
Beschrijving regionale pilot publlek-private Informatie-uitwisseling aanpak georganiseerde 
hennepteelt 

1. Inleiding 

Er wordt een regionale pilot ingericht voor informatie-uitwisseling tussen publieke en private partners 
In het kader van de bestrijding van de georganiseerde hennepteelt. Aan deze pilot nemen deel: 

• De politieregio's Zeeland, Midden· en West Brabant, Brabant-Noord, Brabant Zuid-Oost, limburg
Noord, Limburg-Zuid; 

• Verbond van Verzekeraars, in het verlengde hiervan,de betreffende verzekeringsmaatschappijen 
in het geografische gebied. 

• Netbeheer Nederland: Platform Energie Diefstal, in het verlengde hiervan, de betreffende 
netbeheerders in het geografische gebied. 

Met medewerking van: 
• Het Openbaar Ministerie van de arrondissementsparketten Roermond, Maastricht, Den Bosch, 

Breda, Middelburg; 
• Het ministerie van Justitie. 

2. Doel 

Doel van deze pilot publiek-private Informatie-uitwisseling is een bijdrage te leveren aan de bestrijding 
en het voorkomen van de georganiseerde hennepteelt, gelet op het zwaarwegend algemeen belang 
dat samenhangt met de onaanvaardbare maatschappelijke en particuliere effecten als gevolg van 
deze vorm van hennepteelt. 

De convenantpartners dragen biJ aan dit doel door elkaar te Informeren - In de convenantperiode en 
binnen de wettelijke kaders - mondeling en/of schriftelijk over personen die, na ontdekking en 
ontmanteling van een hennepplantage, blijkens politieonderzoek verdachte zijn bij georganiseerde 
hennepteelt alsmede over de locatie van genoemde hennepplantage. 

Hiertoe is een landelijk kader opgesteld en een convenant opgesteld tussen partijen, waar deze 
pilot(beschrijving) onlosmakelijk onderdeel vanuit maakt. 

3. Rechten en verplichtingen 

In het convenant is vastgelegd welke partijen de samenwerking aangaan, welk doel de samenwerking 
dient, wat de overwegingen en legitimeringen zijn om deze samenwerking aan te gaan teneinde 
geformuleerd doel te bereiken, met welke taken en verantwoordelijkheden partijen zijn belast, welke 
gegevens uitgewisseld worden, in welk stadium, tussen welke partijen. Daarnaast Is vastgelegd hoe 
lang de gegevens door de ontvanger bewaard worden, welke personen toegang hebben tot de 
gegevens en op welke wijze rekening wordt gehouden met de belangen van de betrokken verdachte 
persoon zodat de aantasting van de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk wordt beperkt. 

De convenantpartners formeren een projectgroep waarin ze zich doen vertegenwoordigen door 
functionarissen die gemandateerd zijn hun organisatie te binden ten aanzien van de uitvoering van de 
gemaakte samenwerkingsafspraken in dit convenant. De projectgroep bestaat tenminste uit een 
vertegenwoordiger van het Programma Aanpak Georganiseerde Hennepteelt van de politie, een 
vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie, een vertegenwoordiger van het Verbond van 
Verzekeraars, een vertegenwoordiger namens Netbeheer Nederland. Daarnaast neemt een 
vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie deel aan de projectgroep. De projectgroep voert de 
regie over de naleving van het convenant en is belast met het maken van werkafspraken voor het 
project. De projectgroep rapporteert tweemaal per jaar aan de convenantpartners, de Taksforce 
Aanpak Georganiseerde Hennepteelt. alsmede aan de betrokken ministers. Tevens is de projectgroep 
verantwoordelijk voor (het doen laten) uitvoeren van een eindevaluatie (zie ook 6.). 



4. Inrichting werkproces 

Binnen deze pilot zal een door het Programmabureau Aanpak Georganiseerde Hennepteelt van de 
Politie (PAGH) ontwikkeld werkproces voor de politie en het OM worden geïntroduceerd op basis 
waarvan de genoemde private partners geïnformeerd worden over de locatie van een ontmantelde 
hennepkwekerij en de door de politie aangemerkte verdachte(n) in die zaken. Deze Informatie komt bij 
de partners slechts beschikbaar voor medewerkers die belast zijn met fraude- en/of veilIgheidszaken. 
Daartoe wordt Is een "hennep Informatiebericht'" samengesteld dat, kort nadat bij de politie een BVH
mutatie over de ontmanteling is afgesloten. Door middel van dit hennepbericht worden de private 
partners voorzien van voor hun bedrijfsvoering relevante informatie2

• 

De private partner levert op haar beurt relevante informatie uit haar eigen bedrijfsadministratie aan de 
politie op het moment dat het er In het (opsporings-)onderzoek nog toe doet, namelijk kort na de 
ontmanteling. 

Met behulp van de ontvangen informatie wordt door elke partner (binnen het eigen taakveld) bepaald: 
1. welke actie wordt ondernomen in relatie tot de betrokken verdachten (personen zijn gelabeld als 

verdachten en voorlopig als zodanig opgenomen in registraties. Indien zij niet als verdachten zijn 
opgenomen In het uiteindelijke strafdossier danwel niet zijn vervolgd of - bij vervolging - Indien er 
geen verooordelend vonnis is gevolgd, wordt de persoon als 'verdachte' uit de registraties 
verwljderd3

.) ; 

2. welke actie zij onderneemt in relatie tot betrokken veroordeelden (personen worden definitief 
opgenomen in registraties); 

3. welke feitelijke en/of juridische acties onmiddellijk worden aangevangen met betrekking tot 
onroerend goed en installaties die zich daarin bevinden. (denk aan verhaalsacties op 
veroordeelden, stellen als civiele partij in het strafproces bij schade aan elektrische Installaties 
etc.). 

