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Programma 7 juli 

13.30 uur 

14.00 uur 

14.05 uur 

14.15 uur 

14.20 uur 

14.25 uur 

14.30 uur 

14.35 uur 

14.45 uur 

15.00 uur 
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Ontvangst In Raadzaal 
heet de gasten welkom 

Welkomstwoord Burgermeester, de heer Rombouts 
- Rombouts vervult tevens de rol van 'gastheer/voorzitter' 

Toespraak Minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin 
- zie bIjlage 

Toespraak VoorzItter Taskforce, de heer Nieuwenhuizen 
- zie bijlage 

Toespraak PortefeuIllehouder Aanpak Hennepteelt, de heer Heeres 
- zie bijlage 

Toespraak Directeur Netbeheer Nederland, de heer B. van der Cammen 
- volgt 

Toespraak Directeur Verbond van Verzekeraars, de heer H.L. De Boer 
- zie bijlage 

Uitloop 

Ondertekening 
- Tekenende partijen: bovenstaande sprekers 
- Jac organiseert drie 'tekenconvenanten' 

Persmoment een-op-een 

Borrel voor de genodigden 
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Uitnodiging 

Geachte ...• 

Graag nodigt het Programmabureau Aanpak Georganiseerde Hennepteelt u uit voor de feestelijke 
bijeenkomst ter ere van ondertekening van het convenant en de start van de pilot publiek-private 
informatie-uitwisseling ter bestrijding van de georganiseerde hennepteelt. 

Deze bijeenkomst vindt plaats op 7 juli 2010 van 14.00 uur tot 15.30 uur In de Nieuwe Raadszaal In 
het Stadhuis, Markt 1 te Den Bosch. 

Zoals u weet maakt ook de Minister van Justitie zich sterk voor de aanpak van de georganiseerde 
hennepteelt. HIJ zal dan ook de start van de pilot bijwonen. Eerder hebben de Ministers van Justitie en 
BZK ook de Task Force aanpak georganiseerde hennepteelt Ingesteld. 

Achter de hennepteelt gaat vaak een wereld schuil van georganiseerde misdaad. diverse vormen van 
fraude en diefstal. witwassen en geweld. Binnen het Programma Georganiseerde Misdaad (PVAGM) 
wordt gewerkt met de programmatische aanpak en het barrièremodel. Niet alleen met een 
strafrechtelijke aanpak maar door samenwerking met diverse partijen worden structurele barrières 
opgeworpen tegen de georganiseerde misdaad. In de pilot publiek-private informatie-uitwisseling ter 
bestrijding van de hennepteelt wordt een samenwerking opgezet tussen politie en (energie-) 
netbeheerders en verzekeraars. Informatie over henneptelers zal worden uitgewisseld binnen de 
bestaande wettelijke kaders maar eerder dan tot nu toe gebruikelijk Is. De informatie kan dan van 
dienst zijn in een lopend strafrechtelijk onderzoek en de private partners kunnen hun relatie met de 
cllênt bezien. 

Het programma van de bijeenkomst op 7 juli is als volgt: 

Start programma: 14.00 uur 
• Welkomstwoord door de gastheer. mr.dr. A.G.J.M. Rombouts, korpsbeheerder Brabant-Noord 
• Toespraak door de Minister van Justitie. dr. E.M.H. Hirsch BaUln 
• Toespraak door mr. A.J.A.M. Nleuwenhuizen, Hoofdofficier Parket Den Bosch en tevens 

voorzitter van de Task Force aanpak georganiseerde hennepteelt 
• Toespraak door F.J. Heeres. korpschef Midden- en West-Brabant 
• Toespraak namens B. van der Cammen, directeur Netbeheer Nederland 
• Toespraak door mr. H.L. De Boer, directeur Verbond van Verzekeraars 
• Ondertekening convenant 
• Persmoment 
• Borrel 

Einde programma: 15.30 uur 

Voor de bijeenkomst zullen ook vertegenwoordigers van de regionale en landelijke pers worden 
uitgenodigd. 
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Genodigden 

Politie 
Midden- en West-Brabant 
Midden- en West-Brabant 
Brabant-Noord 
Brabant-Noord 
Brabant-Zuid-Oost 
Brabant-Zuid-Oost 
Limburg-Noord 
Limburg-Noord 
limburg-Zuid 
Limburg-Zuid 
Zeeland 
Zeeland 

Openbaar Ministerie 
Roermond 
Roermond 
Roermond 
Breda 
Breda 
Breda 
Breda 
Maastricht 
Maastricht 
Maastricht 
Maastricht 
Middelborg 
Middelburg 
Middelburg 
Den Bosch 
Den Bosch 
Den Bosch 
Den Bosch 

Hoofdofficier 
Ontnemings-ovj 
Recherche-ovj 
Hoofdofficier 
Kwaliteits-ovj 
Ontnemings-ovj 
Recherche-ovj 
Hoofdofficier 
Kwaliteits-ovj 
Ontnemings-ovj 
Recherche-ovj 
Hoofdofficier 
Kwalitelts-ovj 
Recherche-ov) 
Hoofdofficier 
Kwaliteits-ovj 
Ontnemings-ovj 
Recherche-ovj 

Verbond van Velrzeker'aalrs 
Directeur 
Advies/com 
Contactpersoon 
Contactpersoon 

Netbeheer Nederland 
Directeur 
Voorlichting 
Contactpersoon 
Dir. customer relatIons 
Manager Fraudebestr. 

