
BREXIT
Potentiële gevolgen voor de politiesamenwerking



� NO DEAL : EU rechtsbasissen, samenwerkingsverbanden, 
procedures en samenwerking via de EU agentschappen 
houden op te bestaan.UK = 3e land = onmiddellijk 
consequenties voor de politiesamenwerking

� DEAL : weinig KT-verandering en een overgangsperiode

� Thans overgangsperiode tot 31 december 2020, dus voorlopig 
nog geen wijzigingen in de politiesamenwerking

BREXIT – NO DEAL/DEAL/OVERGANG



Informatie-uitwisseling

Internationale signaleringen

Grensoverschrijdende
samenwerking

IPS en Brexit – belangrijkste consequenties



Internationale INFO - uitwisseling (actueel)
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o Geen samenwerking meer met EUROPOL (geen VK LO-desk, geen 
gebruik meer van SIENA, geen toegang meer tot gegevensbanken 
EUROPOL). Afhankelijk van operationeel samenwerkingsakkoord 
tussen EUROPOL en UK

o Geen EU instrument is nog een geldige (wettelijke) basis om bilateraal 
autonoom informatie uit te wisselen met UK

o Inzake operationele samenwerking krijgt het VK dezelfde status voor 
operationele samenwerking met derde landen

Internationale INFO - uitwisseling Brexit



o Op basis van bestaande nationale wetgeving (art. 44/11/13 WPA, wet van 
15/05/2014, Interpol KB ) en regelgeving (COL 1/2016)

o Voor uitgaande informatie is het INTERPOL kanaal de enige wettelijke
mogelijkheid voor structurele informatie-uitwisseling

o Gegevens die autonoom mogen worden verstrekt worden beperkt tot wat
bepaald is in COL 1/2016 (exhaustieve lijst)

o Post van verbindingsofficier geopend in Londen (dringende, complexe, 
vertrouwelijke informatie)

o Doorgifte van informatie op basis van Titel II, hoofdstuk V, art. 69 van de wet van 
30/07/2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen en de 
verwerking van persoonsgegevens

o Bilateraal akkoord inzake politiesamenwerking ?

Internationale INFO – uitwisseling Brexit



Internationale INFO - uitwisseling (toekomstig, bij NO DEAL)
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Internationale SIGNALERINGEN (NO DEAL)

o VK wordt gedeconnecteerd van alle SIS II 
toepassingen

o 3,2 M VK signaleringen worden verwijderd uit
systeem

o VK SIS signaleringen zullen niet meer zichtbaar
zijn voor de grensposten en voor het terrein
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Internationale SIGNALERINGEN (NO DEAL)



Grensoverschrijdende ops samenwerking (NO DEAL) 

oGrensoverschrijdende operaties en observaties 
op basis van EU Rechtsinstrumenten niet meer 
mogelijk

oGebruik van een gemeenschappelijk 
onderzoeksteam (JIT) op basis van EU 
Kaderbesluit is niet meer mogelijk



Toekomstige grensoverschrijdende ops samenwerking bij no 
deal  

o Grensoverschrijdende observaties op basis van Protocol II van 
08.11.2001 bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse 
rechtshulp in strafzaken van 20.04.1959 van de Raad van Europa 

o Organiseren JIT op basis van art. 19 betreffende de 
gemeenschappelijke onderzoeken van het VN verdrag van 15.11.2000 

tegen transnationale georganiseerde criminaliteit of art.20 
betreffende gemeenschappelijke onderzoeksteams van Protocol II 
van 08.11.2001

o Echter : geen EU Financiering meer.

oMogelijkheid van spiegelonderzoeken.



BREXIT

Enkel INTERPOL als mogelijk kanaal voor het verstrekken van politionele informatie  
van België aan het VK

Het VK geen partner meer in SIS II : overzetten internationale signaleringen SIS II 
naar INTERPOL signaleringen

Communicatie aan alle eenheden inzake nieuwe regels verstrekken van politionele 
informatie aan VK ligt klaar.

Plaatsen van een bilaterale verbindingsofficier in het VK : vanaf 01.02.2020

Bilateraal politiesamenwerkingsakkoord ?


