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M.A.J. Tol / mw. S.T.M. Laaper
Wetsvoorstel Gegevensverwerking door
samenwerkingsverbanden

Geachte mevrouw Kiersch,
Bij brief van 11 juli 2018 is het College van procureurs-generaal gevraagd te
adviseren over het conceptwetsvoorstel Gegevensverwerking door
samenwerkingsverbanden (hierna: WGS). Het College heeft in zijn advies van
17 september 2018 ten aanzien van de consultatieversie onder meer het belang
benadrukt van intensieve samenwerking en informatiedeling ten behoeve van een
effectieve (strafrechtelijke) interventie. Op de toenmalige consultatieversie heeft
het College met instemming en waardering gereageerd, met plaatsing van enkele
kanttekeningen. Deze brief is een aanvulling op het voormelde advies uit 2018.
Vanaf 11 februari 2020 werd het OM door uw ministerie op ambtelijk niveau
betrokken bij de afrondende fase voorafgaand aan het inbrengen van het
wetsvoorstel in de parlementaire besluitvorming, die medio april 2020 moet
aanvangen.
Om tegemoet te komen aan het wetgevingsadvies van de Raad van State, is het
wetsvoorstel ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen betreffen zowel de wettelijke
structuur als de inhoud. Zo is het aantal bepalingen ten opzichte van de
consultatieversie uit 2018 is uitgebreid van 16 naar 78. De consultatieversie uit
2018 ging voorts uit van de keuze om samenwerkingsverbanden steeds bij AMvB
onder de WGS in te stellen of aan te wijzen, waarbij het initiatief om daartoe over
te gaan aan de deelnemende partijen was. Belangrijk kenmerk van (de ambtelijke
versies van) het conceptwetsvoorstel dat het OM sinds 11 februari jl. heeft
ontvangen, is dat de verwerking van (persoons)gegevens voor (vooralsnog) vier
specifieke samenwerkingsverbanden in de wet zelf wordt geregeld.

Jl

Datum
Ons kenmerk
Pagina

8 april 2020
PaG/B&S/18267
2/2

Nieuwe samenwerkingsverbanden die aan de voorgestelde bepalingen voldoen,
kunnen op een later moment bij AMvB worden aangewezen.
Naast algemene bepalingen over de gegevensverwerking aan, binnen en door
samenwerkingsverbanden, zijn (gegevensverwerkings)bepalingen opgenomen
voor de vier specifieke samenwerkingsverbanden. Als deelnemer aan de vier
samenwerkingsverbanden die onder de WGS worden geschaard, wordt het OM
volgens het voorstel beschouwd als één van de gezamenlijke
verwerkingsverantwoordelijken.
Uiteraard heeft het College alle begrip voor de noodzaak om de gedurende het
wetgevingstraject opgedane inzichten te verwerken in het wetsvoorstel en is het
College u erkentelijk voor de inspanningen van uw ministerie om dit
wetgevingstraject thans binnen afzienbare termijn tot een afronding te brengen.
Het OM heeft in de beschikbaar gestelde tijd en gelegenheid geprobeerd zoveel
als mogelijk te reageren op de diverse (gedeelten van) versies die op ambtelijk
niveau werden voorgelegd. Met ondersteuning van het College voor deze eerdere
bijdragen, vormt deze brief voor het OM de afronding van deze fase.
De combinatie van het tijdpad, de omvang van de wijzigingen en de complexiteit
van de materie, heeft tot gevolg dat OM op dit moment nog niet ten volle alle
(uitvoerings)gevolgen en consequenties van het onderhavige wetsvoorstel kan
overzien. Immers, (nog) veranderende definities en formuleringen vergen
(telkens) analyse van de betekenis ervan ten opzichte van de huidige situatie en
de (verhouding tot de) van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Wanneer die
consequenties beter zichtbaar worden en daartoe aanleiding geven, zal het
College uiteraard met uw ministerie in overleg treden.
Tot slot signaleert het College dat de financiële paragraaf bij het
conceptwetsvoorstel vooralsnog enkel rekening lijkt te houden met de (mogelijke)
financiële consequenties van de opgenomen waarborgen (waaronder logging,
audit en toetsing door een rechtmatigheidscommissie). Op voorhand benadrukt
het College te voorzien dat het voorstel financiële consequenties zal hebben, die
naar verwachting niet beperkt blijven tot de gevolgen van de opgenomen
waarborgen en niet uit de bestaande middelen kunnen worden gefinancierd.
Het OM zal een impactanalyse uitvoeren zodra dat mogelijk is, op basis waarvan
een claim bij uw ministerie zal worden ingediend.
Hoogachtend,
Het College van procureurs-generaaj.