Korpschef 
Reg, contactpersoon 
Korpschef 
Reg. contactpersoon 
Korpschef 
Reg. contactpersoon 
Korpschef 
Reg. contactpersoon 
Korpschef 
Reg. contactpersoon 
Korpschef 
Reg. contactpersoon 

Programma Aanpak Ge·Dr(lanllslI!fU(le 
Programmamanager 
Adviseur 
Adviseur 
Accountmanager 
Communicatie 
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Minister van Justitie 
Directie Voorlichting 
Directie R&C 
Directie R&C 
Directie R&C 
Georg. Crimi. 

Taskforce 
Alle leden van de Taskforce 

CCV 
Directeur 
Adviseur 

Leden regionaal college Den Bosch 
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Toespraak Minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin 

Dames en heren, 

Goed om u allen hier te zien bij de start van deze regionale pilot, die een nieuwe fase zal inluiden In 
de aanpak van de hennepteelt. Een Integrale aanpak van dit probleem, waarbij de verschillende 
betrokken partners nauw samenwerken, is immers hard nodig. 

Want de hennepteelt, laat dat duidelijk zijn, is een serieus probleem. Misschien koesteren sommigen 
nog het ietwat romantische beeld van 'Koos Koets'-achtige hippies op jaren, die op hun balkon een 
paar hennepplant jes kweken voor eigen gebruik. Welnu, dit beeld verdient, zoals u als professionals 
ongetwijfeld zult weten, drastische bijstelling. De hennepteelt in Nederland heeft in de loop der jaren 
grootschalige en georganiseerde vormen aangenomen. 

Volgens een recente raming door het WODe, zijn er in Nederland inmiddels enkele tienduizenden 
hennepkwekerijen. En ze boeken enorme winsten. De omzet wordt geschat op 2,5 tot 5 miljard euro 
op jaarbasis. Dit criminele geld wordt geïnvesteerd in de legale economie, of om nieuwe strafbare 
feiten te kunnen financieren. Belde situaties zijn ongewenst. Hennepteelt gaat vaak samen met 
uitkeringsfraude, belastingontduiking, diefstal van energie, geweld en witwassen en draagt bij tot 
verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. De uitwassen van de hennepteelt raken bovendien de 
'gewone burger' rechtstreeks. Niet alleen is er in woonwijken vaak sprake van overlast en gevaarlijke 
situaties. Ook ziet de burger de verzekeringspremies omhoog gaan, als gevolg van de vele claims 
wegens brand- of waterschade in en rond panden die gebruikt worden als hennepkwekerij. 

Uiteraard zit de overheid niet stil. Zo ontmantelt de politie jaarlijks ruim 5000 hennepkwekerijen, 
waarbij circa 2,8 miljoen hennepplanten en -stekken in beslag worden genomen. 
Vooral in een aantal zuidelijke regio's is de politie op dit terrein al jarenlang heel actief. Maar ook in de 
andere politieregio's krijgt de aanpak steeds meer aandacht. Het Programma Aanpak Georganiseerde 
Hennepteelt van de politie heeft deze aanpak recentelijk nog een stevige nieuwe Impuls gegeven. 

Toch kan het altijd nog beter, effectiever. Tot voor kort rolde de politie weliswaar veel kwekerijen op, 
maar er werd weinig doorgerechercheerd naar de organisaties achter de hennepteelt. De laatste tijd 
komt daar gelukkig verandering in. Meer en meer komt het voor dat de politie niet alleen de plantages 
ontmantelt, maar ook probeert aan de achterkant van de hennepteelt te komen. Bijvoorbeeld door 
onderzoek te doen naar de criminele samenwerkingsverbanden die zich met de organisatie van de 
hennepteelt bezighouden. Ook Is er de laatste jaren sprake van groeiende Interesse in maatregelen 
ter voorkoming van recidive. 

Deze ontwikkelingen passen goed binnen het Programma Versterking Aanpak Georganiseerde 
Misdaad. Sleutelbegrippen In dit versterkingsprogramma zijn de zogeheten 'programmatische aanpak' 
en het 'barrièremodel'. Willen we de georganiseerde misdaad effectief bestrijden, dan moeten we niet 
eenzijdig strafrechtelijk te werk gaan. Die aanpak zal pas echt succes hebben, als we ook langs 
andere wegen er in slagen om structurele drempels op te werpen tegen de georganiseerde 
criminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met het lokale bestuur, de Belastingdienst en 
andere opsporingsdiensten. Nieuw In deze aanpak is dat hierbij ook steeds vaker private partijen 
worden betrokken, zoals Netbeheer Nederland en het Verbond van Verzekeraars. 

Dat brengt ons bij de pilot waarvoor hier vanmiddag het officiële startschot zal klinken. Een proef met 
publiek-private informatie-uitwisseling, die de aanpak van de georganiseerde hennepteelt in de 
zuidelijke zes politieregio's nog effectiever moet maken. 

In deze pilot gaat de politie in een vroegtijdig stadium - bij het oprollen van een kwekerij, terwijl het 
strafrechtelijk onderzoek nog loopt - al persoonsgegevens doorgeven aan de betrokken private 
partiJen. Vanaf dat moment kunnen verzekeraars en netbeheerders al informatie verstrekken aan de 
politie. Bijvoorbeeld: wie betaalt de rekeningen voor dat pand? Heeft die persoon nog méér panden In 
zijn bezit? Is ook daar een vermoeden van hennepteelt, bijvoorbeeld vanwege het hoge 
energieverbruik? De politie krijgt deze gegevens voortaan dus in een fase waarin die informatie zeer 
bruikbaar Is: in het lopende strafrechtelijk onderzoek. 

7 



.' 

