
Landelijk kader publiek-private informatie-uitwisseling aanpak georganiseerde hennepteelt 
(Maatregel 3 Taskforce aanpak georganiseerde hennepteelt) 

Checklist 

Aanpak probleem 
Is er sprake van een probleem dat een geïntegreerde aanpak vereist? 
Is voor de oplossing of bestrijding van het probleem verstrekking van informatie aan 
private partners nodig? 
Kan het probleem niet met minder vergaande middelen worden aangepakt? 
Is het doel van de verstrekking welomschreven? 

Zwaarwegend algemeen belang 
Is er sprake van een zwaarwegend algemeen belang? 
Is de verstrekking noodzakelijk ter voorkoming of opsporing van strafbare feiten? 
Stemt het doel van de verstrekking overeen of is dit verenigbaar met de politietaak? 

Persoonlijke levenssfeer 

Risico's 

Weegt het belang van de verstrekking zwaarder dan het belang van de persoonlijke 
levenssfeer van de betrokkene? 

Brengt de verstrekking risico's met zich mee voor het strafrechtelijk onderzoek? 
Bestaat het risico dat betrokkene als gevolg van de verstrekking geheel uitgesloten zal 
raken van bepaalde dienstverlening? 
Brengt de verstrekking risico's met zich mee voor derden (bijvoorbeeld omwonenden)? 

Bevoegd gezag 
Is er instemming van het bevoegd gezag? 

Gebruik van de informatie 
Zijn er met de ontvangende partijen afspraken gemaakt over de maatregelen die zij treffen 
op basis van de informatie? Wordt hierbij rekening gehouden met de zwaarte van de 
overtreding door betrokkene, recidive etc? 
Zijn er met de ontvangende partijen afsprdken gemaakt over geheimhouding, het verbod 
op doorverstrekking en het doel waarvoor de informatie gebruikt mag worden? 

Notificatie 
Zorgt de verstrekker voor notificatie van de betrokkene? 

MeldingCBP 
Is van de verstrekking melding gemaakt bij het CBP? 



1. Wettelijke vereisten 

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). Voor sommige bijzondere persoonsgegevens, met name voor 
medische of strafrechtelijke gegevens, gelden op grond van de Wbp strengere regels. De 
verwerking van deze gegevens is verboden, behoudens het bepaalde in paragraaf 16 van de Wbp. 
De Wet politiegegevens (WPG) geeft regels voor de verwerking van persoonsgegevens ten 
behoeve van de uitvoering van de politietaak. Dit betreft de strafechtelijke handhaving van de 
rechtsorde, de handhaving van de openbare orde en de hulpverleningstaak. Deze wet is van 
belang voor de beoordeling van de vraag wat de politie met informatie mag doen·. 

Het leidende beginsel van de doel binding brengt met zich mee dat gegevens die voor 
verschillende doelen zijn verkregen afzonderlijk van elkaar worden verwerkt. Het College 
bescherming persoonsgegevens is belast met het toezicht op de Wet politiegegevens en op de 
Wet bescherming persoonsgegevens. 

Voor het Openbaar Ministerie is een belangrijk bijkomend aspect de afstemming van de 
verstrekking van justitiële en strafvorderlijke gegevens aan derden met een dergelijke 
gegevensverstrekking door de politie2

