
   

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door de Dienst 

Vreemdelingenzaken in het « Schengen Information System » van de tweede generatie 
(« SIS II ») 

 
 
1. Juridisch kader 

 
Afhankelijk van het type signalering, wordt SIS II gereguleerd door ofwel Verordening (EG) nr. 
1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, 
de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II), hierna 
de "SIS II-verordening" genoemd, ofwel door Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 12 juni 2007 
betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de 
tweede generatie (SIS II), hierna het "SIS II-besluit" genoemd. 
 
Waar de SIS II Verordening betrekking heeft op de toegang tot de Europese Unie en de verwerking van 
signaleringen van onderdanen van derde landen, heeft het SIS II-besluit betrekking op signaleringen 
van personen en voorwerpen in verband met politiële en justitiële samenwerking in strafzaken. 
 
Hoewel SIS II twee rechtsgrondslagen heeft, functioneert het als één informatiesysteem.  
 
De SIS II-Verordening bepaalt met name volgende elementen :  
 

A. De categoriën van onderdanen van derde landen die het voorwerp zijn van een signalering en 
de voorwaarden waaraan deze signaleringen moeten voldoen: artikel 3 d) van de SIS II-
verordening; 

B. De categorieën  gegevens die ten hoogste in het SIS opgenomen worden (artikel 20 van de SIS 
II-verordening):  

 
1) achterna(a)m(en) en voorna(a)m(en), na(a)m(en) bij geboorte en voorheen gebruikte 

namen, en aliassen, in voorkomend geval afzonderlijk;  

2) bijzondere, onveranderlijke objectieve fysieke kenmerken;  

3) geboorteplaats en -datum;  

4) geslacht;  

5) foto's;  

6) vingerafdrukken;  

7) nationaliteit(en);  

8) bejegeningsgegevens „gewapend”, „gewelddadig” of „ontsnapt”;  

9) reden van signalering;  

10) signalerende autoriteit;  

11) vermelding van de beslissing die aan de signalering ten grondslag ligt;  

12) de te nemen maatregel;  

13) koppeling(en) met andere SIS II-signaleringen in overeenstemming met artikel 37. 

C. Autoriteiten met toegangsrecht tot signaleringen: artikel 27 SIS II-Verordening; 
D. Termijn van bewaring van signaleringen: artikel 29 SIS II-Verordening; 
E. Rechten van gesignaleerde personen: artikelen 41, 42 et 43 SIS II-Verordening. 

 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1987&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1987&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0533&from=nl


   

2. Verwerkingsverantwoordelijken: 

 
Vooreerst de Federale Politie en diens Bureau SIRENE, vertegenwoordigd door CGI/SPOC. Deze dienst 
is verantwoordelijk voor het beheer van de internationale signaleringen. 
 
Vervolgens de Dienst Vreemdelingenzaken1 die het beheer van de migratiestromen verzekert in 
samenwerking met verschillende partners, onder voogdij van de Minister van Asiel en Migratie2. 
Binnen de Dienst Vreemdelingenzaken is de bevoegdheid voor het beheer van de signaleringen met 
het oog op weigering van toegang of verblijf toegewezen aan het Bureau C/SIS3. In toepassing van 
bovenstaand principe beschikt de Dienst Vreemdelingenzaken over toegang tot en directe consultatie 
van in het SIS opgenomen gegevens4. De toegang tot en consultatie van deze gegevens is voorzien in 
artikel 27, §3 en artikel 28 van de SIS II-Verordening en worden uitgeoefend volgens de modaliteiten 
overeengekomen tussen de Federale Politie en de Dienst Vreemdelingenzaken en in overeenstemming 
met de Wet van 15 december 1980. 
 