De InformatieuitwisselIng stelt de netwerkbeheerders en verzekeraars, op hun beurt, in staat om op te 
treden tegen personen die evident actief zijn In de hennepteelt. Zo kunnen ze hun relatie met de cliënt 
opnieuw bezien. Ook kunnen ze maatregelen nemen, zoals een 'slimme' meter plaatsen, of 
aanvullende voorwaarden opstellen. Ook dit soort maatregelen zullen ertoe leiden dat henneptelers, of 
mensen die van plan zijn zich in deze wereld te begeven, nog eens goed zullen nadenken of ze zich 
wel met dit soort criminele activiteiten willen bezighouden. 

Ik wil hier overigens benadrukken dat we In de aanloop naar deze pilot uitvoerig hebben stilgestaan bij 
de privacyaspecten van deze InformatIeuItwisselIng. Het convenant en de gemaakte afspraken bieden 
hiervoor in mijn ogen afdoende garanties. 
Het uiteindelijke doel is te komen tot een strudurele vermindering van het aantal hennepplantages. Ik 
ondersteun deze aanpak dan ook van harte. 

Dames en heren, Ik ben ervan overtuigd dat de aanpak van de georganiseerde hennepteelt met deze 
pilot een nieuwe fase Ingaat. Dat Is een goede ontwikkeling. Een ontwikkeling, die bovendien kan 
rekenen op een breed draagvlak In de maatschappij. Recent onderzoek In het kader van de Justitie 
Issue Monitor laat zien dat burgers de aanpak van de georganiseerde criminaliteit steeds belangrijker 
vinden. In de top van Justitie-onderwerpen de komende jaren prioriteit moeten krijgen, neemt de 
aanpak van de georganiseerde criminaliteit inmiddels de tweede plaats in - pal na jeugdcriminaliteit. 

De samenwerking, die kenmerkend is voor deze geïntensiveerde aanpak van de hennepteelt, gaan 
we zo meteen vastleggen in een convenant tussen de deelnemende partijen: politie, Openbaar 
Ministerie, Netbeheer Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Voordat we dit gaan doen, nodig 
Ik de deelnemende partijen echter graag uit om hun bijdrage aan dit samenwerkingsverband nader te 
komen toelichten. 
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Toespraak voorzitter Taskforce, de heer Nleuwenhulzen 

Geachte aanwezigen, 

Welkom bij de ondertekening van het convenant. Ik sta hier voor u met 2 petten op: 
enerzijds als hoofdofficier van justitie van het arrondlssements parket Den Bosch, een van de 
arrondissementen In het zuiden van het land waar de pilot van start zal gaan. 
Daarover straks meer. 
Anderzijds ben Ik sinds enige maanden voorzitter van de Taskforce Aanpak Georganiseerde 
Hennepteelt. De Taskforce is (onder andere) geïnstalleerd door deze minister met als doel: 

• het ontwikkelen en implementeren van een programmatische aanpak van de georganiseerde 
hennepteelt die zich richt op de gehele productieketen, waaronder de facilitatoren zoals 
growhops, personen die beroepshalve hennepkwekerijen Inrichten etc. 

• een zichtbare reductie van de grootschalige hennepteelt In Nederland. 

De TF heeft met name een rol bij het wegnemen van knelpunten die een voortvarende aanpak van de 
georganiseerde criminaliteit achter de hennepteelt in de weg staan. 

In haar plan van aanpak voor het jaar 2010 heeft de TF een aantal maatregelen benoemd (waaronder 
de pilot die vandaag van start gaat) die deze knelpunten moeten oplossen. 

De programmatische aanpak Is ontstaan vanuit het besef dat politie en OM de andere (zowel 
publieke- als private-) partners nodig hebben bij de aanpak van de georganiseerde (hennep) 
criminaliteit. 

Een voorbeeld: 
Uit de onlangs verschenen bestuurlijke rapportage naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek 
"Fellx" Is, bulten veel andere zaken, gebleken dat controle en/of verificatie van aangeleverde 
gegevens aan de voorkant (bij de taxatie van panden en het verstrekken van een hypothecaire lening 
op panden) een belangrijke bijdrage kan leveren bij het opwerpen van barrières op het witwassen van 
crimineel vermogen door het verwerven van vastgoed. Dit geldt niet alleen bij hennepteelt 
gerelateerde feiten, maar bij alle criminele activiteiten waar het financieel gewin centraal staat. 

Makelaars, notarissen, banken, verzekeraars, taxateurs en andere financiële dienstverleners kunnen 
en moeten een bijdrage leveren aan het voorkomen van witwassen van wederrechtelijk verkregen 
vermogen. Enerzijds door zelf beter gegevens te controleren (de rapportage staat vol voorbeelden) en 
anderzijds zo bezien moeten worden op welke wijze deze private partijen de verstrekte gegevens 
kunnen laten verifiëren bij een overheids (verificatieloket). 

Het voorkomen van crimineel handelen door - met inachtneming van de daarop van toepassing zijnde 
regelgeving - controle uit te voeren op de juistheid van de door personen aangereikte financiële of 
persoonsgegevens heeft verre de voorkeur boven de repressieve aanpak, het leed is dan al geschied 
en vergt aanmerkelijk meer inzet van mensen en middelen bij de opsporing en vervolging. 

Tot zover de zorgen van de Taskforce: 

Vandaag wordt het convenant ondertekend waarna de pilot van start kan gaan in de zuidelijke 5 
arrondissementen en zuidelijke 6 politieregio's. 

De doelstellingen van deze pilot zijn: : 
• Informatie-uitwisseling tussen politie en private partners 
• het nemen van maatregelen (bijstellen relatie tussen klant en verzekeraar en/of energiebedrijf) 

die bij kunnen dragen aan het opwerken van barrières op de hennepteelt. 
• ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. 

