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Geachte minister,

Op 5 december 2019 ontvingen wij ter advisering het wetsvoorstel tot wijziging van de 
goedkeurings-en uitvoeringswet Benelux-politieverdrag, kortweg het Benelux-politieverdrag.

De Regioburgemeesters kunnen zich vinden in de wijzigingen die zijn aangebracht in het Benelux- 
politieverdrag. De wijzigingen bieden de politie een mooie uitbreiding in de mogelijkheden op het in 
gezamenlijkheid aanpakken van grensoverschrijdende criminaliteit en voldoet aan de door politie 
gestelde behoeften. Wel vragen wij zorgvuldigheid betreffende de implementatie.

Het verdrag creëert veranderingen in de samenwerking en de informatie uitwisseling tussen de drie 
landen waarmee de aanpak van (grensoverschrijdende) criminaliteit geïntensiveerd wordt. Het 
verdrag biedt meer mogelijkheden op zowel grensoverschrijdende informatie-uitwisseling, 
opsporing als achtervolging. Een greep uit de mogelijkheden:

Het verdrag regelt dat een achtervolging zonder toestemming over de grens mag worden voortgezet 
zonder beperking in tijd of afstand wanneer door het spoedeisende karakter geen toestemming kon 
worden verleend. Partijen kunnen eikaars ambtenaren toegang geven tot de voor de politie 
toegankelijke databanken tijdens gemengde patrouilles en gemeenschappelijke controles. Ook 
wordt het mogelijk referentielijsten van automatic number plate recognition (ANPR) uit te wisselen 
tussen de landen. Door het verdrag kunnen de landen rechtstreeks in eikaars bevolkingsregisters. 
Het verdrag biedt een rechtsgrond voor het uitwisselen van informatie met het oog op de 
bestuurlijke aanpak van criminaliteit zoals het opleggen van stadionverboden en het weigeren van 
vergunningen. Om dit laatste mogelijk te maken dient er wetgeving door het -voorlopig 
demissionair- Belgisch parlement te gaan.
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Dergelijke veranderingen en mogelijkheden vragen om een verandertraject. Om het verdrag uit te 
voeren zullen praktische modaliteiten worden geregeld in uitvoeringsovereenkomsten (vastgelegd in 
wetten) en uitvoeringsafspraken (tussen bevoegde diensten en autoriteiten).
Wij vragen u zorgvuldigheid te betrachten in dit verandertraject en aandacht voor de volgende 
punten:

- Wij vragen u met klem het verdrag niet in werking te laten treden zolang de 
uitvoeringsovereenkomsten en -afspraken niet daadwerkelijk geratificeerd zijn. Zorgvuldigheid is 
geboden als het gaat om toegang tot eikaars systemen met daarin privacy gevoelige informatie. Het 
gaat onder meer om het raadplegen van eikaars databanken tijdens gemengde patrouilles en 
gemeenschappelijke controles en bevraging van de politiedatabanken. Dit betreft ook de 
rechtstreekse raadpleging van het bevolkingsregister.

- In de praktijk blijken dienders weinig van de samenwerkingsafspraken en -mogelijkheden te weten. 
Hierdoor blijven kansen liggen. Wij vragen daarom aandacht voor een gedegen implementatie 
traject. Tegelijkertijd vragen wij in tijden van nijpende politie capaciteit om een toelichting op 
hoeveel opleiding dan wel instructie er nodig is om de politie organisatie op vlieghoogte te brengen. 
Al langere tijd vragen wij aandacht voor de beperkte beschikbaarheid van docenten en de druk van 
verhoogde instroom bij de Politieacademie. Tevens wensen wij een verduidelijking op waar de 
financiering van een dergelijke implementatie is ondergebracht.

- In het verdrag zien wij geen toelichting op de kennisgevingsverplichting van het gezag. Wij gaan er 
vanuit dat wanneer er politie activiteiten dan wel opsporings-handelingen plaatsvinden die mogelijk 
impact hebben op de samenleving dan wel de openbare orde raken, de betreffende burgemeester 
hierover wordt geïnformeerd. Graag zien we dit geborgd in de memorie van toelichting.
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