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CONVENANT PILOT PUBLIEK-PRIVATE INFORMATIEUITWISSELING 
AANPAK GEORGANISEERDE HENNEPTEELT 

DE ONDERGETEKENDEN: 

1. De Korpsbeheerders van de regiopolitie Zeeland, Midden- en West Brabant, Brabant
Noord, Brabant Zuid-Oost, Limburg-Noord, Limburg-Zuid; 

2. de Korpschefs van de regiopolitie Zeeland, Midden- en West Brabant, Brabant-Noord, 
Brabant ZuId-Oost, Limburg-Noord, Limburg-Zuid; 

3. het rechtspersoonlijkheid bezittend Verbond van Verzekeraars, vertegenwoordigd 
door Mr. H.L. De Boer; 

4. de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Netbeheer Nederland, Vereniging van 
Energienetbeheerders in Nederland, vertegenwoordigd door de heer Drs. a.I.M. van 
derCammen 

hierna aan te duiden als: de convenantpartners; 

MET INSTEMMING VAN: 

De minister van Justitie; 

De hoofdofficieren van het arrondissementsparket Roermond, Maastricht, Den Bosch, Breda, 
Middelburg; 

IN AANMERKING NEMENDE: 

a) dat hennepteelt, meer In het bijzonder hennepteelt in georganiseerd verband, met een oogmerk om 
criminele winst te behalen, een aanmerkelijk gevaar oplevert voor de veiligheid van maatschappij, 
mens en goed. Hennepteelt onlosmakelijk is verbonden met (zwaar) georganiseerde 
criminaliteit en door de enorme winsten die worden behaald het een groot gevaar oplevert 
voor de integriteit van de samenleving (o.a. vervlechting boven- en onderwereld). Dat deze 
vorm van hennepteelt derhalve wordt aangemerkt als een ernstige inbreuk op de rechtsorde; 

I 

b) dat (de bestrijding van) hennepteelt daarnaast veelal leidt tot hoge kosten, z~wel maatschappelijke 
(te weten de kosten verbonden aan de Inzet van hulp-, opsporlngs-, en reinigingsdiensten alsmede 

I 

kosten als gevolg van oneigenlijk gebruik van maatschappelijke voorziening~n zoals uitkeringen en 
sociale woningbouw) als particuliere (In de vorm van onkosten die de (schade)afwikkeling van 
brand, braak en letsel met zich meebrengt aan de zijde van verzekeraars en de daaruit 
voortvloeiende premiedruk op verzekeringnemers alsmede de kosten die energiemaatschappijen 
en energieverbruikers hebben als gevolg van het frauduleuze gebruik van energievoorzieningen en 
de schade die andere private ondernemingen ondervinden als gevolg van onrechtmatig gebruik van 
diensten en I of middelen, zoals bij hypotheekfraude). 

c) dat het daarom een zwaarwegend algemeen belang is deze vorm van hennepteelt te bestriJden, te 
verstoren, structurele drempels tegen op te werpen en waar mogelijk te voorkomen; 

dl dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid Is van zowel private als publieke partiJen; 
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e) dat het op grond van artikel 8, aanhef en onder e en f, van de Wet bescherming persoonsgegevens 
(hierna: Wbp) Is toegestaan persoonsgegevens te verwerken Indien de gegevensverwerking 
noodzakelijk Is voor de goede vervulling van een pubfiekrechtelljke taak door het desbetreffende 
bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt, dan wel 
Indien de gegevensverstrekking noodzakelijk Is voor de behartiging van het gerechtvaardigde 
belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij hel 
belang of de fundamentele rechten en vrijheden van betrokkene, In het bijzonder het recht op 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer prevaleert; 

f) dat ingevolge artikel 20, eerste lid aanhef en onder a, van de Wet polItIegegevens 
(hierna: Wpg) de verantwoordelijke, voor zover dit met het oog op een zwaarwegend 
algemeen belang noodzakelijk Is ten behoeve van een samenwerkingsverband van de 
politie met personen of Instanties, in overeenstemming met het op grond van de 
Politiewet 1993 bevoegd gezag, kan beslissen tot het verstrekken van politiegegevens 
aan die personen of Instanties voor het voorkomen en opsporen van strafbare feiten; 

g) dat de verantwoordelijke op grond van artikel 32, eerste lid onder d, van de Wpg moet 
zorg dragen voor de schriftelijke vastlegging van gegevens die In het kader van artikel 20 
worden verstrekt. 

h) dat de elektricltelts- en gasnetbeheerders bij het verstrekken van gegevens dienen te 
voldoen aan het bepaalde in de artikelen 19 en 79 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 
37 van de Gaswet en dat verstrekking van informatie aan de politie In het kader van een 
Convenant volgens de Nederlandse Mededingingsautoriteit Is toegestaan. 

