tenzij' werd verkocht. Nu is de mening dat 'j a, mils' vee I beter zal werken. Dat is de reden dat een landelijk project gestart
I,j iser:in'nee
het begin 2010 , onder de naam 'Samen Beveiligen' metals doelstelling: 'de situatie op het gebied van (informatie)beveiliging
bij politie Nederl and te verbeteren en zorg te dragen voor een homogeen niveau van beveiliging in het gehele politiedomein'
De volgende doelstelling is het actualiseren van de leidraad BBNP :
Ontwikkeling van een weeg instrument;
~· •
Toetsen middels het weeg instrument;
•
Tekortkomingen blootleggen ;
i•
Ondersteunen bij implementatie ontbrekende controle;
Toets van de implementatie,
waarbij de uitgangspunten zijn :
•
Actualisatie en toets beperkt tot de gebruikersorganisatie;
•
Leidend zijn de controls niet de maatregelen ;

I!•

!•

I

_____l_~--------~~§!!!.~9~!.E'!.~-~9!.Q~~-g~_!9.~.!~_\_()Q_~~!il.~':!!!.!i.~:...-.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Een bewustwordingsprogramma is aanwezig in de vorm van het aandacht bested en aan de onderwerpen privacy en
(informatie)beveiliging in het begeleidingstraject van de aspiranten. Op die manier wordt geleerd dat beveiliging een integraal
onderdeel is van elke medewerker van het korps. Volgens het lntegraal (informatiebeveiligingsbeleid Zuid6 is een van de
belangrijkste onderdelen van informatiebeveiliging bij de politie Zeeland het bevorderen van het bewustzijn onder de gebruikers
van de informatie. Als de gebruikers namelijk niet op de hoogte zijn van de richtlijnen en regels hebben deze geen enkele
uitwerking. Het risico is dan dater fouten worden gemaakt waardoor beveiligingsincidenten ontstaan . Onderkend wordt dat door
medewerkers bewust te maken van het belang van de veiligheid van de door hen gebruikte informatie, veel van die fouten kunnen
worden voorkomen . Het beveiligingsbewustzijn wordt op de volgende wijze bevorderd :
•
Het publiceren van artikelen en informatie in nieuwsbrieven, op het intranet en in speciale handreikingen;
Aandacht besteden aan informatiebevei liging in de verschillende interne opleidingen ;
•
1
i•
Directe aandacht van leidinggevenden door het ter sprake brengen op de werkvloer;
.,I •
Organisatie van speciale workshops en presentaties rond beveiligingsthema's voor verschi llende doelgroepen waaronder
lijnm anagers, taakaccenthouders, maar ook eindgebruikers;
•
Voeren van periodiek overleg tussen aile in het korps aanwezige taakaccenthouders, onder voorzitterschap van de
,
proceseigenaar informatie met ondersteu ning van de IBF en de regionale privacy functionaris ;
Terugkoppelen van de resultaten van gehouden controles en afhandeling van incidenten om zodanig mensen attent te maken
;
op het belang van de informatiebeveiliging;
Voeren van periodiek Zuid6 overleg tussen aile IBF-ers en taakacccenthouders van de korpsen ;
•
Deelnemen aan het landelijke IBF-netwerk c.q. virtueel kantoor door IBF of taakaccenthouder om ervaringen landelijk uit te
wisselen .
Een ander uitgangspunt van voornoemd informatiebeveiligingsbeleid is het "need-to-know, need-to-share" principe. Elke
medewerker krijgt uitsluitend toegang tot de informatie die hij voor het uitvoeren van zijn functie en taken nodig heeft. De werkwijze
is vastgelegd in het Autorisatiebeleid Zuid6. Onderkend wordt dat door de groeiende samenwerking zowel binnen als buiten de
Nederlandse politie de noodzaak en verplichting om informatie te delen groter wordt dan ooit. Dit wordt ook vanuit de W PG
voorgeschreven . In dat kader groeit ook het beset van het belang dat de gegevens die als basis dienen voor het delen van
informatie betrouwbaar moeten zijn met het oog op de verbeterde samenwerking.
Bi nnen het bestek van de privacy audit is niet meer getoetst of medewerkers op de hoogte zijn van hun taken, bevoegdheden en

I
I

I

!•

•
II
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tot de informatiebeveili in .