Voor de parketten is in deze pilot met name een rol weggelegd bij het zoveel mogelijk ontnemen van 
wederrechtelijk verkregen voordeel. Bij elke ontmanteling van een hennepkwekerij zal (zoveel als 
mogelijk) ter plaatse een berekening worden gemaakt van het wederrechtelijk verkregen voordeel. 
Daarbij geldt als uitgangspunt het aannemelijk maken van één eerdere oogst dan de ontmantelde 
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oogst. Aansluitend op de ontruiming zal door de politie contact worden opgenomen met het OM om 
een beslissing te vragen over de Inbeslagname van niet aan de hennepteelt gerelateerde (luxe) 
goederen. Daarbij kan worden gedacht aan inbeslagname om wederrechtelijk verkregen vermogen 
aan te tonen enlof Inbeslagname tot zekerheidstelling van een latere ontneming maatregel. 

De werkwijze die in de pilot Is voorzien sluit perfect aan bij de ambitie van het OM. 
Het OM wil een forse Impuls geven aan het afnemen van crimineel vermogen, met een navenante 
stijging van de opbrengsten tot 100 miljoen euro In 2018 
Binnen het OM zal het BOOM (Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie) naast de functie 
van expertisecentrum en het beslagbeheer, alle grotere ontnemingzaken voor zijn rekening nemen. 
De arrondissementsparketten blijven verantwoordelijk voor de kleinere ontnemingzaken waartoe 
speciale teams zullen worden ingericht. Het BOOM en de parketten zullen nog nauwer met elkaar 
gaan samenwerken. 

Het OM heeft samen met het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) in 2009 circa 50 miljoen euro 
aan crimineel vermogen geïncasseerd. De afgelopen jaren is het Incassoresultaat dat bestaat uit door 
de rechter opgelegde ontnemingsmaatregelen, schikkingen en transacties fors gestegen. Zo is in 
2009 38,9 miljoen euro geïncasseerd, tegenover 23,4 miljoen euro in 2008 en 10,5 miljoen euro in 
2004. 

Daarnaast stijgt de omvang van het nationaal en internationaal conservatoir beslag. Zo beheerde het 
BOOM in 2009 619 miljoen euro aan nationaal en Internationaal conservatoir beslag tegenover 552 
miljoen in het voorgaande jaar. 

Het leggen van conservatoir beslag In de beginfase van een strafrechtelijk onderzoek Is 
belangrijk om uiteindelijk crimineel vermogen te kunnen afpakken, Immers, hiermee wordt 
vermogen 'bevroren' totdat er een onherroepelijke uitspraak van de rechter ligt. Dit vermogen 
kan dan niet meer door de verdachte worden weggeslulsd. 

Op 20 april 2010 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel 'Verruiming mogelijkheden 
voordeelontneming' met algemene stemmen aangenomen. Het wetsvoorstel ligt Inmiddels bij de 
Eerste Kamer. De minister van justitie heeft geconstateerd dat het afnemen van criminele winsten in 
de strafrechtelijke behandeling van misdrijven nog niet de plaats heeft die het toekomt. Om dat te 
veranderen heeft hij maatregelen aangekondigd. 
Binnen het OM en de politie zal worden bewerkstelligd dat het afnemen van crimineel vermogen een 
vanzelfsprekend onderdeel is van de keuze voor de benadering van misdrijven. 
Door het BOOM worden reeds initiatieven ondernomen om samen met het Parket Generaal en 
ketenpartners de Implementatie van het wetsvoorstel voor te bereiden. 

Standpunt College PG's (verwoord door PG mr. Marc van Nimwegen): 
'We Incasseren maar een klein deel van het ontnemingsbedrag dat de rechter heeft opgelegd. In de 
opsporingsfase is er te weinig aandacht voor vermogenstracering. 
Slechts 15% van het opgelegde ontnemingsbedrag wordt gedekt door conservatoir beslag. 
Spannend Is de ambitie om het thema afnemen van crimineel vermogen te verbreden naar publieke 
en private partijen die niet (primair) gericht zijn op opsporing. 
Als veel meer partijen dan nu elkaar in positie brengen - en dat kan meestal door Informatie en kennis 
te delen- om crimineel vermogen af te nemen en wederrechtelijk verkregen voordeel en schade te 
verhalen, zou dat het ondernemingsklimaat voor criminelen in Nederland aanzienlijk verslechteren. 
Afnemen is onderdeel van de kerntaak van het OM en natuurlijk is Iedere OM ér intrinsiek gemotiveerd 
om een boef van ziJn criminele winst te ontdoen.' 

Tot slot een "trlgger" die de moeite waard Is om nader te onderzoeken: 
In Engeland en Schotland vloeien opbrengsten uit de verschil/ende vormen van ontnemIng nIet geheel 
In de staatskas: een deel van de opbrengsten komt toe aan de verschillende 0Pspor/ngs- en 
vervolglngslnstanUes. 
BIJ destrafrechtellJ~e ontneming geldt dat de helft naar het Home Office gaat en dat de andere helft 
worétt.gedeeld door drle:autoriteiten. nl. derechtbal)l<,deopsporlngsautoriteit~n de 
veryolgJngsautorJtèlt •. Dit geld kan dan blJvoortiéàlèfgebtulkt worden voor de uit~relding van de 
capaciteit voor de behandeling van ontnemingzaken; 
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Toespraak Portefeuillehouder Aanpak Hennepteelt, de heer Heeres 

Goedemiddag beste aanwezigen. 

Namens de Raad van Korpschefs ben Ik, Frans Heeres, portefeuillehouder van de strijd tegen de 
georganiseerde hennepteelt. Verder ben Ik In het dagelijks leven korpschef van het korps Midden en 
West Brabant. Het spreekt dan ook voor zich dat ik extra verheugd ben met hetgeen waarvoor we hier 
samen zijn. 

