
De politie overtreedt op de grote schaal de wet als het op de bescherming van 

persoonsgegevens aankomt. Dat blijkt uit rapporten die digitale burgerrechten -

beweging Bits of Freedom met tientallen Wob-verzoeken heeft opgevraagd. Bits of 

Freedom noemt de conclusies schokkend en roept op tot veel strengere controle 

van de politie en een moratorium op nieuwe bevoegdheden.

De politie heeft op grond van de Wet Politiegegevens (Wpg) sinds een aantal jaar 

uitgebreide bevoegdheden voor het verwerken van persoonsgegevens, ook van 

mensen die niet als verdachte zijn aangemerkt. De Wpg bevat ook normen over hoe 

de politie met deze persoonsgegevens moet omgaan. Op grond van de Wpg moeten 

diensten iedere vier jaar controleren of zij aan deze normen voldoen. Bits of 

Freedom heeft de onderzoeken die eind vorig jaar gedaan zijn met een beroep op 

grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) opgevraagd en geanalyseerd. Uit 

de conclusies  blijkt dat de politie de privacynormen van de Wpg op grote schaal 

overtreedt. 

Koninklijke Marechaussee schendt 80% van privacynormen

Geen enkel korps voldoet aan alle wettelijke regels. De Koninklijke Marechaussee 

scoort het slechtste: zij leeft minder dan twintig procent van de normen na en dan 

nog slechts “op hoofdlijnen”. Twaalf korpsen halen voor minstens de helft van de 

criteria het niveau “voldoet op hoofdlijnen” niet. Slechts drie korpsen weten op meer 

dan driekwart van de normen een voldoende te scoren. De twee grootste korpsen 

van het land hebben het beleid nog het beste op orde en laten op “slechts” één vijfde 

van de normen steken vallen. 

De problemen doen zich over de hele breedte van de wet voor. Zo is de beveiliging 

van de persoonsgegevens vaak ver onder de maat en wordt niet bijgehouden of 

personen nog bevoegd zijn om toegang te krijgen tot gegevens. Ook worden 

gegevens die niet langer bewaard mogen worden vaak niet verwijderd. 
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“Extra controle en moratorium op nieuwe bevoegdheden”

Digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom reageert geschokt. Rejo Zenger, 

onderzoeker bij Bits of Freedom: “Het werk van de politie is te belangrijk om teniet 

te worden gedaan door slordigheden in de toepassing van bevoegdheden. De politie- 

korpsen moeten de komende maanden keihard aan de slag om het beleid op orde te 

brengen”. De organisatie eist dat de korpsen gedwongen niet één keer per vier jaar, 

maar ieder jaar worden gecontroleerd. Ook eist de organisatie een moratorium op 

nieuwe bevoegdheden. Rejo Zenger: “En zolang de korpsen de regels rondom de 

gegevensbescherming met de voeten treden, kan er van nieuwe bevoegdheden in 

ieder geval geen sprake zijn”.

Het onderzoek van Bits of Freedom:

 https://www.bof.nl/onderzoek-politie-privacy-audits-2012.pdf

De Audit Wpg rapportages van alle korpsen en andere informatie: 

 https://www.bof.nl/politie-privacy-audits-2012

Niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rejo Zenger op telefoonnummer 

+31 6 39642738 of per e-mail op rejo.zenger@bof.nl.


