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• Hieronder volgt een uiteenzetting ten aanzien van enkele vraagpunten ten behoeve van het 
overleg omtrent de juridische grondslag voor informatie-uitwisseling tussen de publieke en 
private sector in het kader van de programmatische aanpak van de georganiseerde 
hennepteelt. 
Aanleiding hiertoe vormt het In samenwerking tussen het Programmabureau Aanpak 
Georganiseerde Hennepteelt en het Verbond van Verzekeraars tot stand gekomen 

'Aanpak Verzekerd', 
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Tot slot nog het volgende: 
In het protocol van de Stichting Meld Misdaad Anoniem, dat door het College Bescherming 
Persoonsgegevens is goedgekeurd, Is ondermeer opgenomen: 
'De regionale politiekorpsen enz, het Verbond vsn Verzekeraars en de energiesector 
krijgen deze gegevens in het kader van voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare 
feiten. ' 

In de brief van de Ministers van Justitie en BZK van 11 maart 2009 aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer (Kamerstuk 29 911) is ondermeer opgenomen: 
'De afgelopen Jaren zijn reeds diverse samenwerkingsverbanden Inger/cht, steeds met een 
concreet afgebakend doel: Dat laatste /s noodzakelijk om de gewenste verstrekking en 
verwerking van gegevens 'vali de betrokken organisaties te kunnen real/seren binnen de 
hiervoor beschreven wettelijke kaders. Bij dit soort samenwerkingsverbanden worden de 
doelstelling enz. en het relevante Juridische kader voor Informatie-uitwisseling neergelegd in 
een convenant, dat tevens het kader biedt voor het samenwerkingsverband. 

De meest relevante samenwerkingsverbanden zijn: 

Pilot "piepsysteem" Rotterdam: In deze pilot werken de gemeente Rotterdam, de 
ministeries van Justitie en VROM etc. en Stichting FrsudebestrlJdlng Hypotheken 
van de NVB samen etc. 
Het Nationaal Platform Criminaliteitesbeheersing (NPC) is een in 1992 opgericht 
publiek-privaat samenwerkingsverband. In het NPC worden vraagstukken 
behandeld over georganiseerde criminaliteit. 
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