De minister vertelde het u zojuist al, de hennepteelt is het Idealisme ontgroeid. De teelt wordt gerund 
door criminele organisaties die geweld, corruptie, afpersing en liquidaties niet schuwen. De ingestelde 
tasforce en het gelijknamige politieprogramma Aanpak Georganiseerde Hennepteelt moet ervoor 
zorgen dat de criminaliteit die samenhangt met het telen van hennep wordt teruggedrongen. Hiervoor 
hebben we twee jaar geleden twee opdrachten meegekregen: allereerst de reductie van de 
grootschalige hennepteelt en -handel en ten tweede het doorbreken van het normaliseringproces 
rondom de hennepteelt. 

In m'n column vandaag op www.politie.nl refereer ik al aan dit tweede punt. Een belangrijk punt. Want 
gelet op de reacties die Ik meestel krijg als ik vertel over mijn activiteiten als portefeuillehouder, blijkt 
het ons in Nederland maar moeizaam te lukken om de werkelijke wereld achter de joint te zien. 
Immers, een blowtje mag toch? We hebben toch een gedoogbeleid? Er zijn toch growshops en 
coffeeshops? En alcohol Is toch veel slechter? 

Helaas weten we als politie wel beter. WIJ zien brandgevaar, onveiligheid, overlast en verpaupering 
van onze straten, buurten en steden. Iedere teler is een schakel binnen een grotere criminele 
organisatie. En last but not least, de hennepcriminelen manifesteren zich als grote meneren, 
zakenmensen die invloed hebben op onze samenleving. Hier komen boven- en onderwereld samen. 

Daarom ben Ik ook verheugd dat twee belangrijke partners hun ogen niet sluiten en samen met ons 
strijden tegen deze georganiseerde misdaad. Natuurlijk hebben ze ook een financieel belang, maar 
hun maatschappelijke betrokkenheid en het statement dat zij met het convenant maken, verdient alle 
lof. Het wordt tiJd dat we het net sluitend kriJgen. 

En wat wordt onze bijdrage aan het geheel? Onderzoeken wijzen telkens uit dat iedere teler een 
schakel, hoe klein misschien dan ook, is binnen een grotere criminele organisatie. Maar onderzoeken 
vragen ook veel capaciteit en deze capaciteit staat zoals u allen weet onder zware druk. Daarom zijn 
wiJ zeer verheugd dat de netbeheerders en verzekeraars de gegevens van de verdachte verrijken met 
hun gegevens van de cllênt. 

Wanneer WiJ als politie stuiten op een hennepkwekerij, dan blijkt vaak dat de verdachte geen eigenaar 
is van het pand. Zowel de verdachte als het pand moeten we dan verder worden onderzocht. Dit 
zogenaamde uitrechercheren kost een hoop tijd. Terwijl netbeheerders en verzekeraars via hun 
administratie zicht hebben op welke naam het pand staat. En zelfs weten welke panden deze persoon 
nog meer bezit en/of verzekerd heeft. En ook van de verdachte in deze casus wordt dit duideliJk. 

Op deze manier vergroten we onze informatIepositie en binden wij als politie OOK de strijd aan met de 
grote Jongens. Niet alleen met de kleine telers, maar met het netwerk waar ziJ Inzitten. Dank u wel voor 
uw aandacht. 
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Toespraak Directeur Netbeheer Nederland, de heer Van der Cammen 
I 

'. 
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Toespraak Directeur Verbond van Verzekeraars, de heer De Boer 

"Verzekeraars doen geen zaken met personen, instellingen of bedrijven als deze activiteiten 
ontplooien die wettelijk verboden zijn of die als algemeen maatschappelijk onaanvaardbaar worden 
aangemerkt". Deze bepaling staat letterlijk in de Gedragscode Verzekeraars. 

Verzekeraars willen niet geassocieerd worden met criminaliteit. Verzekeren is gebaseerd op 
vertrouwen, op integriteit en dat gaat niet samen met bijvoorbeeld georganiseerde hennepteelt. 

Heel praktisch; locaties waar hennep wordt geteeld, kennen een sterk verhoogd brandrisico. Stroom 
wordt illegaal afgetapt en er wordt geknutseld met leidingen en meters. De gevolgen voor 'huis en 
haard' zijn niet te overzien. Let wel, ook voor nietsvermoedende burgers met een woning in de nabije 
omgeving. Verzekeraars hebben brandpreventie niet voor niets hoog in het vaandel staan. Verzekerde 
schade zal worden uitbetaald maar bij brand en ontploffing gaat het vaak veel verder dan alleen 
financieel leed. Dat de aanpak van hennepteelt daar goed In past, behoeft denk Ik geen verdere 
toelichting. 
Hennepteelt is ook vorm van fraude. Bij het aangaan van een verzekering probeert een verzekeraar 
een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het risico met een voor de klant zo gunstig mogelijke 
premie. Dit is één van de beginselen van verzekeren. Het voor de verzekeraar bewust achterhouden 
van relevante informatie, zoals bij hennepteelt zal gebeuren, verstoort dit principe. Dit soort 
verzekeringsfraude verhoogt de premies onnodig en de aanpak eNan Is dan ook om die reden één 
van de prioriteiten van het Verbond van Verzekeraars. 
Maar bij hennepteelt speelt nog meer. De verharding van de criminaliteit Is ook hier merkbaar, 
bijvoorbeeld In onderlinge afrekeningen met lichamelijk letsel en medische behandelingen als gevolg. 
Ook hier worden wij met z'n allen onnodig op kosten gejaagd. Kortom, georganiseerde hennepteelt 
vraagt om een georganiseerde aanpak. 

