
SCHENGENINFORMATIESSYSTEEM
vrijheid, veiligheid en recht waarborgen

        Rechten van het individu
        waarborgen

     Controles aan de 
     buitengrenzen verscherpen
Dankzij de extra functies van het SIS op het 
gebied van vingerafdrukken en persoonlijke 
identificatiedocumenten kunnen de grenswachters 
nagaan of onderdanen van derde landen met het oog 
op weigering van toegang of verblijf gesignaleerd 
zijn of een bedreiging vormen voor de veiligheid, en 
kunnen zij mogelijk vervalste documenten opsporen 
met het oog op verificatie. Autoriteiten kunnen 
signaleringen van EU-onderdanen die wegens 
een strafbaar feit gezocht of verdacht worden, 
gemakkelijker matchen. 
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Het SIS bevat persoonsgegevens van de gesignaleerde 
personen. In de EU-wetgeving staat welke soorten 
gegevens in het SIS mogen worden verwerkt. 
Persoonsgegevens worden ook verwerkt wanneer 
een persoon wordt gecontroleerd aan de hand van 
het SIS, bijvoorbeeld wanneer hij het Schengengebied 
binnenkomt of door de politie wordt tegengehouden 
voor een controle langs de weg.  Het SIS waarborgt 
het recht van personen om hun gegevens in te 
zien, onjuiste gegevens te laten rectificeren 
en onrechtmatig in het systeem opgeslagen 
gegevens te laten wissen. Bovendien moet 
een persoon waarvoor een signalering met het 
oog op weigering van toegang en verblijf of een 
terugkeersignalering is opgenomen, daarvan naar 
behoren worden geïnformeerd (recht op informatie). 

Alle gesignaleerde personen hebben ook het 
recht om een klacht in te dienen bij de nationale 
gegevensbeschermingsautoriteiten of rechtbanken, en 
kunnen een vergoeding krijgen voor schade als gevolg 
van onrechtmatige gegevensverwerking in om het 
even welk Schengenland. 
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De meest kwetsbaren 
beschermen

De signaleringscategorieën 
voor kinderen die gevaar 
lopen te worden ontvoerd 
en voor kwetsbare 
personen die gevaar lopen, 
maken nu deel uit van het 
SIS. Deze signaleringen 
zullen helpen te voorkomen 
dat kinderen worden 
ontvoerd en illegaal naar het 
buitenland worden gebracht. 
Deze categorieën vormen een 
aanvulling op de signaleringen van vermiste personen. 
Informatie over deze soorten signaleringen is beschikbaar 
voor onmiddellijke uitwisseling tussen de nationale 
contactpunten en de nationale bevoegde autoriteiten. 
Vermiste personen kunnen ook worden geïdentificeerd aan 
de hand van vingerafdrukken of aan de hand van DNA 
wanneer er geen vingerafdrukken beschikbaar zijn. 

Het Schengeninformatiesysteem (SIS) is een 
IT-systeem dat vrijheid, veiligheid en recht in het 
Schengengebied waarborgt. 

Het SIS ondersteunt het werk van: 
• nationale grenswachters
• politie
• douaneautoriteiten
• immigratieautoriteiten 
• autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het 

voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van 
strafbare feiten.

Dankzij hun toegang tot het SIS kunnen de nationale 
bevoegde autoriteiten signaleringen van gezochte 
personen of voorwerpen in het Schengengebied 
controleren. De toegang tot SIS-gegevens is beperkt 
tot relevante nationale bevoegde autoriteiten. 
Het SIS is geüpgraded en bevat nieuwe elementen.

Samenwerking versterken
Het SIS geeft de autoriteiten informatie over 
de redenen waarom gezochte personen en 
voorwerpen zijn gesignaleerd, en over de actie 
die moet worden ondernomen. De SIS-gegevens 
zijn nu ook toegankelijk voor Frontex-teams en voor 
een groter aantal nationale bevoegde autoriteiten dan 
tot nu toe het geval was. 

Er zijn duidelijkere regels en verbeterde structuren 
ingevoerd voor de uitwisseling van aanvullende 
informatie via de nationale contactpunten die bevoegd 
zijn voor het uitwisselen van SIS-gerelateerde 
informatie in Schengenlanden (Sirene-
bureaus). Europol kan nu rechtstreeks met 
deze nationale contactpunten informatie 
uitwisselen over signaleringen van 
terroristische misdrijven en strafbare feiten 
die onder zijn mandaat vallen.

 Irreguliere migratie beheren
De nieuwe categorie signaleringen over 
terugkeerbesluiten en de verbeterde instrumenten 
voor een betere identificatie van om die reden 
gesignaleerde onderdanen van derde landen zullen 
irreguliere migratie helpen aanpakken. Dankzij het SIS 
kunnen de autoriteiten aan de hand van vingerafdrukken 
opzoeken en verifiëren of de onderdanen van derde 
landen die worden gecontroleerd, het recht hebben 

om de EU binnen te komen of er 
te verblijven. Het SIS zal ook 

gegevens bevatten over 
vervalste documenten, 
waaronder reisdocumenten 

en visumstickers.

Samenwerking en informatie-uitwisseling zijn van 
cruciaal belang om georganiseerde criminaliteit en 
terrorisme te bestrijden en gerechtigheid te waarborgen. 
Het SIS is een van de meest doeltreffende IT-
systemen in de EU om criminaliteit te bestrijden. De 
Schengenlanden gebruiken het SIS om signaleringen 
op te nemen voor personen die wegens met 
terrorisme samenhangende misdrijven of andere 
ernstige strafbare feiten worden gezocht, opdat 
deze personen worden vervolgd of veroordeeld. 

Ze gebruiken het systeem ook om personen die 
ernstige strafbare feiten hebben gepleegd of 
waarschijnlijk zullen plegen, en bepaalde voorwerpen 
die verband houden met deze strafbare feiten, te 
signaleren opdat deze worden gecontroleerd. De 
nationale autoriteiten nemen signaleringen op voor 
de opsporing en bescherming van vermiste personen, 
van kwetsbare personen die gevaar lopen en moeten 
worden belet naar het buitenland te reizen of te 
worden gebracht, en van personen 
die worden gezocht met het oog 
op gerechtelijke procedures, 
met inbegrip van getuigen, 
verdachten of slachtoffers van 
strafbare feiten. Ze kunnen 
ook onbekende plegers van 
terroristische misdrijven of 
andere ernstige strafbare 
feiten signaleren met het 
oog op identificatie aan 
de hand van vinger- en 
handpalmafdrukken. De 
nationale autoriteiten 
gebruiken het SIS ook om 
voorwerpen op te sporen die 
worden gezocht met het oog 
op inbeslagname of gebruik 
als bewijsmiddel in een 
strafprocedure.

Criminaliteit bestrijden
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