2.1.5

Leiderschap

I

ID Bevindinqen
1 Korpsbrede centrale van beveiligingsmaatregelen is tot nu toe niet opgenomen in de planning- en controlcyclus van de politie
1 Zeeland en word! tot nu toe oak niet uitgevoerd. Eind 2008 is een lnformatiebeveiligingsfunctionaris (IBF) aangesteld bij de
regiopolitie Zeeland. Zijn functie houdt onder meer in:
•
Het adviseren van de portefeuillehouder inzake het te voeren (opstellen, bijstellen , herzien) informatiebeveiligingsbeleid en
inzake he! afstemmen van het informatiebeveiligingsbeleid van het korps met dat van andere korpsen;
•
Het uitdragen in het korps van de noodzaak van informatiebeveiliging en van de daarbij geldende beleidsbepalingen;
Het rapporteren aan de portefeuillehouder over de situatie van de informatiebeveiliging in het korps in het algemeen en van
•
beveiligingsincidenten in het bijzonder;
•
Het adviseren van leidinggevenden, verantwoordelijk voor informatiesystemen of gemeenschappelijke IT-diensten, bij de
uitwerking van het informatiebeveiligingsbeleid van he! korps in informatiebeveiligingsplannen en bij de implementatie van die
1
plannen ;
'
Het adviseren van de portefeuillehouder en leidinggevenden inzake het maken van afspraken bij uitwisseling van gegevens;
Het evalueren, selecteren en voorstellen van toe te passen producten of werkwijzen met betrekking tot informatiebeveiliging;
Het bijhouden van de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging.
De I BF adviseert gevraagd en ongevraagd aan de hand van vraagstukken op zijn werkterrein . Van structurale controles op het
terrain van de informatiebeveiliging conform een vooropgezet jaarplan of meerjarenplanning is geen sprake. De IBF houdt zich
vooralsnog structureel bezig met bijdragen aan he! beveiligingsbeleid en !hans vooral op de gezamenlijk beleidsvorming in Zuid6
verband . Een recent voorbeeld hiervan is het concept Autorisatiebeleid Zuid-Nederland, versie 9 maart 2011.

I

I
I

I

I

In he! lnformatiebeveiligingsbeleid Zuid 6 word! aandacht besteed aan de toetsing en evaluatie van het
informatiebeveiligingsbeleid. He! informatiebeveiligingsbeleid is na inwerking trading twee jaar geldig, en word! na de evaluatie
geactualiseerd . IBF-Zuid onderhoudt dit beleid. Verder word! aangegeven, dat in de jaarcyclus de evaluatie plaatsvindt aan de
hand van controle-, interne audit- , incident- en managementrapportages op het gebied van invoering, naleving effectiviteit en
efficiency. In de meerjarencyclus beoordeelt een onafhankelijke deskundige de opzet, bestaan en de werking van he!
informatiebeveiligingsbeleid en de beveiligingsmaatregelen . Deze externe audit vindt in het jaar voorafgaand aan een volgende
cyclus plaats.

I

ID Aanbevelingen
'1

Neem informatiebeveiliging als een vast onderdeel op in de managementcontrolcyclus. Neem de monitoring van de
informatiebeveiliging in de politiepraktijk als een vast onderdeel op in de periodieke privacy audits .
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Bijlage Ill: Overzicht geraadpleegde documenten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

