
Beslisboom Wet Politiegegevens 

Zijn de 

" WPG beslisboom: 
gegevens te herleiden naar 

nee 
Cl een natuurlijk persoon? 

~ Welk artikel? 

Zie 1 

ja 

Zijn de 

o; Cl 
gegevens bestemd voor ja 

:éco a... het basis polilîewerk? 
< ;;: 

Zie 2 

nee 

Wordt 
het po litiegegeven 

o; Cl 
verwerkt voor onderzoek in ja 

~en~ verband met handhaving van de 
rechtsorde in een bepaald geval? 

Zie 3 

nee 

Wordt 
het politiegegeven 

~OC) 
verwerkt voor inzicht in betrokken- ja 

~~~ 
heid van personen bij bepaalde mslige 

bedreiging van de rechtsorde? 

Zie 4 

nee 

Wordt 
het politiegegeven 

~N(!) verwerkt voor controle op en ja 

~-~ het beheer van informanten? 

Zie 5 

nee 

o; Cl 

~~~ 

CC) 

~~ 

Artikel 8 is van toepassing. 

-Verwerk het politiegegeven 
volgens artikel 8 regime 

Artike l 9 is van toepassing. 

-Verwerk het politiegegeven 
volgens artikel 9 regime 

Artikel10 
is van toepassing. 
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Verwerk het politiegegeven 
volgens artikel10 regime 

Artikel12 
is van toepassing. 
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Vel\verk het politiegegeven 
volgens arlikel12 regime 
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Artikel 13 die ter beschikking horen 
te komen voor de ondersteuning ja is van toepassing. 

van een bepaald aandachtsgebied 
Ver.verk de elementen volgens 

van de politietaak? 
artikel13 regime 
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Het betreft geen WPG 

Neem voor advies contact op met 
de privacyfunctionaris 

Registratie van 
- Namen van personen 
- Burgerservicenummer 
- Kkenos\eutel 
- ld in applicatie dat herleidbaar is naar persoongegeven 
- Kenleken 
- Persoonsgegeven van getuigen, melders, verdachten, 

slachtoffers, etc. 
-Gegevens van reehlspersonen 

2 
Voorbeelden 
- Surveillance 
- Adviseren over preventie 
- Afhandelen verkeersprob\emaliek 
- Eenvoudig recherchewerk 
- Verlenen van hulp 
- Registeren en doorgeven van meldingen 
- Handhaven van wetten en regels 
- Rapportages over bijzondere voorva llen in openbare ruimte 
-Opnemen van aangiften 

3 
~ 
-Moord 
- Ernstige mishandeling 
- Gewapende overval 
- {Tactische) analyses 
- Aanpak veelplegers 
- Gericht onderzoek overlast woon\N'ijk 

4 
Sertreft 
- Personen die betrokken zijn bij feiten of handelingen die 

permanente aandacht van politie nodig hebben 
- Verkrijgen van inzicht in de betrokkenheid van personen bij 

bepaalde ernstige strafbare feiten, of handelingen die 
kunnen wijzen op het beramen of plegen van bepaalde 
categorieën van misdrijven die een ernstige inbreuk op de 
rechtsorde opleveren of bij handelingen die een ernstige 
schending van de openbare orde vormen. 

- Gegevens omtren t de handel en wandel van informanten 
alsmede integrale verslagen van de met de informanten 
gevoerde gesprekken. 

-Vaststellen eerdere verwerking t.a.v. eenzelfde persoon of 
zaak (bepaling eerdere betrokkenheid) 

- Ophelderen strafbare feiten nog niet herl eid tot verdachte 
- Identificatie persoon of zaak 
- Aandachtsvestiging (uitvoeren gevraagde handeling of 

bejegening van een persoon 
- Uitvoeren taken ten dienste van justitie 

Het betreft een regeling voor verdere verwerking van 
persoonsgegevens, die oorspronkelijk zijn verwerkt met het 
oog op een doel uit artikelS, 9 of 10 {HKS, FCM, OPS, 
Havank, etc. 
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