OVERWEGENDE: 

a) dat In het coalitieakkoord van het kabinet Balkenende IV en de daaruit voortvloeiende 
versterkingprogramma's Bestrijding Georganiseerde Misdaad en Flnee van het kabinet aandacht 
wordt besteed aan de aanpak van georganiseerde en financieel-economische criminaliteit, 
specifiek gericht op verschillende vormen van fraude, witwassen, corruptie en bovendien 
op het vaker afnemen van crimineel vermogen. 

b) dat door de Ministers van JustltJe en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een Task Force 
Aanpak Georganiseerde Hennepteelt Is Ingesteld. Dat deze Taskforce de opdracht heeft gekregen 
om te bewerkstelligen dat eind 2011 er sprake Is van een zichtbare reductie van de 
grootschalige hennepteelt In Nederland; het normalIseringsproces dat zich In de 
afgelopen jaren rondom het kweken van hennep voltrokken heeft doorbroken Is en het 
vergroten van zicht op criminele samenwerkingsverbanden achter de hennepteelt, op hun 
werkwijze en op de criminele winsten die verkregen zijn. Dat door de! Taskforce een 
programmatische aanpak gevolgd wordt, uitgewerkt In een barrièremodel. De In dit 
convenant voorgestane Informatie-uitwisseling plaatsvindt In het kader van dit 
barrièremodel. Het barrièremodel gaat er van uit dat om een structurele vermindering van 
de georganiseerde criminaliteit te bereiken er niet alleen strafrechtelijk moet worden 
opgetreden, maar er in samenwerking met diverse partners barrières moeten worden 
opgeworpen tegen de georganiseerde misdaad (tegenhouden). 

e) aan de onder a) genoemde programma's mede uitvoering Is gegeven In het beleidskader 
Perspectief 2010 van het OM: 
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d) dat In het Programma aanpak georganiseerde hennepteelt van de Raad va~ Korpschefs een 
project Is opgenomen om de Informatie-uitwisseling tussen pollIIe en bedrijfsleven te verbeteren bij 
de bestrijding van georganiseerde hennepteelt; 

e) dat het Natfonaal Platform Criminaliteitsbeheersing In het derde Actieplan Veilig Ondernemen 
(AV03) een project heeft opgenomen dat tot doel heeft een extra Impuls te geven aan het 
voorkomen en bestrijden van financieel-economische criminaliteit; 

f) dat de Raad van Korpschefs, het Verbond van Verzekeraars en Netbeheer Nederland strategische 
notities hebben opgesteld, te weten Aanpak Verzekerd en Aanpak Gestroomlijnd, waarin op basis 
van een gedeelde probleemanalyse een geYntenslveerde aanpak van georgemiseerde hennepteelt 
wordt voorgestaan; 

g) dat het ministerie van Justitie In samenwerking met relevante partners een landelijk kader heeft 
opgesteld voor de publiek-private InformatIeuitwisseling In het kader van de aanpak van de 
georganiseerde hennepteelt; 

h) dat een goede publiek-private samenwerking op het terrein als onder a) genoemd de 
mogelijkheden tot handhaving van wet- en regelgeving verder vergroot en dat hiervan een 
preventief werkend signaal uitgaat Jegens potentiêle henneptelers; 

i) dat - tegen de achtergrond van bovengenoemde doelstellingen - de convenanfpartners wensen 
samen te werken teneinde vla een gezamenlijke aanpak weerstand te bieden aan georganiseerde 
hennepteelt; 

j) dat de convenantpartners deze samenwerking gestalte willen geven door het uitwisselen van 
Informatie tussen de recherche-eenheden van de betrokken politiekorpsen en de 
InformatIemeldpunten binnen de veIlIgheidsafdelIngen van het Verbond van Verzekeraars en 
Netbeheer Nederland; 

k) dat deze Informatie-uitwisseling voorlopig het karakter draagt van een project van 1 Jaar, waarin 
een werkwijze zal worden ontwikkeld en getest;. 

I) dat het voor een effectfeve samenwerking tussen de convenantpartners metihet oog op het 
opwerpen van structurele drempels tegen de georganiseerde hennepteelt noodzakelijk Is om 
persoonsgegevens, als bedoeld In artikel 1. onder a, van de Wbp, persoonsgegevens In de zin van 
de Wpg en locatIegegevens te verwerken of te verstrekken en dat een minder vergaande 
verwerking tot nu toe onvoldoende structurele resultaten genereert. Voormelde gegevens worden 
door de politie slechts worden verstrekt na ontdekking en ontmanteling van een hennepkwekerij, 
waarbij deze personen als verdachte In verband kunnen worden gebracht met deze 
hennepkwekerIJ. 

