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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002673/2019
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Sophia in 't Veld (Renew), Morten Petersen (Renew), Moritz Körner (Renew), Antony Hook 
(Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Irina Von Wiese (Renew) en Olivier Chastel (Renew)

Betreft: Herbeoordeling van 10 000 strafzaken wegens fouten bij de bewaring van gegevens

Op 18 augustus 2019 deelden de Deense autoriteiten mee dat 10 700 strafrechtelijke uitspraken 
daterend vanaf 2012 opnieuw onder de loep moeten worden genomen, omdat er fouten zaten in de 
gegevens voor het tracken van telecommunicatie, waarvan gebruik werd gemaakt voor de 
bewijsvoering in die zaken. De problemen, die ten dele te wijten zijn aan de IT-systemen van de 
politie en ten dele aan gebreken in telecommunicatiesystemen, hebben ertoe geleid dat het Ministerie 
van Justitie besloten heeft dat het openbaar ministerie twee maanden lang geen gebruik mag maken 
van telecommunicatiegegevens. In die periode worden de fouten en de mogelijke gevolgen daarvan 
onderzocht1.

Gelet hierop willen wij de Commissie de volgende vragen stellen:

– Is de Commissie op de hoogte van de situatie in Denemarken en is zij bekend met 
soortgelijke problemen in andere lidstaten? Is zij van plan om deze informatie op te nemen in 
haar omvattende studie naar mogelijke oplossingen voor gegevensbewaring?2

– Als nationale gegevensbewaringsregelingen onbetrouwbaar blijken, welke gevolgen heeft dat 
dan voor de politionele en justitiële samenwerking, met name voor instrumenten zoals het 
Europees aanhoudingsbevel, het Europees bewijsverkrijgingsbevel, e-Evidence en het 
Europees Strafregisterinformatiesysteem, en voor de interoperabiliteit? 

– Welke gevolgen heeft dit voor de uitwisseling van informatie, wederzijdse rechtshulp en de 
politiële en justitiële samenwerking met derde landen die gelijksoortige 
gegevensbewaringssystemen gebruiken?

1 https://www.nytimes.com/2019/08/20/world/europe/denmark-cellphone-data-courts.html 
http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2019/nye-alvorlige-oplysninger-i-teledata-
sagen

2 In mei heeft de Raad de Commissie verzocht om in het kader van een omvattende studie naar mogelijke 
oplossingen voor gegevensbewaring meer informatie te verzamelen en gerichte raadplegingen te 
organiseren, en tevens na te denken over een mogelijk wetgevingsinitiatief. 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/06/data-retention-to-fight-crime-council-
adopts-conclusions/


