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TECHNISCH TOEZICHT 
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OPVOLGING VAN HET TOEZICHTRAPPORT EN 

VISITATIE BIJ EEN PZ IN DE PROVINCIE 

ANTWERPEN DOOR HET CONTROLEORGAAN OP DE 

POLITIONELE INFORMATIE IN HET RAAM VAN ZIJN 

CONTROLE- EN TOEZICHTSBEVOEGDHEDEN 

PUBLIEKE VERSIE 
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OPVOLGING 1 – RAPPORT CON20007 

 
Gelet op het toezichtrapport en visitatie bij de PZ in de provincie Antwerpen door het Controleorgaan op de 
politionele informatie in het raam van zijn controle – en toezichtbevoegheden van 2 juni 2021; 
 
Gelet op het verzoekschrift tot beroep zoals in kort geding, neergelegd ter griffie van het Hof van Beroep te 
Antwerpen op 2 juli 2021 door de PZ in de provincie Antwerpen waarbij, overeenkomstig artikel 248 §2 van 
de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens (WGB), beroep werd aangetekend tegen de corrigerende maatregelen 1 
tot en met 3 van voornoemd rapport van 2 juni 2021. 
 
Gelet op de vaststelling dat na de beslissingen van 2 juni 2021 van het Controleorgaan het regelgevend 
kader, relevant in het licht van de genomen corrigerende maatregelen voornoemd en daarmee in direct 
verband staande, is gewijzigd; 
 
Gelet immers op de publicatie van de volgende relevante richtlijnen van de Ministers van Justitie en 
Binnenlandse Zaken op respectievelijk 13 juli en 4 augustus 2021: 
 

- Gemeenschappelijke bindende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met 
betrekking tot de toegangsregels van de leden van de politiediensten tot de algemene nationale 
gegevensbank en de basis-, bijzondere en technische gegevensbank, Belgisch staatsblad van 13 juli 
2021, bl.70385 (inwerkingtreding op 23 juli 2021); 

- Gemeenschappelijke bindende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
aangaande de nadere regels betreffende de koppeling van de gegevensbanken bedoeld in artikel 
44/2 onderling of met andere gegevensbanken waartoe de politiediensten toegang hebben door of 
krachtens de wet of internationale verdragen die België binden, Belgisch staatblad van 4 augustus 
2021, blz. 77908 (inwerkingtreding op 14 augustus 2021); 

Gelet in het bijzonder op de inhoud van de Gemeenschappelijke bindende richtlijn van 4 augustus 2021 van 
de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken aangaande de nadere regels betreffende de koppeling 
van de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2 onderling of met andere gegevensbanken waartoe de 
politiediensten toegang hebben door of krachtens de wet of internationale verdragen die België binden, 
waaruit duidelijk blijkt dat door de bevoegde (verwerkingsverantwoordelijke) Ministers rekening wordt 
gehouden met en tegemoet wordt gekomen aan de vaststellingen en standpunten van het Controleorgaan 
in voormeld onderzoeksrapport betreffende de PZ provincie Antwerpen van 2 juni 2021, zoals dat in het 
bijzonder blijkt onder de punten V.1. tot en met V.8. en voetnoot 9; dat de bevoegde Ministers derhalve 
hebben willen remediëren aan de tekortkomingen van het tot dan toe geldend regelgevend kader en meteen 
ook aan de door het Controleorgaan aan de PZ provincie Antwerpen opgelegde corrigerende maatregelen 1 
en 2. 

Gelet op de motivering, zoals die blijkt uit bovenvermeld rapport van het Controleorgaan van 2 juni 2021, 
met betrekking tot de corrigerende maatregelen 1 (met zijn twee deelaspecten) en 2 die in rechtstreeks 
verband staan met het (toen) ontbreken van bovenvermelde richtlijnen. 

Gelet op de vaststelling derhalve dat het, op het moment van de beslissing van het Controleorgaan, 
ontbrekende regelgevend kader thans voorhanden is, met ingang van respectievelijk 23 juli en 14 augustus 
2021, (de 10e dag na publicatie in het Belgisch staatsblad) waardoor voormelde corrigerende maatregelen 1 
en 2 zonder voorwerp zijn geworden en kunnen worden opgeheven. 