De verzekeringsbranche staat midden in de maatschappij. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich 
mee zoals die voor een veiliger samenleving. Daarom participeert het Verbond o.a. in het Nationaal 
Platform CriminalIteitsbeheersing. Dit NPC, dat onder voorzitterschap staat van de minister van justitie 
(aanwezigi), kenmerkt zich door een publiekprivate samenwerking bij criminalIteitsbeheersing. 
Verzekeraars hechten veel aan deze samenwerking hetgeen onder andere tot uiting komt In 
initiatieven als de Stichting Aanpak voertuigcriminaliteit, Stichting Meld Misdaad Anoniem en het CCV. 
Vandaag wordt daar een nieuw initiatief aan toegevoegd. De pilot maakt het mogelijk om informatie 
over hennepteelt tussen publieke en private partijen uit te wisselen. Ik vind dat een goede maar 
eigenlijk ook niet meer dan een hele logische zaak. Een veiliger samenleving Is ten slotte een 
verantwoordelijkheid van ons allemaal. 
Het Verbond zal de informatie die volgens goede en met het CBP afgestemde protocollen wordt 
aangeleverd, doorgelelden aan de betreffende (brand)verzekeraar. Door de Individuele verzekeraar 
wordt een zorgvuldige afweging gemaakt en kunnen passende maatregelen worden getroffen zoals 
een extra Inspectie, het opzeggen van de verzekering of bij fraude het weigeren van een uitkering. 
Andersom kan met informatie van verzekeraars een bijdrage worden geleverd aan het optimaliseren 
van een eventueel strafrechtelijk onderzoek bijvoorbeeld doordat er uit de administratie meer 
mogelijke hennepkwekerijen naar voren komen. 

PublIekprivate samenwerking leidt er toe dat we de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een 
veiliger en minder criminele samenleving optimaal en In alle transparantie kunnen Invullen. Ik heb veel 
verwachtingen van deze pilot en hoop dat deze na de evaluatie snel over het hele land zal worden 
uitgerold. 
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Persuitnodiging 

Uitnodiging aan de pers 

Minister Hlrsch Ballin van Justitie start woensdag 7 juli de pilot publiek·private informatieuitwisseling 
ter bestrijding van de georganiseerde hennepteelt. Doel van de pilot is dat politie en justitie niet alleen 
de hennepkwekerijen opgerollen, maar ook de achterliggende criminele samenwerkingsverbanden 
aanpakken. Dat kan effectiever door nog tijdens het strafrechterlijk onderzoek persoonsgegevens van 
de betrokken personen door te geven aan private partijen zoals netbeheerders en 
verzekeringsmaatschappijen. Deze private partijen kunnen vervolgens de bij hen beschikbare 
Informatie over de betrokken personen doorgeven aan de politie, zodat nog beter verbanden kunnen 
worden gelegd tussen personen, panden en Incidenten. 

De aanpak van de pilot past goed binnen de nieuwe koers die onder het huidige kabinet Is Ingeslagen 
bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Met motto is: 'niet alleen de spelers moeten worden 
opgepakt, ook het spel moet uit ziJn'. Bij de hennepteelt betekent dat niet alleen de individuele 
kwekerijen oprollen, maar ook de achterliggende criminele samenwerkingsverbanden (financieel) 
aanpakken. 

Aan de pilot nemen deel: de zuidelijke zes politieregio's, Netbeheer Nederland en het Verbond van 
Verzekeraars. 

De pilot start woensdag 7 Juli met de ondertekening van het convenant dat de pilot mogelijk maakt. 
Dat gebeurt om 14.00 uur In de nieuwe raadszaal van het Stadhuis van 's-Hertogenbos. 

Naast minister Hirsch Ballln zullen daar spreken: Korpsbeheerder Rombouts van Brabant-Noord, 
Hoofdofficier Nieuwenhuizen van het parket Den Bosch, Korpschef Heeres van Midden- en Wets
Brabant, directeur Cammen van Netbeheer Nederland en directeur De Boer van het Verbond van 
Verzekeraars. 

Aan het einde van de bijeenkomst Is er gelegenheid voor het stellen van vragen en afnemen van 
Interviews. 

JoumalIsten wordt verzocht zich vooraf aan te melden bij het sectreriaat van de directie Voorlichting 
van het Ministerie van Justitie: 070-3706585 
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Concept persbericht Justitie 

Gegevensuitwisseling bij bestrijding georganiseerde hennepteelt 

Politie, Justitie en bedrijfsleven gaan gegevens uitwisselen van personen die verdacht worden 
van georganiseerde hennepteelt. Dat staat In het convenant aanpak georganiseerde 
hennepteelt dat vandaag in Den Bosch Is ondertekend door minister Hirsch Ballin van Justitie .. 

Doel van het convenant is dat politie en justitie niet alleen de hennepkwekerijen opgerollen, maar ook 
de achterliggende criminele samenwerkingsverbanden aanpakken. Dat kan effectiever door nog 
tijdens het strafrechterlijk onderzoek persoonsgegevens van de betrokken personen door te geven 
aan private partijen zoals netbeheerders en verzekeringsmaatschappijen. Deze private partijen 
kunnen vervolgens de bij hen beschikbare Informatie over de betrokken personen doorgeven aan de 
politie, zodat nog beter verbanden kunnen worden gelegd tussen personen, panden en incidenten. 

De afspraken in het convenant maken een pilot met de publiek-private gegevensuitwisseling mogelijk. 
De pilot Is aangemeld bij het CBP en voldoet aan de Wet op de Bescherming van de Privacy. 