• 

I In de Memorie van Toelichting bij de Wpg werd aangegeven: "De huidige wettelijke mogelijkheden voor het 
verwerken van persoonsgegevens door de politie leveren in toenemende mate knelpunten op. In de eerste plaats is er 
voor de uitvoering van de dagelijkse politietaak behoefte aan ruimere mogelijkheden tot het verwerkcn van gegevcns 
over personen die (nog) niet als verdachte zijn aangemerkt. [ ... 1 In de tweede plaats blijkt in de praktijk dat dc 
verwerking van gegevens, ook betrcffcnde onverdachte personen. noodzakelijk kan zijn om zicht te verkrijgen op 
maatschappelijke problemen die samenhangen met criminaliteit en dat de systematiek van de huidige wet daar 
onvoldoende op is toegesneden. [ ... 1 In de derde plaats kunnen gegevens die door de politie voor een bepaald doel 
zijn verzameld slechts beperkt worden gebruikt voor andere doeleinden binnen de politietaak. Dit belemmert soms 
de goede taakuitoefening. De behoefte bestaat om in bepaalde gevallen gegevens over onverdachte personen uit een 
bepaald onderzoek te kunnen gebruiken in andere onderzoeken. In de vierde plaats is er in de praktijk een 
toegenomen behoefte om gegevens te kunnen verstrekken aan instanties waarmee de politie samenwerkt. Het huidige 
gesloten verstrekkingenregime is hierop onvoldoende toegesneden." 
En: 
"Door de politie kunnen gegevens aan anderen dan de politie en de Koninklijke marechaussee worden verstrekt 
indien de wet dit uitdrukkelijk toestaat dan wel indien een zwaarwcgcnd algemeen belang daartoc noodzaakt." 
2 De Wet justitiële en strafvordcrlijke gegevens voorliet in de bevoegdheid van het College van procureurs-generaal 
om strafvorderlijke gegevens te verstrekken aan derden (zie artikel 390. Strafvorderlijke gegevens worden in dc 
Wjsg gedefinieerd als "gegevens over een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die zijn verkregen in het kader van 
een strafvorderlijk onderzoek en die het Openbaar Ministerie in een strafdossier of langs geautomatiseerde weg 
verwerkt". Zodra de zaak door de politie aan het parket is ingezonden en de gegevens in de vorm van een proces
verbaai of anderszins door het OM zijn verwerkt in een strafdossier. dan is de Wjsg van toepassing. Uitgangspunt is 
dat in beginsel alleen strafvorderlijke gegevens worden verstrekt. indien er een vonnis is van de strafrechter. Een van 
de uitzonderingen hierop is Art. 14 Wjsg. Bij verstrekking op basis van art. 39g jo. art 14 Wjsg dient aan de volgende 
zes voorwaarden te zijn voldaan: (I) een zwaarwegend algemecn bclang dient de verstrekking te vorderen, (2) dc 
verstrekking dicnt voor een bijzonder doel noodzakelijk te zijn. (3) de Minister van Justitie dient toestemming te 
geven, (4) het dient te gaan om bijzondere gevallen. (5) de strafvorderlijke gegevens dienen omschreven te zijn. (6) 
verstrekking dient plaats te vinden onder de voorwaarden en conform de voorschriften die de Minister heeft gesteld. 
Verder stelt art. 14 Wjsg dat de Minister het eBP een afschrift stuurt van zijn besluit. de strafvorderlijke gegevens 
niet voor een ander doel mogen worden gebruikt dat waarvoor zij zijn verstrckt, tenzij de Minister anders bepaalt en 
de Minister voorwaarden kan geven in verband met de verwerking en de verdere verwerking. 
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Op grond van artikel 2 Politiewet 1993 is de politie bevoegd gegevens te verwerken voor de 
uitvoering van de politietaak waaronder de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. 
Informatie-uitwisseling met private partijen is mogelijk op basis van de Wet politiegegevens en 
het bijbehorende Besluit politiegegevens. 

Artikel 18 lid I Wpg (verstrekking aan derden structureel voor alle regio's) zegt dat bij AMvB 
instanties aangewezen kunnen worden aan wie, met het oog op een zwaaJwegend algemeen 
belang, politiegegevens kunnen worden verstrekt. Artikel 18 tweede lid, geeft aan dat dit ook bij 
ministerieel besluit kan gebeuren, en dat hiervan melding gemaakt wordt aan het College 
bescherming persoonsgegevens. Op grond van artikel 4:2 lid 1 sub n Besluit politiegegevens 
kunnen bijvoorbeeld politiegegevens worden verstrekt aan benadeelt/en van strafbare feiten, 
waaronder begrepen de personen die in verband met die feiten in hun rechten zijn getreden of 
ingevolge enige wettelijke bepaling terzake van die rechten een recht van verhaal hebben 
gekregen, voor zover zij deze gegevens behoeven om in rechte voor hun belangen op te kunnen 
komen. 