Dat huidige beslissing uiteraard de mogelijkheden van toezicht en controle in de toekomst door het 
Controleorgaan bij de PZ provincie Antwerpen naar, onder meer, de conformiteit van alle koppelingen en 
toegangen van en tot de diverse politionele gegevensbanken en gegevensbanken waartoe de politiediensten 
wettelijk toegang hebben onverlet laat, zo bijvoorbeeld de conformiteit ervan met de dwingende 
voorschriften uitgevaardigd door de bevoegde (verwerkingsverantwoordelijke) Ministers zoals opgenomen in 
de Gemeenschappelijke bindende richtlijn van 4 augustus 2021 van de Ministers van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken aangaande de nadere regels betreffende de koppeling van de gegevensbanken bedoeld 
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in artikel 44/2 onderling of met andere gegevensbanken waartoe de politiediensten toegang hebben door of 
krachtens de wet of internationale verdragen die België binden. 

 
OM DEZE REDENEN,  
 
Het Controleorgaan; 
 
 
Zegt voor recht en verklaart de corrigerende maatregelen 1 (“Beveelt het COC de PZ provincie 

Antwerpen om alle toegangen tot een GBO waarvoor de korpschef van de PZ Regio Turnhout de 

verantwoordelijke van de verwerking is voor andere dan de leden van de eigen politiezone stop te zetten 

tegen uiterlijk 31 oktober 2021 of tot de publicatie van de ministeriële richtlijnen hieromtrent zekerheid 

bieden en daarvan bericht te laten geworden aan het COC (info@controleorgaan.be). Uitwisselingen van 

blacklists via ARGUS Centraal dienen binnen de maand na ontvangst van dit rapport te worden stopgezet, 

daar er een alternatief voorhanden is binnen de GPI”) en 2 (“Beveelt het COC de PZ provincie Antwerpen de 

koppeling tussen de bijzondere gegevensbanken en andere gegevensbanken met onmiddellijke ingang stop 

te zetten en daarvan bericht aan het COC te geven binnen een termijn van 1 maand na ontvangst van dit 

rapport”) ten aanzien van de politiezone provincie Antwerpen (PZ), zoals opgenomen in het 

onderzoeksrapport van 2 juni 2021, zonder voorwerp en heft deze derhalve op met ingang van 

14 augustus 2021; 

 
Stelt tegelijk evenwel vast dat voormeld gewijzigd regelgevend kader geen enkele impact heeft 
op corrigerende maatregel 3 (met name: “Beveelt het COC de PZ provincie Antwerpen de ambtshalve 
informatie uitwisseling met het DRIO via ARGUS Centraal hetzij onmiddellijk stop te zetten, hetzij op 
aantoonbare wijze in conformiteit met artikel 2/7 van de Rechtshulpwet van 2004 te brengen zoals hoger 
aangegeven en daarvan bericht aan het COC te geven tegen uiterlijk 31 oktober 2021”) ten aanzien van 
de politiezone provincie Antwerpen (PZ) zoals vermeld in het onderzoeksrapport van 2 juni 
2021, derhalve ongewijzigd blijft en bevestigt deze corrigerende maatregel bij onderhavige 
beslissing; 

Verwijst ter motivering van deze corrigerende maatregel, voor zoveel als nodig, naar de randnummers xx tot 
en met xx van voormeld rapport van 2 juni 2021. 

Het Controleorgaan wijst op de mogelijkheid voor de politiezone om binnen de 30 dagen na de definitieve 
beslissing van het Controleorgaan beroep aan te tekenen bij het hof van beroep van de woonplaats of zetel 
van eiser (artikel 248 § 1, eerste lid, en § 2 WGB). 

 
 
Aldus beslist door het Controleorgaan op de Politionele Informatie op 12 augustus 2021. 
 
 
Voor het Controleorgaan (GETEKEND) 
 
 
Koen Gorissen    Frank Schuermans   Philippe Arnould 
Lid-raadsheer    Lid-raadsheer    Voorzitter
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