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Geachte heer Opstelten, 
 
Bij brief van 15 september 2011 met bovengenoemd kenmerk heeft u de Raad voor de rechtspraak (de 
“Raad”) verzocht advies uit te brengen inzake het Wetsvoorstel tot goedkeuring van de op 19 november 
2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de 
samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit1 (het “Wetsvoorstel”) en 
advies uit te brengen inzake het Besluit houdende wijziging van het Besluit politiegegevens en het 
besluit DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de verbetering van de samenwerking bij het 
voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit met de Verenigde Staten van Amerika (het 
“Besluit”). De overeenkomst wordt hierna het PCSC-verdrag genoemd (preventing and combating of 
serious crime). 
 
Het PCSC-verdrag voorziet in een verbetering van de samenwerking tussen Nederland en de Verenigde 
Staten bij de bestrijding van ernstige criminaliteit en houdt verband met het zogenoemde “Visa Waiver 
Program” (VWP). Op grond van dit programma van de Amerikaanse regering worden ingezetenen van 
andere landen vrijgesteld van een visumplicht voor de Verenigde Staten. Tijdens een evaluatie in 2008 
heeft de Amerikaanse regering Nederland laten weten dat nadere afspraken moeten worden gemaakt 
over aanvullende instrumenten ter uitwisseling van gegevens met betrekking tot de veiligheid en de 
rechtshandhaving. In dit kader is Nederland, evenals andere lidstaten van de Europese Unie, verzocht te 
participeren in een Preventing and Combating of Serious Crime Agreement (het PCSC-verdrag). Het 
door de Verenigde Staten voorgestelde ontwerp voor het PCSC-verdrag is afgeleid van het Besluit van 
de Raad van de Europese Unie waarmee een aantal bepalingen van het Verdrag van Prum2, die 
betrekking hebben op de politiële en justitiële samenwerking tussen EU-lidstaten, zijn omgezet in een 

                                                        
1 Trb. 2010, nr. 321. 
2 Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het 

Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de 

grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende 

criminaliteit en de illegale immigratie; Prüm, 27 mei 2005 (Trb. 2005, 197).  
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bindend regelgevend kader voor de Europese Unie.3 Ook andere Europese landen hebben inmiddels 
bilateraal een PCSC-verdrag met de Verenigde Staten gesloten. 
 
Onderdeel van de verbetering van de samenwerking die met het PCSC-verdrag wordt beoogd, vormt de 
rechtstreekse toegang tot linkgegevens rond DNA-profielen en vingerafdrukken van de andere 
verdragspartij, zodat deze kunnen worden vergeleken met DNA-profielen of vingerafdrukken die in het 
eigen land beschikbaar zijn. De details rond de hit/no hit-bevraging worden uitgewerkt in het Besluit. 
Het verdrag voorziet verder in de mogelijkheid van spontane verstrekking van persoonsgegevens ter 
voorkoming van ernstige strafbare feiten en terroristische feiten, maar ook in specifieke bepalingen over 
de bescherming van persoonsgegevens. 
 
Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt.4  
 
Advies 
 
1.  Opmerkingen 
 
De Raad heeft met belangstelling kennisgenomen van het Wetsvoorstel en het Besluit en heeft geen 
opmerkingen.  
  
2. De werklast 
 
Het Wetsvoorstel heeft geen werklastgevolgen voor de rechtspraak.  
 
3. Slot 
 
Indien na het uitbrengen van dit advies het Wetsvoorstel of het Besluit op belangrijke onderdelen wordt 
gewijzigd of indien uit nadere uitvoeringsregelgeving belangrijke werklastgevolgen voortvloeien, dan 
wordt de Raad graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren. Met het oog op de 
voorbereiding van de gerechten op de invoering, stelt de Raad het op prijs als hij geïnformeerd wordt 
over de indiening van het Wetsvoorstel bij de Eerste Kamer en de plaatsing van de definitieve wetstekst 
in het Staatsblad.  
 
Hoogachtend, 
                                                        
3 Raadsbesluit 2008/615/JBZ van 23 juni 2008, inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in 

het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit (Pb EU L 210/1).  
4 De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie een wettelijke 

adviestaak met betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak. De adviezen 

worden vastgesteld na overleg met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een adviescollege in de zin van artikel 

79 en 80 van de Grondwet. Bij het opstellen van zijn adviezen beoordeelt de Raad de voorgenomen wet- en regelgeving 

in het bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid 

en uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling van individuele zaken niet gebonden aan de inhoud van de 

wetgevingsadviezen van de Raad voor de rechtspraak. 
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Mr. F.W.H. van den Emster 
Voorzitter 