:FL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korpsbeschrijving Politie Zeeland
Zelfevaluatie Politie Zeeland
Jaarring 2008 Politie Zeeland (werkplan) politie Zeeland
Jaarring 2009 Politie Zeeland (werkplan)
Mappenstructuur 0 -schijf
Jaarverslag PF + FG 2008
Jaarverslag PF + FG 2009
Jaarverslag Politie Zeeland 2008
Jaarverslag Politie Zeeland 2009
Jaarplan 201 0 Politie zeeland
Meerjarenbeleidplan 2008-2011 Po litie Zeeland
Korpsbekendmaking nr. 19
Aanwijzing Bevoegd Functionarissen
lnrichtingsplan Po litie Zee land
Korpsbekendmaking nr. 21 Politie Zee land
Marap 2008 Politie Zeeland
Marap 2009 Politie Zee land
Convenanten
Overzicht E-learning WPG
lmplementatie W PG Politie Zeeland
Samenwerkingsverbanden I Convenanten
WPG in de mandaat regeling
"Groene lijst"(overzicht applicaties)
Werkplannen Teams 2010
Korpsinformatie m.b.t. de invoering WPG
Aanwijzing Interne aud itor Politie Zeeland
Overzicht maatschappelijke klassen BV
Herverdel ing portefeuilles
Regeling Convenanten
Modelconvenant JCO
Nieuwsbrief KMT inzake IT-onderwerpen
Zie verder de lijst met documenten in het interne auditdossier
lnformatiebevei ligingsbeleid Politie Zeeland 2008
lntegraal (informatie) bevei ligingsbeleid Zu id6, 01-12-2010
Gebruikershandleiding Te lewerken vtsPN , 25-04-2011
Autorisatiebeleid Zuid-Nederland, concept, 09-03-2011
Jaarverslag Privacyfunctionaris 201 0, 14-04-2011
Besluit autorisatieprocedure Politie Zeeland , versie 1.0, 01-10-2008
Handleiding procesdossier Zeeland , versie 2.0 , 01-05-2005
Werkproces lnfodesk, ProJect Jmplementatie Wpg , versie 2.0 15 juli 2010
Handboek RID Politie Zeeland
Gedragscode rechtstreekse verstrekking van politiegegevens aan !eden van het
Openbaar Ministerie Arrondissement Midde lbu rg
Handleidingl uitleg mappenstructuur O:schijf, versie 0.2, 03-05-2011
Autorisatiematri x onderzoeksmappen Zuid6
Autorisatiematri x beheer rol len onderzoeksmappen Zuid6
Tabel 3: Standaard functie I rollen I schalen t.o.v. BlueView autorisaties
Procesbeschrijving verwerking van politiegegevens artike l 8 en 9, versie 3.0 , 24-062010.
lnstellingsprotocol voor het verder verwerken van politiegegevens ex artikel 13,
eerste , tweede of derde lid, Wet po litiegegevens, herkenn ingsdienstsysteem, art.
13.1 WPG
Brief van Politie Taakorganisatie Vreemdelingen aan Regiopolitie Zeeland , inzake
Landelijk reg lement ex artikel 13 W PG d.d. 23 maart 2010
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Schriftelijke vastlegging als bedoeld in artikel 13, lid 4 van de Wet politiegegevens,
genaamd Forensisch Opsporings lnformatie Systeem , van de politieregio
Schriftelijke vastlegging als bedoeld in artikel 13, lid 4 van de Wet politiegegevens,
genaamd Verwijzingsinde x Recherche Onderzoeken en Subjecten, van de
politieregio
Rapportage Definitieve Bevindingen van het College Bescherming
Persoonsgegevens inzake Politie lnfodesk II, juli 2009
CBP Richtsnoeren ANPR De toepassing van automatische kentekenherkenning door
de politie, januari 2009
Landelijk afsprakenboek HKS, versie 4.7 definitief, d.d . oktober 2010
Update procesmodel en -beschrijving "veiligheidsinformatie genereren", Programma
Intelligence, versie 1.0, d.d. 4-12-2009
Mail PF inzake schriftelijke vastlegging als bedoeld in art. 13, lid 4 van de Wet