De Wpg biedt ruimte aan de verantwoordelijke korpsbeheerder om, in geval van een 
zwaarwegend algemeen belang, in overeenstemming met het bevoegd gezag politiegegevens te 
verstrekken aan niet in de algemene maatregel van bestuur genoemde instanties. Het kan hierbij 
gaan om incidentele verstrekkingen in bijzondere gevallen (art. 19 WPG), dan wel verstrekkingen 
in het kader van een structureel samenwerkingsverband tussen een of meer politiekorpsen en 
andere instanties (art. 20 WPG). Artikel 19 sub a Wpg regelt de verstrekking van politiegegevens 
aan derden incidenteel voor alle regio's. Verstrekking is mogelijk in bijzondere gevallen en voor 
zover dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang. Voorts is vereist dat 
de verstrekking plaatsvindt in overeenstemming met het bevoegde gezag, ten behoeve van het 
voorkomen of opsporen van strafbare feiten. Bij verstrekkingen op grond van artikel 19 WPG kan 
worden gedacht aan het verstrekken van politiegegevens omtrent het misbruik van een kind door 
een leerkracht aan de ouders. Voor deze verstrekking kan aanleiding zijn vanwege een 
spoedeisend belang of als het gaat om gegevens die niet bij het OM beschikbaar zijn, 
bijvoorbeeld omdat geen proces-verbaal is opgemaakt of omdat het proces-verbaal niet is 
ingezonden aan het OM. Indien gegevens zijn verkregen in het kader van een bovenregionale 
samenwerking, kan het verstandig zijn de instemming te vragen van meerdere betrokken 
burgemeesters enlof van meerdere betrokken hoofdofficieren van justitie. 

Uit Artikel 20 Wpg volgt dat ook aan samenwerkingsverbanden kan worden verstrekt. De 
wettelijke criteria zijn gelijk aan die voor de incidentele verstrekking van politiegegevens. 
Aanvullend moet in de beslissing tot verstrekking van de politiegegevens worden aangegeven 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. 

Verstrekking van politiegegevens aan derden in het kader van bijzondere gevallen of een 
samenwerkingsverband alleen kan plaatsvinden indien het doel van de verstrekking overeenstemt 
ofverenigbaar is met de politietaak. (Zie verder bijlage 4 over zwaarwegend belang en 
doelbinding en bijlage 5 voor het advies van de Commissie Brouwer-Korf over veiligheid en 
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privacy) 

Geheimhouding en notificatie 
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 infonnatie, 
de zgn. notificatieplicht. In de programmatische aanpak kan men de notificatie overigens ook 
zien als een barrière. 

Het convenant dat onder de samenwerking ligt, zal moeten worden aangemeld bij het College 
Beschenning Persoonsgegevens. 
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2. Beoordeling en risico's 

2.1 Beoordeling zwaarwegend algemeen belang, noodzakelijkheid en proportionaliteit 

Voor een beoordeling of er sprake is van een zwaarwegend algemeen belang en of er voldaan is 
aan de vereisten van doelbinding en proportionaliteit moet zo precies mogelijk worden 
aangegeven wat het doel van de verstrekking is dat wordt beoogd. Hierbij moet zo concreet 
mogelijk worden aangegeven om welke informatie het gaat en aan welke private partij deze 
informatie op welk moment wordt verstrekt. Hierbij moet tevens worden bezien of het doel niet 
op een andere, voor de betrokkene minder ingrijpende manier, ook kan worden bereikt. Zijn alle 
denkbare alternatieven onderzocht? 

Het verstrekken van politiegegevens aan private partijen is ingevolge de Wet politiegegevens 
mogelijk, met instemming van het bevoegd gezag, wanneer er sprake is van een zwaanvegend 
algemeen belang. 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 belang3

. 

Daarnaast is sprake van gevaarzetting in woonwijken, energiediefstal, identiteitsfraude, 
maatschappelijke verloedering, verwevenheid onderwereld-boven wereld, 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 gegevens verstrekking kan er in belangrijke mate aan bijdragen dat 
het voor de georganiseerde misdaad steeds moeilijker wordt panden te verwerven voor de 
hennepteelt. 

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 die genoemd worden om te bereiken met de verstrekking zijn de volgende: 

Ad 1. 

