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Informatie-uitwisseling

AANTAL UITGEWISSELDE BERICHTEN EN SIGNALERINGEN PER 
JAAR IN HET BELGISCHE SPOC :

- 2012 : 78.733

- 2016 : 157.953

- 2019 : 238.104

- 2021 : 245.138

- 2022 : stijging met 25 % SIENA berichten n.a.v. SKY ECC 
onderzoek.



INFORMATIE-UITWISSELING MET DERDE 
LANDEN

- Binnen EU en Schengen geassocieerde landen : alle
beschikbare en toegankelijke informatie kan tussen
politiediensten worden uitgewisseld

- Met derde landen : police to police-uitwisseling
beperkter. Toestemming magistratuur nodig bij
intensieve informatie-uitwisseling (striktere
rechtsgrond).



INFORMATIE-UITWISSELING MET DERDE LANDEN : 
RECHTSGRONDEN

- Bilateraal verdrag inzake politiesamenwerking (reeds afgesloten o.a. met 
Albanië, Noord-Macedonië, Montegro, Servië, Marokko, USA). Heeft kracht
van wet en geratificeerd door parlement). Belangrijke voorwaarden : respect 
voor mensenrechten en bescherming persoonsgegevens.

- KB INTERPOL uit 2015 : mogelijkheid om info uit te wisselen met 195 
aangesloten lidstaten via de Interpol kanalen I-link en I 24/7

- Hoofdstuk 2 kaderwet gegevensbescherming : bij hoogdringende zaken
(bescherming vitale belangen, onmiddellijke en ernstige bedreiging van de 
openbare veiligheid…)

- COL 1/2016 bepaalt wat autonoom (police to police) kan uitgewisseld worden
en wat niet. 



Hoe wordt informatie met derde landen
uitgewisseld ?

- Via INTERPOL kanaal I-link
- Via SIENA indien derde land een operationeel

samenwerkingsakkoord heeft met EUROPOL
- Via de bilaterale verbindingsofficieren voor vertrouwelijke, 

dringende, complexe dossiers of indien andere kanalen niet 
volstaan (Albanië, Turkije, Marokko, Verenigde Staten, 
Thailand, VK, Brazilië, Rusland)

- LO Roemenië ook geaccrediteerd voor Servië en Bosnië-
Herzegovina

- In 2022 : opening post  Colombia.



Internationale beeldvorming : belangrijkste derde landen in het 
raam van de samenwerking in de strijd tegen de drugstrafiek

Beeldvorming voor het Belgisch
internationaal politiebeleid gebaseerd op 
vier dimensies :
1. Handel/tranport/migratie
2. De illegale trafieken en fenomenen
3. Verdachten-en daderpopulatie
4. De internationale informatie-uitwisseling



Internationale beeldvorming : belangrijkste derde landen in het 
raam van de samenwerking in de strijd tegen de drugstrafiek

- Brazilië en Colombia belangrijkste
partnerlanden in Zuid-Amerika

- Westelijke Balkan : Albanië en Servië
- MENA-regio : Marokko, Algerije en 

Turkije
- China, Rusland en Verenigde Staten.



Internationale beeldvorming : belangrijkste derde landen in het 
raam van de samenwerking in de strijd tegen de drugstrafiek

Bespreking samenwerking
Brazilië/Colombia/Albanië



Andere vormen van samenwerking met derde landen

- Memorandum of Understanding (13 
MOU’s afgesloten)

- Interpol databanken en signaleringen
- Gemeenschappelijke onderzoeksteams
- Operational Task Forces (m.m.v. 

Europol).