politiegegevens Protocol herkenningsdienstsysteem en P. V.' s, versie 0.4
Mail met bijlagen van de PF: memo 18-5-2009 inzake Convenant 2009, memo 9-72008 inzake Aanwijzing PG 's Reactieprotocol, Memo 3-3-2009 inzake inzet
vertrouwenspersonen in interne onderzoeken , memo 17-2-2009 inzake Kernteam
Stichting Welzijn X, memo 9-11-2009 inzake OGGZ (Wijktafel) X, memo 16-2-2009
inzake Werkafspraken risicoscreening vrouwenopvang , memo 28-1 -2009 inzake
intentieverklaring bevordering sociale veiligheid gemeente X, memo 10-2-2009
inzake Politie & schoolveiligheid , memo 23-6-2009 inzake veiligheidshuis , memo 201-2009 inzake Wijkscan gemeente X, memo 21-12-2010 inzake verstrekking aan
burgemeester, memo 3-3-2010 inzake Cameratoezicht Koninginnedag 2010 , memo
2-4-2007 inzake Mutaties huiselijk geweld, memo 17-2-2010 inzake
gegevensuitwisseling t.b .v. fraudebestrijding , memo 25-3-2010 inzake
Samenwerkingsovereenkomst Zeeland I X, memo 3-11-201 0 inzake Stelsel bewaken
en beveiligen
Mail PF inzake gebruikersinstructie integrale bevraging Ill , januari 2011 versie 3.5
Schriftelijke vastlegging als bedoeld in artikel 13, lid 4 van de Wet politiegegevens ,
genaamd Processen-verbaal en rapporten , van de politieregio
Basis Voorziening Handhaving, Afspraken BVH en Handleiding gebruiker, versie 1.0
Zeeland , d.d. 1-10-2010 (2 x)
Lijst Maatschappelijke Klassen , BVH Service pack 5, versie 2.1, d.d. 25-7-201 0 (2x)
Basis Voorziening Hand having, gebruikersafspraken BVH , d.d. 28-9-2010
Basis Voorziening Handhaving, Handleiding HOvJ, versie 1.0, 2009
Matrix opdrachtverstrekking gegevensbeheer
Schema mailverkeer True Blue na geconstateerde (mogelijke) fout in BVH
Opdrachtverstrekking gegevensbeheer politie Zeeland , versie 2.3, d.d. september
2009
Basis voorziening handhaving, Gebruikersafspraken BVH
Power Point Presentatie BVH re-training oktober, november, december 2010
Convenant inzake verstrekking van politiegegevens aan de AIVD
De verstrekkingsgrondslag van artikel 7 van de Wet politiegegevens
MaiiiBF inzake Verstrekking gemeente en informatieverzoek Operationeel adviseurs
Brief van Politie Zeeland aan College bescherming Persoonsgegevens d.d. 31-32009, inzake aanmelden privacy functionaris
Besluit lnformatie uitwisseling politie Zeeland in het kader van het
samenwerkingsverband ROVZ, d.d. 1-12-2008, memo d.d. 26-1-2009 inzake
discriminatie,
Memo 23-4-2009 , inzake Samenwerkingsovereenkomst Zeeland I X,
Brief van Politie afdeling Politieberaden aan de !eden van de Raad van korpschefs ,
d.d. 10-2-2011 inzake Convenant autorisatie RID voor CIE-info
Mail PF d.d. 4-8-2010 , bijlage Def. Verslag KMT d.d. 13-4-2010
Mail PF inzake Gebruik BVO door collegae wijkteam in onderzoek, d.d. 9-11-201 0
Mail PF inzake Gegevensopslag woninginbraken , d.d. 20-1-2011
Mail PF inzake Sepotafhandeling in BVH , d.d. 3-1-2011
Mail PF inzake Overvallers op Deltanet, d.d. 7-2-2011
Mail PF inzake Verstrekken politiegegevens, d.d. 25-1-2011
Mail PF inzake Afloopberichten , d.d. 9-2-2011
Mail PF inzake Gegevensopslag HG-EGG-SBB, d.d. 6-1-2011
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Mail PF inzake Bijwonen werkoverleg RT1 , d.d. 20-1-2011
Mail PF inzake Opslag 9• verwerking 0-schijf, d.d. 9-2-2011
Mail PF inzake procesbeschrijving art 8+9.doc, d.d. 9-2-2011