De aanpak van de pilot past goed binnen de nieuwe koers die onder het huidige kabinet is ingeslagen 
bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Met motto is: 'niet alleen de spelers moeten worden 
opgepakt, ook het spel moet uit ziJn'. BIJ de hennepteelt betekent dat niet alleen de Individuele 
kwekerijen oprollen, maar ook de achterliggende criminele samenwerkingsverbanden (financieel) 
aanpakken. 

Aan de pilot nemen deel: de zuidelijke zes politieregio's, Netbeheer Nederland en het Verbond van 
Verzekeraars. 

Naast minister Hlrsch Ballin waren bij de ondertekening aanwezig:: Korpsbeheerder Rombouts van 
Brabant-Noord, Hoofdofficier Nleuwenhulzen van het parket Den Bosch, Korpschef Heeres van 
Midden- en Wets-Brabant, directeur Cammen van Netbeheer Nederland en directeur De Boer van het 
Verbond van Verzekeraars. 
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Structuur voorlichting 

Algemeen pilot 

Justltlele zaken pilot Politiedeel pilot Netbeheerdeel pilot Verzekeraarsdeel pilot 
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Q&A's 

Hoe gaat de Informatie-uitwisseling in ziJn werk? 
Antwoord: 
De pilot houdt in dat de politie kort na het moment van de ontmanteling een 'informatiebericht' 
verstrekt aan het Verbond van Verzekeraars en Netbeheer Nederland, met daarin het adres waar de 
hennepkwekerij is aangetroffen en de naam, geboortedatum en -plaats, adres en woonplaats van de 
verdachten en de strafbare feiten waarop het onderzoek zich richt. Verbond van Verzekeraars en 
Netbeheer Nederland sturen de informatie door naar de betreffende verzekeringsmaatschappij of 
netbeheerder. 

Met het informatiebericht vraagt de politie aan de private partij of en hoe genoemde verdachte(n) of 
andere personen in de administratie gerelateerd kunnen worden aan het betrokken pand en of de 
verzekeraar of netbeheerder van mening dat ook andere Informatie over het betrokken pand en/of 
personen in deze relevant is. De politie vraagt deze informatie met het oog op het lopende 
strafrechtelijke onderzoek. Op deze manier kan beter gerechercheerd worden naar de organisaties 
achter de wietteelt, in plaats van alleen maar losse kwekerijen te blijven oprollen. De criminele 
organisaties worden zo structureel aangepakt. 

Op basis van de ontvangen Informatie kunnen verzekeraars en netbeheerders hun relatie met de 
cliênt opnieuw bezien. ZIJ kunnen de cliênt uitnodigen op gesprek, extra voorwaarden stel/en, een 
slimme meter plaatsen etc. In het uiterste geval kan een verzekeraar een cliënt doorverwijzen naar 
Rialto, ook dan Is een persoon nog verzekerd, zij het tegen zeer strikte voorwaarden. De netbeheerder 
is overigens altijd verplicht stroom te blijven verstrekken aan een cllênt. Verwacht mag worden dat van 
deze maatregelen een preventief effect uitgaat. 

Past deze verstrekking binnen de kaders van de Wet bescherming persoonsgegevens? 
Antwoord: 
Op Informatie delen in een samenwerkingsverband zijn verschillende wetten van toepassing. De Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) Is de algemene kaderwet voor de verwerking van 
persoonsgegevens (zie bijlage 3). 

Het leidende beginsel van de doelbinding brengt met zich mee dat gegevens die voor verschillende 
doelen zijn verkregen afzonderlijk van elkaar worden verwerkt. 

Het principe van doelbinding vereist dat persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor het doel 
waarvoor zij zijn afgegeven. Daar mag van afgeweken worden wanneer dat noodzakelijk is voor de 
bestrijding van strafbare feiten. 

De doelen van de verstrekking zijn de volgende: 
1. Informatie van private partijen gebruiken voor verbetering van de opsporing en 
vervolgen van de criminele samenwerkingsverbanden achter deze hennepkwekerijen en 
hiermee komen tot een structurele vermindering van het aantal hennepkwekerijen; 
2. De private partijen in staat te stellen tot het nemen van maatregelen om daarmee 
structurele barrières op te werpen tegen de hennepteelt en recidive te voorkomen. 

Past deze Informatie-uitwisseling binnen de Wet polItiegegevens? 
Antwoord: 
De Wet polItiegegevens (WPG) geeft regels voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve 
van de uitvoering van de politietaak. Informatie-uitwisseling met private partijen is mogelijk op basis 
van de Wet polItIegegevens en het bijbehorende Besluit polItiegegevens. 
De Wpg biedt ruimte aan de verantwoordelijke korpsbeheerder om, in geval van een zwaarwegend 
algemeen belang, en in overeenstemming met het bevoegde gezag polItIegegevens te verstrekken 
aan niet In de algemene maatregel van bestuur genoemde Instanties. Daarvoor moet aangegeven 
worden ten behoeve van welk samenwerkingsverband de gegevens worden verstrekt, alsmede het 
doel waartoe dit is opgericht, welke gegevens worden verstrekt, de voorwaarden waaronder de 
gegevens worden verstrekt en de personen aan wie of de Instanties waaraan de gegevens worden 
verstrekt. Voorts is vereist dat de verstrekking plaatsvindt ten behoeve van het voorkomen of 
opsporen van strafbare feiten. 
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Te beargumenteren valt dat de bestrijding van de georganiseerde hennepteelt en het tegengaan van 
de verwevenheid tussen boven- en onderwereld die de teelt met zich meebrengt. onder 
omstandigheden te scharen zijn onder een zwaarwegend algemeen belang 1• Daarnaast is sprake van 
gevaarzetting in woonwijken. energiediefstal. identiteitsfraude, maatschappelijke verloedering, 
verwevenheid onderwereld-bovenwereld, witwassen en geleden schade. In het verlengde van het 
zwaarwegend algemeen belang ligt het nauw met het belang van de strafrechtelijke handhaving van 
de rechtsorde verbonden belang van het tegenhouden en voorkomen van recidive. De 
gegevensverstrekking kan er In belangrijke mate aan bijdragen dat het voor de georganiseerde 
misdaad steeds moeilijker wordt panden te verwerven voor de hennepteelt. 