I. Het opwerpen van structurele barrières tegen de hennepteelt en het voorkomen van 
recidive door de private partij in staat te stellen tot het nemen van maatregelen; 
2. Het optimaliseren van het strafrechtelijk onderzoek door het vrijkomen van bij 
private partijen beschikbare informatie over personen en verbanden en door het 
opsporen en vervolgen van deze criminele samenwerkingsverbanden een structurele 
vermindering van het aantal hennepkwekerijen te bewerkstelligen. 

De verstrekte informatie stelt private partijen in staat de relatie met de cliënt te wijzigen om 
herhaling te voorkomen. Dit kan, al naar gelang de situatie waarin de betrokkene zich heeft 
begeven, op een getrapte manier gebeuren. De verzekeringsmaatschappij maakt een zorgvuldige 
afweging op basis van de beschikbare informatie en betrekt daarin ook de eigen ervaringen met 
deze cliënt tot nu toe. Op basis daarvan kan de verzekeringsmaatschappij maatregelen nemen. Zo 
kunnen zij een gesprek aan te gaan met een cliënt, zij kunnen de voorwaarden voor de 

~ Zie het 'Advies verstrekking persoonsgegevens PAGH'van de landsadvocaat d.d. 24 december 2009: 
CB/I0030415. 
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verzekering aanscherpen, of overgaan tot een royement en verwijzen naar Rialto4
• 

Energiebedrijven kunnen op hun beurt een 'slimme meter' plaatsen, een waarborgsom vragen of 
een periodieke controle van de bestemming van de energie uitvoeren. 
Voor het opwerpen van structurele barrières en het voorkomen van recidive moet worden bezien 
of dit doel niet ook bereikt kan worden met minder ingrijpende middelen. Over het 
noodzakelijkheidsvereiste schrijft de landsadvocaat dat de beoogde samenwerking in de 
programmatische aanpak staat of valt met doelmatige en doeltreffende samenwerking tussen de 
partijen, onder andere door het op rechtmatige wijze delen van informatie. Het College 
bescherming persoonsgegevens schrijft echter over een ander project, 'Pakken en plukken' van 
de politie Hollands-Midden, dat in dit geval niet voldaan is aan het noodzakelijkheidsvereiste, 
omdat de schade door slachtoffers ook op andere wijze kunnen worden verhaald op de dader. Dit 
illustreert dat de afweging of het doel ook met minder ingrijpende middelen kan worden bereikt, 
zorgvuldig moet worden genomen. 

Verder is de vraag aan de orde of de verstrekking werkelijk een structurele barrière zou 
opwerpen. Hierbij dienen de beoogde private ontvangers afzonderlijk te worden beoordeeld en dit 
zal door middel van de pilot moeten worden onderzocht. De energienetbeheerder heeft een 
aansluitplicht en kan daarbij in het vervolg striktere voorwaarden stellen. Een persoon mag ook 
niet helemaal uitgesloten worden van energievoorziening. 
Datzelfde geldt voor de bank die iemand zou uitsluiten van deelname aan het betalingsverkeer. 
Uitsluiting van hypotheekverstrekkinglwoningfinanciering is zeer wel mogelijk6

• Hiermee kan 
een barrière worden opgeworpen om de keten in de hennepteelt te doorbreken. Daarvan kan een 
zekere preventieve werking uitgaan. 
Hetzelfde moet worden beoordeeld voor verstrekking van gegevens aan een 
verzekeringsmaatschappij. Wanneer een kweker voortaan wordt uitgesloten van een brand- of 
opstalverzekering, kan hij niet voldoen aan het voor een woningfinanciering vereiste dat het 
onderpand tegen brand is verzekerd. Voor het opzetten van een hennepkwekerij heeft het 
ontbreken van een brandverzekering overigens geen invloed. Omliggende risico's blijven gewoon 
tegen brand verzekerd. 
De verstrekking van persoonsgegevens aan een verzekeraar die een levensverzekering afsluit bij 
een hypotheek moet op voorhand worden beschouwd als een maatregel die slechts indirect 
bijdraagt aan het bereiken van het doel en moet worden afgeraden. 
De verstrekking van persoonsgegevens aan een verzekeraar die een opstalverzekering afsluit bij 
een hypotheek is wel een maatregel die direct bijdraagt aan het bereiken van het doel: namelijk 
het doorbreken van de kelen door het opwerpen van een barrière. De weg naar 
basisverzekeringen blijft vrijwel altijd open door middel van de vangnetconstructie van 
verzekeraars (zie noot Rialto) zodat men niet wordt uitgesloten van het maatschappelijk verkeer. 

