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De wens bestaat om binnenkort van start te gaan met het offerte-traject voor 
de inrichting van het @MIGO-BORAS systeem van de KMar. Met de inzet van 
@MIGO-BORAS zijn gerichtere persoonscontroles achter de binnengrens 
mogelijk; onnodige controles van burgers worden beperkt en de inzet van het 
K.Mar-personeel kan op een efficiëntere wijze geschieden. 
Uit de evaluatie van de Pilot @MIGO blijkt dat de inzet van het systeem leidt 
tot een een toename van staandehoudingen, waarbij niet rechtrnatig verblijf 
werd vastgesteld, van 1% naar 12%. Uit vorenstaande doelen komen drie 
functionaliteiten van @MIGO-BORAS voort, namelijk directe opvolging, 
analyse en opsporing. 

De verwerking van gegevens voor analyse is gewenst voor de effectiviteit en 
efficiency van het informatiegestuurd optreden. Uit interne analyse, waarbij 
ook de KM ar betrokken was, is mij gebleken dat thans vanuit juridisch 
oogpunt nog niet alle hierbij te stellen vragen volledig en eenduidig kunnen 
worden beantwoord. Het betreft vragen en risico's naar aanleiding van de 
voorgenomen grootschalige verzameling van gegevens van (onverdachte) 
personen, de doelbinding, de bewaartermijnen en de kenbaarheid van de 
gegevensvenverking. Deze risico's kunnen worden beperkt door een goede 
doelomschrijving, waarborgen en transparantie. 
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Tegelijkertijd zijn thans beleidsontwikkelingen gaande die waarschijnlijk een 
aantal nieuwe inzichten en opvattingen opleveren over de relatie tussen 
veiligheid, handhaving en privacy. Het te verwachten advies en afwegingskader 
van de Commissie Brouwer-Korf, het te verwachten toetsingskader van het 
programma Privacy en Veiligheid alsmede de richtsnoeren van het Cbp dienen 
bij deze beoordeling te kunnen worden betrokken. 

De inzet van @MIGO-BORAS voor het optreden van de Kivlar dient voorts in 
samenhang te worden gezien met de ontwikkelingen rond ANPR voor de 
ondersteuning van de taken van de politie. Deze zijn in hoge mate bepalend 
voor het oordeel omtrent de proportionaliteit van vergelijkbare technische 
systemen als @MIGO-BORAS. 

Gezien het vorenstaande, kan een aanvang worden gemaakt met het 
offertetraject, waarbij uitgegaan wordt van een volledige technische 
ontwikkeling van het systeem, en waarbij rekening wordt gehouden met 
risico 's en ontwikkelingen door te voorzien in een modulaire operationele 
uitwerldng van het systeem. Daarbij is van belang dat vooralsnog geen 
onomkeerbare stappen worden gezet ten aanzien van de totstandkoming van 
het systeem, dat wil dus zeggen uitgaande van een systeem waarin gegevens 
worden waargenomen, opgeslagen en beschikbaar blijven voor hergebruik in 
het kader van de taakuitoefening van de KM.ar. 

De Minister van Justitie, 
Voor deze, 
De Directeur-Generaal Wetgeving Internationale Aangelegenheden en 
Vreemdelingenzaken, ------·· 
R.K. Visser 

212 


