Dit document is digitaal in te vullen

Modelverklaring 2020 versie 1.1
Autorisatie niet-boa voor verwerking politiegegevens in BRS
Naam te
autoriseren
persoon:
Rol te
autoriseren
persoon:

Naam
verantwoordelijke
boa:

Soort taken /
verwerkingen:

Stagiair / student / scholier die in het kader van
studie of opleiding (bijv. boa opleiding) tijdelijk in
een werkproces meedraait of onderzoek
verricht.
Uitzendkracht / interim personeel (extern
ingehuurd) in dienst bij andere werkgever of
zzp’er.
Onderzoeker: iemand van buiten de boaorganisatie die op eigen verzoek of in opdracht
politiegegevens nodig heeft voor
wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
Persoon in dienst van boa-werkgever die
ondersteuning biedt bij uitvoering
opsporingstaken boa.
Naam en verbalisantennummer van de boa die
verantwoordelijk is voor het invoeren en muteren van
gegevens door de te autoriseren persoon. Verplicht
indien bij soort autorisatie gekozen is voor (onder
andere) invoeren of muteren.
Het behandelen van bezwaar- of beroepschriften.
Afhandelen van verzoeken om inzage.
Verrichten van administratieve
Werkzaamheden met betrekking tot processenVerbaal van boa’s.
Verrichten van analyses op opsporingsgegevens.
Overige administratieve handelingen ter
ondersteuning van de boa

Soort autorisatie:

Raadplegen/lezen
Verstrekken
Combineren
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Naam Opleidingsinstituut:

Naam werkgever / zzp’er:
Naam werkgever / zzp’er:

Naam boa-werkgever
Naam boa:
Verbalisantennummer:

Begindatum autorisatie:
Autorisatie wordt verleend voor een periode van korter dan 6 maanden, einddatum:
Autorisatie wordt verleend voor een periode van 6 maanden.
Autorisatie wordt verleend voor een periode van 12 maanden.
Naam en functie (verwerkingsverantwoordelijke of gemandateerde).

Datum:
Handtekening:

Toelichting: Dit formulier dient te worden ingevuld door de verwerkingsverantwoordelijke (werkgever
van de boa) om een niet-boa autorisatie te verlenen voor de verwerking van politiegegevens in BRS. In
het “Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren” (hierna “Bpgboa”, van 6 februari
2019 is een groot deel van de artikelen uit de Wet politiegegevens (“Wpg”) van toepassing verklaard
op de gegevensverwerking door een buitengewoon opsporingsambtenaar. Op grond van de Wpg en
het Bpgboa onderhoudt de werkgever een systeem van autorisaties voor verwerking van
politiegegevens door boa’s voor zover zij politiegegevens nodig hebben voor hun opsporingstaak. Op
grond van artikel 6 lid 4 Wpg jo artikel 3 van het Bpgboa is het mogelijk dat de werkgever van de
boa personen autoriseert die onder zijn beheer werken, maar geen boa zijn. De nota van toelichting
bij artikel 3 Bpgboa noemt de volgende vormen van verwerking: het afhandelen van verzoeken om
inzage door de betrokkene, het behandelen van bezwaar- of beroepschriften, het verrichten van
administratieve werkzaamheden met betrekking tot processen-verbaal van boa’s – zoals de
verzending van gegevens aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) – of het verrichten van
analyses op opsporingsgegevens. Stagiaires van de boa-opleiding krijgen een opleiding in de
oefenomgeving van BRS en lopen vervolgens mee in de praktijk. Zij zijn aanwezig bij gesprekken met
verdachten en getuigen en worden in bepaalde situaties en stages ook geacht om gegevens te
verwerken. Een stagiair zal verwerkingen in het kader van opsporingstaken altijd moeten uitvoeren
onder verantwoordelijkheid van de boa, die mutaties (invoeren, muteren, verstrekken) in het systeem
moet fiatteren. De boa blijft immers verantwoordelijk voor de uitvoering van de opsporingstaken. In
het strafproces zal de boa eventueel opgeroepen kunnen worden en de rechter te woord staan, niet
de stagiair. Deze boa is in het kader van deze autorisatie de ‘verantwoordelijke boa’.
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