Mail PF inzake Convenant, d.d. 15-4-2009
Mail PF inzake Uitnodiging projectleidersdag 13 februari , d.d . 28-1-2009
Mail PF inzake Presentatie Bevoegd Functionaris, d.d. 19/1/2009 , bijlage Seminar
BF(1).PPT
Mail PF inzake Map kantoorautomatisering , d.d. 6-2-2009
Mail PF inzake Mappenstructuur 0 -schijf, d.d. 26-1-2009
Mail PF inzake Notitie beslotenheid BVH , d.d. 5-3-2009, bijlagen : 250708 Aanwijzing
Wet Politiegegevens.pdf; meldingsformulier embargo-onderzoek .doc
Mail PF inzake Link naar verstrekkingenwijzer, d.d. 27-4-2009
Mail PF inzake Brief aanmelding privacyfunctionaris , d.d. 2-3-2009
Mail PF inzake X, d.d. 18-2-2009
Mail PF inzake Opslag gegevens, d.d. 21-1-2009
Mail PF inzake Overzichtlijst art. 9 verwerkingen , d.d. 3-3-2009
Mail PF inzake Politie & Veiligheid, d.d. 10-2-2009 , bijlagen Memo advies
Samenwerking en incidentele verstrekkingen
Mail PF Presentatie werkgroep recherche, d.d. 20-4-2009
Mail PF inzake 2 daagse wpg training , d.d. 5-3-2009
Mail PF inzake Samenwerkingsverband aanpak huurdersoverlast gemeente
Middelburg.doc, d.d. 16-3-2009
Mail PF inzake Artikel 8, d.d. 16-2-2009
Mail PF inzake Bewijs goed gedrag, d.d. 21 -1-2009
Mail PF inzake Info m.b.t. winkeldiefstal, d.d. 5-2-2009
Mail PF inzake lnformeren school , d.d. 12-3-2009
Mail PF inzake Kennis, d.d. 16-3-2009
Mail PF inzake Lijsten met telefoonnummers , d.d. 2-2-2009
Mail PF inzake Mappen structuur, d.d. 23-3-2009
Mail PF inzake Nieuwe onderzoeksregistratie, d.d. 9-4-2009
Mail PF inzake Overleg Zuid-6, d.d. 16-2-2009
Mail PF inzake Overzicht mee te nemen registraties. xls, d.d. 2-2-2009
Mail PF inzake Privacy , d.d. 12-2-2009
Mail PF inzake Reminder PD, d.d. 22-1-2009
Mail PF inzake Seminar bevoegd functionaris , d.d. 5-1-2009
Mail PF inzake Ter beschikking stellen, d.d. 20-1-2009
Mail PF inzake Uitwisselen gegevens, d.d. 18-3-2009
Mail PF inzake Vernietiging vingerafdrukken en verdachtenfoto 's, d.d. 27-3-2009
Mail PF inzake Verstrekken aan nabestaande, d.d. 22-1-2009
Mail PF inzake Verstrekken PV bevindingen , d.d. 5-2-2009
Mail PF inzake Vraagje m.b.t. privacy, d.d. 4-2-2009
Mail PF inzake Vraagje over verstrekking , d.d. 2-3-2009
Mail PF inzake Werkafspraken politie I vrouwenopvang , d.d. 16-2-2009, bijlage memo
werkafspraken risicoscreening 16/2/2009.doc
Mail PF inzake Werkgroep Zuid -6 autorisaties, d.d. 5-1-2009
Mail PF inzake WPG , d.d. 5-3-2009
Mail PF inzake Regeling periodieke audit politiegegevens, d.d. 6-1-2009
Mail PF inzake ROVZ verstrekkingen , d.d. 17-3-2009
Mail PF inzake SOZ, d.d. 16-4-2009, bijlage Wijziging uitvoeringsregeling AWR.htm
Mail PF inzake Stukje intranet, d.d. 27-4-2009, bijlage Publicatie Deltanet 2009.doc
Mail PF inzake Ter beschikking stellen, d.d. 20-1-2009
Mail PF inzake Terugkoppeling , d.d. 21-1-2009
Mail PF inzake Toe ze nding stukken ROVZ, d.d. 3-3-2009
Mail PF inzake Tolken , d.d. 4-3-2009
Mail PF inzake Vern ietigi ng vingerafdrukken en verdachtenfoto's, d.d. 25-3-2009
Mail PF inzake Verstrekken personalia aan ambulancedienst, d.d. 24-3-2009
Mail PF inzake DL S ZLD Communicatie , betreft verstrekkingenwijzer, d.d . 27-4-2009,
bijlage verstrekkingenwijzer Definitief 17042009.pdf
Mail PF inzake Voorlichting aspiranten, d.d. 5-1-2009
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Mail PF inzake Aanwijzing bevoegd functionaris CIE.doc
