
Bewerkersovereenkomst
tussen

Politie Midden en West Brabant
en

RCF Kenniscentrum Handhaving regio Zuid-West

Ondergetekenden:

Regiopolitie Midden en West Brabant (hierna:-Verantwoordelijke)

en

(y RCF Kenniscentrum Handhaving regio Zuid-West (hierna: Bewerker)

nemen In aanmerking dat:
1. Verantwoordelijke deelneemt aan het samenwerkingsverband aanpak hennepteelt Regio

Midden en West Brabant, en ter uitvoering van het 'Convenant informatie-uitwisseling
aanpak hennepteelt Regio Midden West Brabant, gerechtigd is politiegegevens te
verstrekken aan partners in het samenwerkingsverband;

2. ter uitvoering van de doelstellingen van deze samenwerking - opsporen en tegengaan van
uitkerings- en inkomensfraude en borgen handhaving van de rechtmatigheid van
uitkeringen en controleren often onrechte kwijtschelding is verleend - het noodzakelijk is
om politiegegevens ter beschikking te stellen aan de gemeenten, de SVB en het UVW,
partners in voornoemd samenwerkingsverband;

3. ter voorkomlng van niet noodzakelijke verstrekking van politiegegevens raadpleging van
het Suwinet voorafgaand aan verstrekking noodzakelijk is; w

4. Bewerker beschikt over infrastructuur voor het raadplegen van het Suwinet en over
medewerkers die geautoriseerd zijn voor het gebruik van Suwinet voor genoemde

( O d o e l s t e l l i n g e n ;
5. bij net aantreffen van een hennepplantage wordt door verantwoordelijke de volgende

politiegegevens als signaal aan bewerker - als signaalbureau - verstrekt:
- naam, adres, woonplaats en BSN van aangetroffen persoon;
- adres van de ruiming;
- hoogte van het wederrechtelijk verkregen voordeel en de periode en het aantal uren dat

is gewerkt in de hennepplantage;
- zaaknummervan het betreffende bedrijfsprocessensysteem (BVH-nummer);

6. Bewerker controleert in het Suwinet of de aangetroffen persoon als uitkeringsgerechtigde
bekend is bij uitkeringsinstanties;

7. slechts als dit het geval is, verstrekt bewerker de politiegegevens door aan de betreffende
uitkeringsinstantie;

8. Bewerker verstrekt politiegegevens niet door aan anderen, gebruikt de gegevens niet voor
andere doeleinden dan genoemd in deze overeenkomst, en vult deze niet aan met
informatie uit andere bronnenin dit artikel beschreven;

9. Bewerker stelt van elk signaal dat van Verantwoordelijke wordt ontvangen een
afloopbericht op en verstrekt dit aan laatstgenoemde;

10. verantwoordelijke neemt een afloopbericht op in het politiedossier;
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