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Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door 
de leden De Wit (SP) en Azough (GroenLinks) over het doorgeven van 
persoonsgegevens van demonstranten aan de Duitse autoriteiten. Deze vragen 
werden ingezonden op 25 februari 2009, met kenmerk 2009Z03422. 
 
 
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw dr. G. ter Horst 
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2009Z03422 
Voor de beantwoording van deze vragen is een ambtsbericht opgevraagd 
bij het Korps landelijke Politiediensten 
 
Vragen van de leden De Wit (SP) en Azough (GroenLinks) aan de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het doorgeven van 
persoonsgegevens van demonstranten aan de Duitse autoriteiten. (Ingezonden 25 
februari 2009) 
 
1 
Herinnert u zich de antwoorden op de schriftelijke vragen van 7 juni 2007 en 16 
augustus 2007? 1) 
 
Antwoord: 
Ja. 
 
2 
Beschikt u inmiddels over informatie, bijvoorbeeld uit rapporten van het Nationaal 
Informatie Knooppunt, waaruit blijkt dat een aantal demonstranten is 
tegengehouden door de Duitse Douane? 
 
Antwoord: 
Anders dan uit open bronnen beschikt het KLPD niet over uit politiële bronnen 
verkregen informatie dat er Nederlanders aan de grens met Duitsland zijn 
tegengehouden.  
 
3 
Is het waar dat de Politie Utrecht persoonsgegevens van de aangehouden 
demonstranten heeft doorgegeven aan het Korps Landelijke Politie Diensten? 
 
Antwoord: 
Ja. In het kader van de Landelijke Informatie Coördinatie over activisme-
extremisme is in casu vanuit het regiokorps Utrecht informatie over aangehouden 
personen bij een demonstratie met een antiglobalistisch en een antimilitaristisch 
karakter verstrekt aan het Nationaal Informatie Knooppunt (NIK) van de dienst 
IPOL van het KLPD. 
 
4 
Is het waar dat het Korps Landelijke Politie Diensten deze persoonsgegevens 
heeft doorgegeven aan de Duitse autoriteiten? Zo ja, wat was de juridische basis 
voor deze gegevensuitwisseling? Zo nee, hoe verklaart u dat de Duitse 
autoriteiten in het bezit waren van deze persoonsgegevens? 
 
Het KLPD heeft geen persoongegevens aan de Duitse autoriteiten verstrekt in de 
zin van een lijst met persoonsgegevens van te Utrecht aangehouden 
demonstranten. 
 
Er zijn echter wel persoonsgegevens verstrekt op verzoek van de Duitse 
autoriteiten. 
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De Duitse politie heeft vanwege de G8 top ook aan de grenzen gecontroleerd (de 
grenscontrole was tijdelijk hersteld). In verband hiermee werd een 
verbindingsofficier van de Duitse grenspolitie tijdelijk gestationeerd in de 
meldkamer van het KLPD te Driebergen. Aldus konden personen die naar de 
mening van de Duitse politie daarvoor in aanmerking kwamen, al in de omgeving 
van de grens aan een snelle eerste controle worden onderworpen.  
 
Uit binnen het KLPD ingesteld nader onderzoek en uit bestaande documentatie 
kan worden gereconstrueerd dat de Duitse politie op 4 juni 2007 om ongeveer 
21:30 uur een auto met Nederlands kenteken heeft staande gehouden. De 
inzittenden die blijkens hun eigen verklaring op weg waren naar Rostock om 
demonstraties bij te wonen, zijn toen telefonisch nagetrokken door 
eerdergenoemde Duitse verbindingsambtenaar, die de vraag heeft doorgespeeld 
aan een in de meldkamer werkzame functionaris van het KLPD. Deze heeft ten 
aanzien van de personen een zeer globale aanduiding gegeven van de op naam 
van die personen bestaande antecedenten. Hoewel niet kan worden uitgesloten 
dat op een soortgelijke wijze ook andere personen aan de Duitse grens zijn 
gecontroleerd en tegengehouden, zijn daarover bij het KLPD geen feiten uit 
politiële bronnen bekend geworden.  
 
In de dagen rond de G8 top zijn vanuit het Budeskriminalamt te Meckenheim via 
de Nederlandse verbindingsambtenaar aldaar vragen verzonden aan het NIK ten 
aanzien van verschillende in Duitsland gecontroleerde Nederlanders. Die vragen 
zijn aan de hand van politiesystemen voorkomende feiten beantwoord, waarbij in 
een enkel geval is aangegeven dat de persoon in kwestie tijdens een demonstratie 
te Utrecht was aangehouden. 
 
Een juridische basis voor een verstrekking van gegevens op verzoek zoals in 
onderhavig geval, is te vinden in bilaterale en Europese rechtsinstrumenten, 
onder meer in het verdrag van Enschede dat ziet op de intensivering van de 
samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse autoriteiten. Artikel 20 van dit 
verdrag geeft een grondslag voor rechtstreekse informatie-uitwisseling in het 
kader van de openbare orde en veiligheid en ter voorkoming van strafbare feiten. 
De gegevens zijn conform het bepaalde in artikel 20 in overeenstemming met het 
nationale recht, in casu de Wet politiegegevens, verstrekt. 
 
 
1)  
Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2006-2007, nr. 2632 en 
Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2006-2007, nr. 2633 
 
 
 
 