Mail PF inzake Dossiernr PL XXX, d.d. 13-1-2009
Mail PF inzake Privacyvraagstuk, d.d. 13-1-2009
Mail PF inzake Diepteonderzoek naar ernstige bermongevallen , d.d. 2-2-2009
Mail PF inzake Wapenregistratiesysteem , d.d. 1-4-2009
Mail PF inzake Var Project.ppt, d.d. 12-1-2009
Mail PF inzake Bijeenkomst Zuid 6, d.d. 17-2-2009
Mail PF inzake Bsn benadeelden, d.d . 19-1-2009
Mail PF inzake Bijeenkomst Zuid 6, d.d. 17-2-2009
Mail PF .inzake Vernietiging vingerafdrukken verdachtenfoto's, d.d. 25-3-2009
Mail PF inzake Beantwoording vragen WOB verzoek , d.d. 23-3-2009 , bijlagen
20090303 .beantwoording WOB.doc, 20090203.WOB verzoek, 13-3-2009 concept p b
wob.DOC
Mail PF inzake Bijeenkomst Zuid 6, d.d. 17-2-2009
Mail PF inzake lnspoelen PDA's, d.d. 3-3-2009
Mail PF inzake Mappenstructuur 0-schijf, d.d. 26-1-2009
Mail PF inzake uitwisselen gegevens, d.d. 17-3-2009
Mail PF inzake Huurdersoverlast Gemeente X, d.d. 25-3-2009 , bijlage Besluit
informatie-uitwisseling Huurdersoverlast Middelburg 2009.doc
Mail PF inzake Huurdersoverlast, d.d. 1-4-2009, bijlage Convenant en Besluit
informatie-uitwisseling Huurdersoverlast Gemeente X 2009.doc
Mail PF inzake lnterventieteam X, d.d. 31-3-2009
Mail PF inzake lnzageverzoek, d.d. 26-1-2009
Mail PF inzake WPG Audit, d.d. 9-8-2010
Mail PF inzake Servicedesk-Zuid , betreft Opvragen autorisaties, d.d. 5-1-2009
Mail PF inzake Autorisaties, d.d. 5-1-2009
Mail PF inzake Overzicht mee te nemen registraties ZLD. xls, d.d. 21-1-2009 , bijlage
Overzicht mee te nemen registraties ZLD. xls
Mail PF inzake Tolken accounts en het overspringen van tekst naar raadpleegmodus ,
d.d. 28-1-2009
Mail PF inzake Overzicht mee te nemen registraties ZLD.xls, d.d. 2-2-2009, bijlage
Overzicht mee te nemen registraties ZLD .xls
Mail PF inzake Overzichten , d.d. 5-2-2009 , bijlage CC0000002596460.doc,
CC0000002596460.xls
Mail PF inzake Accounts welke na 31 /12 expired zijn , d.d. 6-2-2009
Mail PF inzake WPG/stadswachten , d.d. 9-2-2009
Mail PF inzake Tolkenaccounts, d.d. 12-2-2009
Mail PF inzake lntrekken autorisaties (herhaling), d.d. 17-2-2009
Mail PF inzake lmplementeren WPG, d.d. 18-2-2009
Mail PF inzake Autorisatieformulier GBA online, d.d. 3-3-2009, bijlage
AutorisatieformulierGBAonline Politie Zeeland .doc
Mail PF inzake Privacy d.d. 4-3-2009
Mail PF inzake Casus autorisatie , d.d. 4-3-2009, bijlage vragenformulier helpdesk.doc
Mail PF inzake rectificatie , d.d. 5-3-2009
Mail PF inzake Blue View voor analyse , d.d. 9-3-2009 , bijlage AF0903091 015.doc
Mail PF inzake Autorisatie verstrekken aan uitzendkrachten, d.d. 12-3-2009
Mail PF inzake Bevragingen door gebruikers Verificatie Module (v/h GBA-Online) ,
d.d. 23-3-2009
Mail PF inzake Wachtwoord , d.d. 25-3-2009
Van PF inzake Toegangscontrole , d.d. 7-4-2009, bijlagen concept toegangscontrole
Zeeland .doc, Zeeland Advies autorisatie toegangscontrole-1 .doc, Zeeland Advies
autorisatie toegangscontrole-2 .doc, Zeeland Advies autorisatie toegangscontrole3.doc, Concept Leidraad Rubricering.doc, Bijlage 1 Groepsindeling
toegangscontrole .doc, Bijlage 3 Autorisatietabel toegangscontrole.xls
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Bijlage IV: Overzicht van de organisatie- en informatiestructuur van Politie
Zeeland
Politie Zeeland geografisch

