
Helpt nationale 
wetshandhavende 
en administratieve 

autoriteiten 
het Schengengebied 
beter te beschermen, 

misdaad te bestrijden 
en vermiste personen 

op te sporen.

Vragen over de EU?
Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw

vragen over de Europese Unie.

Gratis nummer (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Als u mobiel of in een telefooncel of hotel belt, 
hebt u misschien geen toegang tot gratis nummers 

of kunnen kosten worden aangerekend.
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Ga voor meer informatie over SIS II en uw rechten naar: 
ec.europa.eu/dgs/home-a� airs/sisii
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Wat is het Schengengebied?
Het Schengengebied is een groot deel van het Europese vas-
teland waarbinnen geen grenscontroles plaatsvinden aan de 
gemeenschappelijke binnengrenzen. De deelnemende landen 
passen gemeenschappelijke regels toe voor controles aan de 
buitengrenzen van het Schengengebied. Dit geldt ook voor het 
verstrekken van visa en voor samenwerking tussen politiële en 
justitiële diensten in strafzaken (zie de internetpagina onderaan 
deze folder voor een lijst met Schengenlanden).

Wat is het 
Schengeninformatiesysteem?
Het Schengeninformatiesysteem (en de tweede generatie van 
het systeem: SIS II) vormt de kern van de Schengensamenwer-
king. Dankzij dit informatiesysteem kunnen de nationale grens-
controle-, douane- en politiële autoriteiten die verantwoordelijk 
zijn voor de controles zowel aan de buitengrenzen van als binnen 
het Schengengebied, signaleringen opnemen over gezochte 
of vermiste personen en objecten zoals gestolen voertuigen en 
documenten. SIS II behoudt dan ook de belangrijke rol als ver-
vanging van controles aan de binnengrenzen en het maakt vrij 
verkeer van personen binnen het Schengengebied mogelijk.

SIS II biedt informatie over personen aan wie toegang of verblijf 
in het Schengengebied geweigerd is, of die worden gezocht in 
verband met misdaden. SIS II bevat daarnaast informatie over 
vermiste personen; met name kinderen en andere kwetsbare 
personen die bescherming behoeven. In SIS II worden ook 
gegevens over bepaalde voorwerpen vastgelegd, zoals auto’s, 
vuurwapens, schepen en identiteitsdocumenten die verloren of 
gestolen zijn of gebruikt zijn bij een misdaad.

In wezen betekent dit dat een douane-, politie- of justitiële au-
toriteit of relevante administratieve autoriteit in een land een 
‘signalering’ kan opnemen met daarin een omschrijving van de 
gezochte persoon of het gezochte voorwerp. De redenen voor 
het opnemen van een signalering zijn:

•  Toegang weigeren aan personen die geen recht hebben 
op toegang of verblijf in het Schengengebied.

•  Opsporen en aanhouden van een persoon tegen wie een 
Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd.

•  Ondersteuning bij het vaststellen van de verblijfplaats van 
personen, op verzoek van justitiële of rechtshandhavings-
autoriteiten. 

•  Opsporen en beschermen van vermiste personen.
•  Terugvinden van gestolen of vermiste eigendommen.

De gegevens die in SIS II worden opgeslagen, zijn de gegevens 
die noodzakelijk zijn om een persoon te identi� ceren (zoals een 
foto en vingerafdrukken) en relevante informatie over de signa-
lering (zoals welke actie moet worden ondernomen). 

Welke autoriteiten hebben toegang 
tot gegevens van SIS II?
Toegang tot SIS II is voorbehouden aan de nationale wetshand-
havingsinstanties, justitiële en administratieve autoriteiten. 
Deze autoriteiten mogen uitsluitend de SIS II-gegevens inzien 
die noodzakelijk zijn voor de speci� eke uitvoering van hun ta-
ken. De Europese agentschappen Europol en Eurojust hebben 
beperkt toegang om bepaalde zoekopdrachten uit te voeren.

Hoe wordt de beveiliging 
van persoonlijke gegevens 
gegarandeerd?
De autoriteiten in de landen die SIS II gebruiken zijn verplicht 
de kwaliteit van de gegevens die zij in het systeem invoeren, 
te veri� ëren. In het Schengengebied gelden strenge eisen ten 
aanzien van gegevensbescherming. Als persoonlijke gegevens 
over een persoon worden opgeslagen, heeft die persoon het 
recht toegang te vragen tot die gegevens, en te controleren of 
de gegevens correct zijn en rechtmatig zijn opgenomen. Als dit 
niet het geval is, heeft de persoon het recht te vragen de gege-
vens te laten aanpassen of verwijderen.

De toegang mag uitsluitend worden geweigerd als dit onont-
beerlijk is voor de uitvoering van een rechtmatige, uit de signa-
lering voortvloeiende taakuitoefening of ter bescherming van 
de rechten en vrijheden van derden. 

Wat gebeurt er als mijn naam 
wordt misbruikt door iemand 
die betrokken is bij een misdaad 
of illegale binnenkomst in het 
Schengengebied?
Soms wordt een valse naam gebruikt voor misdaden of bij een 
poging toegang of verblijf te krijgen in het Schengengebied. 
Bij deze vorm van misbruik wordt vaak gebruik gemaakt van 
verloren of gestolen identiteitsdocumenten. Als een dergelijke 
situatie leidt tot opneming van een signalering in SIS II, kan dit 
moeilijkheden opleveren voor degene van wie de identiteit is 
gestolen. Er bestaan evenwel gedetailleerde procedures ter be-
scherming van de belangen van deze onschuldige personen 
(zie hieronder).

Hoe kunt u uw persoonlijke 
gegevens inzien, laten corrigeren en 
verwijderen in geval van misbruik?
Als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens zijn 
misbruikt, moeten worden gecorrigeerd of verwijderd, kunt 
u in alle Schengenlanden contact opnemen met de betref-
fende autoriteit en inzage vragen in uw gegevens (over het 
algemeen is dit de nationale gegevensbeschermingsautoriteit 
of de instantie die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van 
nationale gegevens ingevoerd in SIS II). Als u zich buiten het 
Schengengebied bevindt, kunt u contact opnemen met het 
consulaat van een Schengenland in het land waarin u woont. 
U wordt uiterlijk binnen drie maanden geïnformeerd over de 
bevindingen van uw aanvraag.

Ga voor meer informatie over SIS II en uw rechten naar:
ec.europa.eu/dgs/home-a� airs/sisii
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