3. Contactgegevens: 

 
Contactgegevens van het Controleorgaan op de politionele informatie (C.O.C.) 
Controleorgaan op de politionele informatie     
Leuvenseweg 48   
1000 Brussel         
E-mail: info[at]controleorgaan.be  
 
Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van de Dienst Vreemdelingenzaken 
De functionaris voor gegevensbescherming  
Pachecolaan 44 
1000 Brussel 
E-mail: dpo.dvzoe[at]ibz.fgov.be 
 
4. De verwerking van persoonsgegeven: 

 
De Federale politie verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van Titel 2 
van de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot 
de verwerking van persoonsgegevens (hierna “Wet van 30 juli 2018”). De verwerking van 
persoonsgegevens door de Dienst Vreemdelingenzaken heeft plaats in overeenstemming met de 
bepalingen van de AVG5 en Titel 1 van de Wet van 30 juli 2018. 
 
Wanneer de signalering een persoon betreft, moet de informatie minstens de naam, voornaam en 
alias, het geslacht, een verwijzing naar de beslissing die aan de signalering ten grondslag ligt en de te 
nemen maatregelen bevatten. In voorkomend geval kan de signalering ook informatie bevatten zoals  
de bijzondere, onveranderlijke objectieve fysieke kenmerken; de geboorteplaats en –datum; foto's; 
vingerafdrukken; de nationaliteit(en); de bejegeningsgegevens „gewapend”, „gewelddadig” of 

                                                 
1  In toepassing van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en het Koninklijk Besluit van 08 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen 
2 Overeenkomstig artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 5 februari 2015 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden 
3 Artikel 25, tweede alinea van de Wet van 15 december 1980 
4 In toepassing van artikel 24 van de SIS II-Verordening en van artikel 38, d) en e) van het SIS II-Besluit 
5  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 

in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 



   

„ontsnapt”;  de reden van signalering; de signalerende autoriteit; koppeling(en) met andere SIS II-
signaleringen6. 
 

5. Derde landen en internationale organisaties : 

 
De overeenkomstig deze verordening in SIS II verwerkte gegevens worden niet overgedragen aan of 
ter beschikking gesteld van derde landen of internationale organisaties.7 
 
6. Recht van toegang / verbetering / verwijdering  

 
Het recht van eenieder om van de hem/haar betreffende in SIS II opgenomen gegevens kennis te 
nemen, alsook de hem/haar betreffende onjuiste gegevens te doen verbeteren of onrechtmatig 
opgenomen gegevens te doen verwijderen wordt uitgeoefend in overeenstemming met de relevante 
bepalingen van de SIS II-Verordening, de AVG en de Wet van 30 juli 2018. 
 
Sinds de inwerkingtreding van de Privacywet dient het verzoek tot uitoefening van het recht op 
toegang, verbetering of verwijdering van in SIS II opgenomen gegevens die betrekking hebben op de 
bevoegdheid van het Bureau NS-SIS II van de Federale Politie aan het Controleorgaan op de politionele 
informatie te worden gericht.  
 

In het kader van de controle op de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in SIS II 
kan het Controleorgaan op de politionele informatie verplicht zijn samen te werken met de 
Gegevensbeschermingsautoriteit. 
 
De toezichthoudende autoriteit in België is:  
 

 Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
E-mail : contact[at]apd-gba.be 
Tel.: +32 2 274 48 00 

 
Wanneer de betrokkene zijn/haar rechten wil uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die 
in het SIS worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de Dienst Vreemdelingenzaken, met 
name een eventuele signalering met het oog op weigering van toegang of verblijf en de 
persoonsgegevens in verband met deze eventuele signalering vermeld in art. 20.2. a) - g) van de SIS II-
verordening en voor zover deze door de Dienst Vreemdelingenzaken zijn verzameld, moet deze 
vervolgens contact opnemen met deze administratie. 8 
 
  

                                                 
6 Overeenkomstig artikel 20 SIS II-Verordening of artikel 52 SIS II-Besluit 
7 Artikel 39 Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de 
werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) 
8 Zie punt 3. 