4 RiaIlo Verzekeringen (voorheen 'Terminus') is een samenwerkingsverband van verzekeringsmaatschappijen voor 
het verzekeren van bijzondere risico's. Personen die ciders geen verzekering kunnen afsluiten, kunnen hier terecht. 
Rialto hanteert striktere acceptatievoorwaarden en verzekert onder andere woonhuizen. 
5 College Bescherming Persoonsgegevens; Ambtshalve onderzoek pilot 'Pakken en plukken', afschrift voorlopige 
bevindingen; 19 januari 20 I o. 
6 Zo kan ook een hypothecaire geldlening worden geweigerd aan personen die bij het Bureau Krediet Registratie 
geregistreerd staan wegens ernstige wantbetaling. 
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Ad 2. 
De opsporing zou gediend kunnen zijn bij het uitwisselen van informatie met private partijen, 
omdat dit ook nieuwe informatie voor het opsporingsonderzoek zou kunnen opleveren. 
bijvoorbeeld over de betrokkenheid van de persoon bij meerdere panden of de informatie dat de 
rekening door iemand anders wordt betaald dan de huurder. Bekeken is de vraag of dit doel ook 
niet op een andere manier bereikt zou kunnen worden. Zo kan de officier van justitie informatie 
over een bepaalde persoon vorderen, op grond van het Wetboek van Strafvordering. De criteria 
voor de toepassing van de opsporingsbevoegdheid van het vorderen van gegevens zijn in de wet 
nauwkeurig omschreven (art. 126c tlm 126i Sv). Dit zou echter omslachtig zijn en niet in 
dezelfde mate bijdragen tot het doel van het verkrijgen van informatie die bij de private partijen 
aanwezig is. 

Het belang dat gediend wordt met de verstrekking van de gegevens moet tenslotte worden 
afgewogen tegen het belang van de persoonlijke levenssfeer van degene op wie de 
politiegegevens betrekking hebben. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in de rol die de 
betrokken persoon heeft gespeeld in de strafbare gedragingen; gaat het om een eenmalige misstap 
of is er sprake van herhaling? In de voorgestelde pilot wordt niet vooraf gevraagd of betrokkenen 
bezwaar hebben tegen verstrekking van hun gegevens aan private partijen. Hieraan wordt 
tegemoet gekomen door de notificatie van de betrokkene door de politie achteraf. 

Op zijn schriftelijke verzoek moet de betrokken persoon ervan in kennisgesteld worden dat over 
hem politiegegevens zijn verwerkt. Thans is een wetswijziging in voorbereiding die erin voorziet 
dat de verdachte op verzoek op de hoogte wordt gesteld van de personen e%f instanties aan wie 
politiegegevens zijn verstrekt. Een verzoek om kennisneming kan worden afgewezen met het oog 
op de goede uitvoering van de politietaak. gewichtige belangen van derden of de veiligheid van 
de staat. Voor de private partijen die politie-informatie ontvangen, geldt de 
geheimhoudingsplicht. 

De pilot informatieverstrekking van politie-informatie aan private partijen moet worden 
aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. 

2.2 Risico's 

Het verstrekken van persoonsgegevens in een vroeg stadium brengt verschillende risico's met 
zich mee. 