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 

1) Doel en samenwerking 

a} 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 
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het zwaarwegend algemeen belang dat samenhangt met de onaanvaarbare 
maatschappelijke en particuliere effecten als gevolg van deze vorm van hennepteelt. . 

b) De convenantpartners bijdragen aan dit doel door elkaar te informeren - in de 
convenantperIode en binnen de wettelijke kaders over personen die. na ontdekking en 
ontmanteling van een hennepplantage, blijkens politie-onderzoek verdachte zijn bij 
georganiseerde hennepteelt alsmede over de locatie van genoemde hennepplantage. 

c) De aangesloten verzekeringsmaatschappijen respectievelijk energienetbeheerders, wisselen 
informatie uit met de politie teneinde fraude of misbruik te kunnen vaststellen en maatregelen 
te kunnen nemen. 

d) De convenantpartners verplichten zich tot elkaar om de In dit convenant neergelegde rechten 
en verplichtingen, met inachtneming van de doelstelling van dit convenant en met behoud van 
leders eigen verantwoordelijkheden en alle geldende wettelijke bepalingen, naar vermogen uit 
te voeren en na te leven. 

e) De verstrekking en het gebruik van informatie is voor eigen verantwoordelijkheId en risico van 
de verwerker In de zin van de Wbp; 

1) Het landelijk kader en de pilotbeschrijving maken onlosmakelijk onderdeel uit van dit 
convenant. 

2) Coördinatie en evaluatie uitvoering convenant 

a) 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 en • 
een vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie. 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 Taskforce Aanpak 
Georganiseerde Hennepteelt, alsmede aan de betrokken ministers. 

b) Aan het eind van de projectperfode stelt de projectgroep een eindevaluatie van de voortgang 
en het doeibereik van het convenant op. die aan de Taskforce Aanpak Georganiseerde 
Hennepteelt. ter vaststelling en verdere besluitvorming wordt voorgelegd. 

3) Gegevens 

a) De In het kader van dit convenant uit te wisselen! te verstrekken Informatie omvat één of meer 
van de volgende gegevens: 
1. het edres flocatle en datum van de aangetroffen hennepkwekerij: 
2. de personalia van de verdachte personen die door de politie aangehouden zijn en in relatie 
staan tot de hennepkwekerij; 
3. de strafbare feiten waarop het verdere pollIleonderzoek zich richt; 
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4. de bevindingen van de veIlIgheidsafdelIngen van de verzekeraars en energiemaatschappijen 
met betrekking tot het adres I locatie van de aangetroffen hennepkwekerij en de door de politie 
aangereikte personalia van de verdachte personen. 

4) Zorgvuldigheid m.b.t gegevensuilwisseling 

a) De Informatieverstrekking aan de convenantparlners onderling geschiedt met In achtneming 
van het bepaalde bij of krachtens de Elektrlclteltswet1998 en de Gaswet (door de 
energienetbeheerders), de Wbp (door het Verbond van Verzekeraars en de 
energienetbeheerders), de Wpg (door de politie) en uitsluitend voor zover het belang van een 
strafrechtelijk onderzoek dat toestaat. 

b) De convenantpartners zijn Ingevolge de wettelijke regimes zoals vermeld onder a) verplicht tot 
geheimhouding van de In het kader van dit convenant ontvangen gegevens, behoudens voor 
zover de uitvoering van de taak met het oog waarop de gegevens zijn verkregen tot het ter 
kennis brengen daarvan noodzaakt. 

c) De convenantpartners verplichten zich jegens elkaar om alle noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen te treffen om de ontvangen Informatie strikt vertrouwelijk en met de 
gepaste geheimhouding te behandelen. Zij treffen daartoe ten minste de wettelijk vereiste 
maatregelen van technische en organisatorische aard, welke worden vastgelegd In een 
InformaUebeveiligingsplan. Dil plan wordt opgesteld door de projectgroep en vastgesteld door 
de convenantpartijen. De gegevensultwlsselfng op grond van dit convenant vangt niet eerder 
aan dan nadat genoemd plan Is vastgesteld. 