Voor het verdere gebruik van gegevens door de personen en instanties aan wie politiegegevens zijn 
verstrekt is de geheimhoudingsplicht. die is verankerd in artikel 7 van de Wpg, van belang. Deze houdt 
In dat de geheimhoudingsplicht op de gegevens blijft rusten. ook wanneer deze zijn verstrekt aan 
derden. 

Verder is de politie verplicht de betrokkene te Informeren over de verstrekking van de Informatie. de 
zgn. notificatIeplIcht. In de programmatische aanpak kan men de notificatie overigens ook zien als een 
barrière. 

Het convenant dat onder de samenwerking ligt, is aangemeld bij het College Bescherming 
Persoonsgegevens. 

Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee? 
Antwoord: 
Elke verwerking van informatie brengt een zeker risico met zich mee. Ik verwacht dat de risico's In 
deze pilot binnen de perken zullen blijven. 
Allereerst Is er het risico voor schade aan het strafrechterlijk onderzoek. Er is sprake van een 
ontmanteling, maar de zaak Is nog niet aangebracht bij het OM, laat staan dat de zaak tot een 
veroordeling Is gekomen. Het risico bestaat dat vertrouwelijke informatie uitlekt. waardoor de zaak 
'stuk' gaat. De politie dient zich van dit risico goed rekenschap te geven voordat In een concreet geval 
tot verstrekking over wordt gegaan. De officier van Justitie heeft het gezag over de opsporing en dient 
met de verstrekking in te stemmen. Het Instemmingsvereiste van het bevoegd gezag, zoals dat in de 
artikelen 19 en 20 WPG Is vastgelegd, biedt het openbaar ministerie de mogelijkheid om waar nodig 
bij te sturen. Dit risico moet op voorhand als beperkt worden beschouwd omdat het In dit geval een 
ontmanteling betreft die in de openbaarheid heeft plaatsgevonden. 
Voorts is er het risico dat een persoon wordt uitgesloten van het maatschappelijk verkeer of geheel 
uitgesloten wordt van bepaalde diensten. In zullen de private partners afhankelijk van de beschikbare 
Informatie gefaseerd zullen bezien hoe ziJn de relatie met de cliënt beoordelen. Per geval zullen de 
rlslco's ten aanzien van de cliënt worden gewogen. Overigens is het zo dat een netbeheerder verplicht 
Is stroom te leveren aan een cliënt en een cliënt in het uiterste geval verzekerd kan worden bij Rialto. 
Verder bestaat het risico dat personen ten onrechte als verdachte zijn aangemerkt, als gevolg daarvan 
op een 'waarschuwingslijst' van een private partij zijn geplaatst en daar later nog last van hebben. Er 
zijn dus met de ontvangende partij afspraken gemaakt over de consequenties als het toch niet tot een 
veroordeling komt. Overigens zou van personen, van wie direct blijkt dat zij in het geheel niets met de 
hennepkwekerIJ te maken hebben, geen Informatie verstrekt zou moeten worden. 

Tenslotte Is genoemd het risico van precedentwerking. De precedentwerking waarop hier gedoeld 
wordt is dat de private partij de informatie zou gebruiken voor het opschonen van zijn cliëntenbestand 
voor allerlei soorten dienstverlening. Daarom wordt in de pilot met de private partijen duidelijk 
afgesproken voor welke doeleinden de informatie mag worden verstrekt en dat deze niet mag worden 
doorverstrekt. 
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Waarom moet de Informatie al In dit stadium worden uitgewisseld? 
Waarom wordt niet gewacht met de informatie-uitwisseling tot nadat een persoon Is 
veroordeeld? 
Antwoord: 
De uitwisseling van dit soort informatie gebeurt tot nu toe wel al nadat er een onherroepelijk vonnis is 
gewezen door de rechter. Dan kan het strafdossier of delen daaruit met toestemming van de officier 
van Justitie worden verstrekt aan derden. De private partij moet uit het dossier zelf de relevante 
informatie filteren. Het betreft hier ook vaak eenrichtingsverkeer: er wordt wel Informatie verstrekt door 
de politie, maar niet aan de politie. 

De In deze pilot voorgestane Informatieuitwisseling is sober van opzet en beoogt alleen die informatie 
te verstrekken die relevant is voor het benoemde doel. Verder zorgt de pilot voor een meer 
evenwichtige uitwisseling van informatie, waarbij ook de politie in een vroeg stadium informatie 
ontvangt die van belang is voor het strafrechtelijk onderzoek. Het gaat om informatie over mogelijke 
verbanden waarin de politie anders geen Inzicht zou krijgen. 

Wat vindt het College Bescherming Persoonsgegevens van deze verstrekking? 
Antwoord: 
De pilot is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het betreft geen verstrekking 
die een vooronderzoek van het College vereist. Of het College met een reactie komt, en wat deze dan 
zal Inhouden, zal moeten worden afgewacht. Maar te beargumenteren valt dat het hier gaat om een 
zwaarwegend belang en een gerechtvaardigde Inbreuk op de privacy. 
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