O rganog.ram werkorgan isatie Politie Zeeland
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I
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(RECHERCHE EN
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SER\11C ECEN TRUM EN
MEL DKAMER,
PARKETPOLITIE,
ROO EN CC B

r·"F;··--l
i[_ _FAG
i
___ ____ j
i

PZ

!

l ... , .. _ ....• __.

"VVcWKZaam en dienstbaar ,,
Politie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeeland is onderverdeeld in 9 werkgebieden :
Schouwen-Duiveland ;
Tholen ;
Kapelle I Reimerswaal ;
Goes I Borsele I Noord-Beveland ;
Middelburg I Veere ;
Sluis;
Terneuzen ;
Hulst;
Vlissingen .

De divisie Recherche bestaat uit:
•
Reche rcheteam 1 (Walcheren);
•
Rechercheteam 2 (Oosterscheldebekken);
•
Rechercheteam 3 (Zeeuws-VIaanderen) ;
•
Regionaal Recherche Team (RRT) ;
•
Bureau Project Voorbereiding (BPV) ;
•
Bureau Bijzondere Recherche Expertise (BBRE) ;
•
Bureau Bijzondere Recherche Ondersteuning (BBRO);
•
Regionaal Milieu Team (RMT) .
(Het Bureau Project Voorbereiding is niet in de privacy audit meegenomen)
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De Regionale lnformatie Organisatie (RIO) bestaat uit:
•
Bureau Casescreening (BSC);
Bureau Misdaad Analyse (BMA);
•
•
lnfodesk;
•
Criminele lnlichtingen Eenheid (CIE) ;
•
Regionale lnlichtingen Dienst (RID) .
(Het Bureau Casescreening is niet in de privacy audit meegenomen.)
De divisie Executieve Ondersteuning (EXO) bestaat uit:
•
Forensische Opsporing (FO);
• Jeugdpolitie;
•
Regionale Ondersteunings Groep (ROG);
•
Servicecentrum ;
•
Conflict- en Crisis Beheersing (CCB);
Parketpolitie ;
•
•
Verkeerspolitie ;
•
Vreemdelingenpolitie (VP);
Totaal Bekeuring lnformatie Afhandelings Systeem (Tobias).
•
(De divisie EXO is met uitzondering van de Forensische opsporing, de Jeugdpolitie, de
Vreemdelingenpolitie en de Verkeerspolitie niet in de privacy audit meegenomen.)
Verdeling processen & portefeuilles
lndien specifieke beleidsterreinen (doorgaans) tijdelijk maar soms oak langdurig, extra
aandacht vergen kan het KMT besluiten tot het aanstellen van een portefeuillehouder. Het
gaat daarbij doorgaans om producten waarvan het niet leveren politiek bestuurlijk gevoelig ligt
en daarom aandacht of begele iding vragen. De portefeuillehouder adviseert de
proceseigenaar over de inrichting van het proces .
Portefeui llehouders kunnen worden belast met taken zoals het voeren van overleg in- en
extern , het voorbereiden van het veiligheidsbeleid, het monitoren van het werk etc.
Zoveel mogelijk wordt de opzet in lijn gebracht met de verdeling van de portefeuilles op
landelijk niveau onder de hoofdprocessen Intake, Noodhulp, Handhaving, Opsporing en
adviseren signaleren . De hoofdprocessen zijn eigendom van de KMT-Ieden.
1. De korpschef is verantwoordelijk voor het proces besturen en de portefeuilles :
•
Veilige Publieke taak ;
•
Publiek Private Samenwerking;
•
Control ;
•
lntegriteit en omgangsvormen .
2. De plv korpschef is verantwoordelijk voor de processen voorbereiden en verbeteren en de
portefeuilles Intellig ence en terrorisme, portefeuille opsporing (verantwoordelijkheid KL)
3. Het hoofd bedrijfsvoering voor het proces ondersteunen waaronder:
•
ln-door-uitstroom, ontwikkeling processen en opleiding;
•
Personeelszorg en arbeidsvoorwaarden;
•
Financien ;
•
Facility management.
4. Het hoofd politiezaken A voor het uitvoerende proces Opsporing waaronder:
• Tactische opsporing ;
•
Forensische Opsporing ;
•
Vermogenscriminaliteit;
• Zeden, veelpleger en openlijk geweld;
•
Milieucriminaliteit;
•
Rechtshulp ;
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•

Vreemdelingen .

5. Het hoofd politiezaken B voor de uitvoerende processen Intake Noodhulp en handhaving
waaronder:
•
Verkeer;
•
Milieu(handhaving) en Bijzondere wetten ;
• Jeugd ;
•
Conflict en crisisbeheersing;
•
Meldkamerdomein.
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Bijlage V: Transponeringstabel WPG I BPG
Toelichting
Deze transponeringstabel volgt de hoofdstukken met de onderwerpen en de id nrs in de bijlage I.
Toegevoegd zijn de scores:
OV= de opzet is voldoende;
OD= deficientie in de opzet;
BV= het bestaan is voldoende; .
BD= deficientie in het bestaan.
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1.2.4

Geautomatiseerd vergelijken
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In combinatie met elkaar verwerken
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Verstrekkingen
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1.3.2
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Verstrekkingen

1.3.8

1.4 Artikel 10,1 A CIE (verkrijgen van inzicht in betrokken heid personen)
1.4.1

Noodzakelijkheid, recht matigheid en doelbinding
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1.4.6

Bewaartermijnen en vernietiging
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1

Artikel
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1.6 Artikel10, 1C RID (verkrijgen van inzicht in betrokkenheid personen)
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1.6.7

Ter beschikking stellen van politiegegevens

1.6.8

Verstrekkingen
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1.7.4

Geautomatiseerd vergelijken

1.7.5

Bewaartermijnen en vernietiging
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1.8.5

Bewaartermijnen en vernietiging
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1.9.6

Verstrekkingen

1.10 Artikel13 (VROS-taak)
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gaande. De onderwerpen in dit hoofdstuk zijn in de
interne audit en de privacy aud it vanwege capaciteits,en tijdgebrek niet toereikend onderzocht.
I' Volstaan .is met summiere bevindingen en
aanbevehngen.
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!13.4WPG; 31.1WPG; 32.3WPG;
;33.4 WPG; 6:2 BPG
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I

1

I
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i
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4

1

I

!
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1.10.2

Juistheid, volledigheid en beveiliging politiegegevens

t:: 1~:~-----------=:~~~-~----------------------------- \'__ =~::