5) Communicatie 

a) Door de convenantpartijen zal ten behoeve van een gOede afhandeling In de eigen organisatie 
van de werkzaamheden die dit convenant met zich brengt Interne communicatie plaatsvinden 
ten behoeve van de personen die met de uitvoering van dit convenant belast ziJn. Er zullen 
Interne en op elkaar afgestemde werkinstructies worden opgesteld. 

b) Met betrekking tot de externe communicatie (media) zullen de afdelingen voorlichting van de 
convenantpartijen voor het Inwerking treden van dit convenant afspraken maken. BIJ de 
communicatie over de start van de pilot heeft het ministerie van Justitie het voortouw. 
Communicatie door de deelnemende partijen in een latere fase wordt afgestemd met het 
ministerie van Justitie. 

6) Waarborgen 

a) De verstrekte, ontvangen of doorverstrekte gegevens worden uitsluitend aangewend voor het 
doel waarvoor zij zijn verslrekt, ontvangen of doorverstrekt (eisen van doeibinding). De doelen 
zijn In dit convenant omschreven. Gegevens worden niet overgedragen of ter beschikking 
gesteld aan derden of raadpleegbaar gesteld voor derden dan na schriftelijke toestemming van 
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de partij die de gegevens heeft geleverd1
• Hiervan Is uitgezonderd Informatieoverdracht 

waartoe In wetten verplichtingen zijn opgenomen. 

b) De politie stelt de als verdachte aangemerkte personen In kennis dat de onder 6) a) vermelde 

gegevens zijn verstrekt aan publieke en private partners (notificatie). 

c) De convenantpartners zullen In elk geval een verzoek van een betrokkene tot kennisneming 
van gegevens conform wettelijke bepalingen afhandelen. Betrokkenen hebben Ingevolge de 
Wbp recht op Inzage en Ingevolge de Wel politiegegevens recht op kennisneming. Aan 

betrokkenen zal desgevraagd worden aangegeven welke gegevens zijn verstrekt aan welke 

derden. 

d) De verstrekte gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk Is voor het doel 
waarvoor ze zijn verstrekt. Dit betekent nl el langer dan noodzakelijk voor het strafechtelIjk 
onderzoek enlof niet langer dan noodzakelijk voor een onrechtmaUgheldsonderzoek door 

private partijen. 

e) Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst 
voort te duren, blijven na ontbinding van deze overeenkomst beslaan. Tot deze verplichtingen 
behoort onder meer het bepaalde omtrent geheimhouding. 

f) Gegevens worden niet langer verstrekt dan strikt noodzakelijk is ter uitvoering van dit 

convenant, In elk geval nIet langer dan de looptijd van dit convenant 

g) Niet meer gegevens worden verstrekt dan noodzakelijk om de doeleinden van dit convenant te 
bereiken. 

h) Indien blijkt dat gegevens onterecht of onrechtmatig zijn verstrekt, worden deze gegevens 
vernietigd en corrigeren partijen alle handelingen en beslissingen die ziJn gebaseerd op deze 
gegevens. 

7) Aanmelding, Inwerkingtreding, loopliJd en wijziging 
a) Het convenant en bijbehorende pllotbeschcijvlng wordt voor InwerkingtredIng van het convenant 

aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 
b) Het convenant treedt in werking op 7 juli 2010. 
c) Het convenant wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar. 
d) Voor de aflopen van het convenant Is de eindevaluatIe van de projectgroep door de Taskforce 

Aanpak Georganiseerde Hennepteelt vastgesteld. 
e) Voor een tussentijdse wijziging of aanvulling van het convenant Is schriftelijke bekrachtiging 

door alfe convenantpartners vereist. aismede van de Ministeries van Justilie. 

8) Depot 
Van dil convenant en van de tussentijdse wijzigingen of aanvullingen ervan berust het origineel bij de 
portefeuillehouder aanpak georganiseerde hennepteelt van de Raad van Korpschefs 1.0 .. 

1 Gegevens die door de politie zijn verstrekt aan een van da (private) partijen wordt dus niet 
doorverstrekt aan een andere (private) partij, dan nadat de politie daar toestemming voor heeft 
gegeven. 
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Aldus overeengekomen te 's-Hertogenbosch op 7 juli 2010 

Voor 'nsM~g: _ 

[.~ 
Dr. E.M.H. Hirsch Ballin 
Minister van justitie 

Voor deelname: 

~ 
Mr. dr. A.G.J.M. Rombouts. 
Korps 

Voorzit r Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt 

;-> "-:::' .... --- """"""':) 
Programina-Aanpäk Georganiseerde Hennepteelt. Raad van Korpschefs 
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Voor samenwerking met de politie Brabant-Noord 

~v 
Mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, 
Korpsbeheerder 

Voor instemming: 
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