5. Acties 

De volgende acties zijn afgerond en vastgesteld voor de inwerkingtreding van het convenant op 1 juli 
2010. 

1. Introductie van de pilot binnen de zuidelijke parketten en regiopolitie korpsen en de deelnemende 
partners (actie: PAGH en private partners); 

2. Maken van een InformatiebeveIlIgingsplan (actie: PAGH en private partners); 
3. Maken van een communicatieplan door betrokken partijen in samenspraak met het ministerie van 

JusltitIe. 

Het InformatIebeveilIgingsplan en het communicatieplan maken, na vaststelling, onlosmakelijk deel uit 
van deze pIlotbeschrijving. 

6. Evaluatie 

De pilot is een opmaat om te komen tot een landelijk kader, niet alleen met het oog op de bestrijding 
van georganiseerde hennepteelt, maar dat ook breder toepasbaar is, bijvoorbeeld voor de aanpak van 
misbruik van vastgoed. Om tot dit landelijk kader te komen is een goede evaluatie van deze pilot 
noodzakelijk. 

In deze evaluatie zullen drie deelonderwerpen aan bod komen: 

1 Het concept informatiebericht is als bijlage bijgevoegd. 
2 Dit laat onverlet dat partijen overige informatie kunnen uitwisselen binnen de bestaande wettelijke 
mogelijkheden. 
3 Betrokkenen kunnen In voorkomend geval nog wel civiel aansprakelijk gesteld worden voor de schade door de 
verzekeraar of netbeheerder. 



A. Proces 
1. Hebben zich anderszins fouten of vergissingen voorgedaan in de uitgewisselde Informatie? Hoe is 

daarmee door de betrokken partners omgegaan? 
2. Zijn personen, die achteraf onschuldig bleken te zijn, verwijderd uit de systemen van private 

partijen en Is de dienstverlening jegens hen volledig hersteld? Zijn door de betrokken personen 
gerechtelijke stappen gezet (zie ook vraag 6)? 

3. Zijn personen genotificeerd over de verstrekking van de Informatie? 
4. Hebben de betrokken personen gebruik gemaakt van het recht op kennisneming c.q. het recht op 

correctie van de uitgewisselde gegevens? 
5. Hoe is omgegaan met de beveiliging van informatie bij de betrokken partijen? 

S.lnhoud 
6. Wat is het aantal en de aard (kwantiteit en kwaliteit) van de Informatie-uitwisselingen van de politie 

naar de private partner en van de partner naar de politie? 
7. Wat is de reactie van het esp op de totstandkoming van het convenant en de toepassing van de 

gemaakte afspraken door de convenantpartners? 
8. Hoe oordeelt de rechter over de maatregelen die genomen zijn tegen betrokkenen? Is er sprake 

van een zwaarwegend algemeen belang? Is er voldaan aan de vereisten van doelbinding, 
proportionaliteit en subsidiariteit? 

9. Wat zijn de waardevolle lessen en knelpunten? 

C. Doeibereiding en effecten 
10. Heeft het uitwisselen van informatie met private partijen In een vroeg stadium nadelige dan wel 

voordelige Invloed op het succesvol afronden van de strafzaak? 
11. Levert het uitwisselen van informatie met private partijen in een vroeg stadium voldoende 

aanvullende informatie op ten behoeve van het opsporingsonderzoek, wanneer dit wordt 
afgewogen tegen het belang van de privacy van betrokkenen? 

12. Zijn de private partners in staat aanvullende effectieve maatregelen te nemen tegen betrokkenen, 
die een daadwerkelijke bijdrage leveren aan het voorkomen van recidive en het voorkomen van 
ernstige criminaliteit? Worden er effectieve drempels opgeworpen?ls het mogelijk gebleken om 
het gedrag van personen te beïnvloeden door hen te confronteren met de mogelijkheid dat de 
relatie wordt gewijzigd dan wel de dienstverlening wordt beêlndlgd? Is het nodig gebleken 
betrokkenen daadwerkelijk uit te sluiten geraakt van bepaalde diensten of van het maatschappelijk 
verkeer en heeft dit bijgedragen aan de doelstelling als genoemd onder punt 5? 

13. Zijn er extra ontnemingen opgelegd als gevolg van de informatieverstrekking aan en de 
informatieverstrekking door private partijen? 

Om deze vragen te beantwoorden, wordt voorgesteld vanaf aanvang van de pilot de volgende 
gegevens biJ te houden door politie en partners: 

alle uitgewisselde Informatie wordt opgeslagen op een manier waarmee achteraf 
eenvoudig een overzicht kan worden gegenereerd; 
alle mutaties van foutief uitgewisselde informatie worden bijgehouden; 
alle wijzigingen in de systemen wanneer betrokkenen niet langer als verdachte wordt 
beschouwd, niet wordt vervolgd of niet wordt veroordeeld, worden bijgehouden; 
alle notificaties worden biJgehouden; 
alle verzoeken om inzage of correctie van de gegevens en de afhandeling daarvan 
worden bijgehouden; 
alle maatregelen die de private partners nemen op basis van de informatie, worden 
geregistreerd; 
alle beveiligingsincidenten; 
het aantal zaken dat ingestuurd wordt aan het OM op basis van informatie uit de pilot; 
aantal vervolgingen door het OM ingesteld; 
aantal veroordelingen en hoogte van de opgelegde straffen en ontnemingen door de 
rechter. 

De evaluatie wordt uitgevoerd door de projectgroep. Deze kan hiervoor de hulp Inroepen van een 
criminoloog van een van de deelnemende parketten of een stagiair/student (die in dat geval een 
geheimhoudingsverklaring ondertekent). 