~====--==t====----==:::::::::~-=f:::~

10

1.1 0.3

Autorisaties

1.10.4

Bewaartermijnen en vernietiging
IToelichting

IArtikel
1

4.2 WPG; 13.4 WPG ; 32. 1 WPG ;
132.3 WPG ; 32.4 WPG ; 6:2 BPG
1.10.5

Ter beschikking stellen van politiegegevens

1.1 0.6

Verstrekkingen

16 tim 24 WPG ; 4:1 tim 5:5 BPG
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1.11 Artikel13 (diensten Justitie)
1.11.1

Noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelbi nding

10 ~ ~:~k:PG

Toelichting
I.Y.......[!?.......+!':l.·-··r',·Ax··--·-···
Over artikel 13 verwerkingen is landelijk discussie
1
1
gaande. De onderwerpen in dit hoofdstuk zijn in de
I
1nterne aud1t en de pnvacy audit vanwege capacl!e1ts- :
,
•
en tljdgebrek met toereikend onderzocht.
.1
1Volstaan 1s met summ1ere bev1ndmgen en
1

i .

!

I

I

1

1
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5

13 2 WPG
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I

I

I
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0~'-;-0~~------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+-----+-----+------t~-----1.11 .2
ID

Juistheid, volledigheid en beveiliging politiegegevens

IArtikel

i_y_______ !?------t~------t~------

lroelichting

~~:t¥=~~~f-~~
1.11.3
ID

Autorisaties
I

I
1

Arlikel

'

I

!V_______L
!?_____

jToelichting

+f' ':l___l~-----I

t=l~:t0i~::~:=: :=: : =: : : =: : : : : =: : : : : :=J:: =: : : : : : : : : : : : : : : : :=: : : : :~: : : : : : :=: :=: : : : : : :=~: :=: :=: L: : l=: t: : :Ji:: =

~~~==F=:=~-==~-=-==t+=f=t
1.11.4

Bewaartermijnen en vernietiging

i.!.ID~--!\!:'A~rtc'..':ik'=e!...l----------~\·r..:::o::::.el~ic:::.h!!!ti:!.!n,._g_ __
!4.2 WPG; 13.4 WPG; 32.1 WPG;
l32.3 WPG; 32.4 WPG ; 6:2 BPG
1.11.5

_ _ _ _ _ _ _ __

----!l~'{_______[!?.......l~------t~---.i

i !X

,!

Ter beschikking stellen van politiegegevens

y_ __

~_t;.;.:~~-;-~_~_;_ §,5__~-~-~- - - - - - - - - - - - - - - - t~~~~:_:~~:_:_______________________________________________________________________ i c:~=:: : t~=I
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113.1
WPG· 6:2 BPG
·----------------'------------------------------------------·:r
··-·----------------------------------·---··-------·---------··--·------------·-----------·----------,---·------

3

h5.2WPG· 2:13.1 BPG

h7--w;;-C3-:-4~~-8;;·8·-------------------------

1.11.6
ID

IArtikel

I
,x
-------;----------:---------t
i
iX____
--------------------·-----------------·----------------------·-----------------------r-------------r-------Tx

Verstrekkingen
Toelichting

!.Y.._______

!?___J~-----+~----
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10

i Artikel

lv

Lroel ichting

D

~ ~-

}-H-~~:-~-~~1~~!~g~.§;~.:?.J!P.Q_____+--------------------------------------------------- -+---- ----+------~~----1.12 Rechten van betrokkenen
1.12.1.

Verzoek om kennisneming

~D :;i~~~--------------~~~~~::___________________J;= Lf~t
-- -------------

27WPG

10

lsv

------------------~---

lx

1.12.2.

Verzoek om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming

1.12.3.

Mededeling van verbetering , aanvulling, verwijdering of afscherming

IArtikel

jToelichting

!v __Jg_ _-tii!. . . +,~---

!Toelichting

lv_______~g___t!'i. . .-+~----

7-~~-Q.Y.Y.P..Q __________________________________________________ +~~!.~.Y.................-----------------·-----------------------------·-·-------1-x---l~-----T----f·-----1.12.4.
10

Vergoeding van kosten

!Artikel

_______________ _ _______________________~-x--r~·-t-·-----r--

H~.!..Y.Y.P._Q_____________________________ f~~!.§Y

1.13 Audits
10

Arti kel

IY. ____ I~
g_____t~----+~-----

IToelichting

J__ ~-~-Y.:{f.gL?.~.?.-~P..Q!..§.:?...I?.P..Q............. ! ~_'{_ _________________________.._________________________ ~_ ------~------
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133.4 WPG
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1.14 Privac functionaris
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Artlkol

!4. 5 WPG
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1.15 Functionaris gegevensbescherming _
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