Allereerst is er het risico voor schade aan het strafrechter/ijk 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. 
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Voorts is er het risico dat een persoon wordt uitgesloten van het maatschappelijk verkeer of 
geheel uitgesloten wordt van bepaalde diensten. Zo overwoog de Rechtbank Groningen in 2008 
dat in het onderhavige geval een coffeeshophouder, na beëindiging van de bankrelatie (omdat er 
volgens de bank sprake was van een onacceptabel reputatierisico wanneer de relatie zou worden 
voortgezet) niet geheel verstoken zou zijn van primaire bankdiensten, omdat hij nog bij andere 
banken terecht zou kunnen7

• Dat laatste moet dus wel als voorwaarde worden gezien: de 
betrokkene moet nog ergens anders terecht kunnen voor bepaalde diensten. Meegewogen zal 
moeten worden dat de rechter een maatregel in bepaalde gevallen zal zien als een bijkomende 
straf, zelfs nog voordat er van een veroordeling sprake is. In het geval van de pilot wordt met de 
private partners afgesproken dat zij in fasen over zu])en gaan tot wijziging van de relatie met de 
cliënt en dat hierbij de beoordeling van de (risico's ten aanzien van de) cliënt van geval tot geval 
zullen worden gewogen. Er moet tevens met de private partners worden afgesproken op welke 
gronden en op welke manier zij zullen overgaan tot het wijzigen van de relatie. 

Uit de beschikbare jurisprudentie kan worden afgeleid dat integriteits- of reputatierisico's in 
beginsel een goede grond kunnen vormen voor beëindiging van de bank enlof kredietrelatie. Wel 
moeten voldoende concrete feiten en omstandigheden worden gesteld en aannemelijk gemaakt 
waaruit integriteits- en reputatieschade blijkt. Is de opzeggingsgrond gelegen in de mogelijke 
betrokkenheid van de cliënt bij strafrechtelijke activiteiten dan is niet noodzakelijk dat de 
daadwerkelijke betrokkenheid van de cliënt bij die activiteiten komt vast te staan. Bij de 
opzegging van de bank enlof kredietrelatie moet rekening worden gehouden met de belangen van 
de cliënt, bijvoorbeeld door het hanteren van een redelijke opzegtermijn. 

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 zullen dus met de ontvangende partij afspraken gemaakt moeten worden over het 
precieze gebruik van de gegevens, de gevolgen daarvan voor de betrokken persoon, de 
bewaartermijn en over de consequenties als het toch niet tot een veroordeling komt. De 
landsadvocaat overweegt bovendien dat van personen, van wie aanstonds kan worden vastgesteld 
dat zij in het geheel niets met de hennepkwekerij te maken hebben, geen informatie versterkt 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. 

7UN: B06475 
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3. Bruikbaarheid van dit kader voor andere aandachtsgebieden 

Dit landelijk kader leent zich ook voor toepassing op andere aandachtsgebieden binnen de 
bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, zoals de aanpak vastgoed. Hiervoor dient aan de 
hand van het barrièremodel per soort informatie nagegaan te worden welk doel er gediend is bij 
het verstrekken van informatie aan private partners, of de verstrekking niet strijdig is met het 
opsporingsbelang, of dit doel niet op een andere manier bereikt kan worden en of private partners 
op basis van de verstrekte informatie in staat zijn aanvullende maatregelen te nemen die 
structurele drempels opwerpen tegen de georganiseerde misdaad. Met de regionale pilot aanpak 
georganiseerde hennepteelt zal hierop echter niet gewacht worden. 
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Bijlage 1: Landelijk convenant 'Decentrale Aanpak georganiseerde Misdaad' 

In het Landelijk convenant 'Decentrale Aanpak georganiseerde Misdaad', dat vooral gaat over 
informatie-uitwisseling tussen publieke partners, wordt ook gesproken over 
informatieverstrekking aan derden/private partners. Een adequate lokale geïntegreerde aanpak 
van georganiseerde criminaliteit is niet mogelijk zonder een intensieve uitwisseling van 
informatie tussen de samenwerkende partners. Gebleken is dat het in de praktijk vaak veel tijd en 
moeite kost om de samenwerking van de grond te krijgen. Voor een aanzienlijk deel komt dit 
door onzekerheid en onduidelijkheid over de mogelijkheden en voorwaarden om op rechtmatige 
manier infonnatie uit te wisselen. Om deze onduidelijkheid weg te nemen hebben vijf 
bewindslieden (ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Defensie; de 
staatssecretarissen van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en de voorzitter van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de voorzitter van het College van procureurs
generaal een bestuurlijk akkoord over informatie-uitwisseling gesloten. Het landelijk convenant 
zegt dat de verstrekking van persoonsgegevens van de decentrale convenantpartners aan derden I 
private partijen de verantwoordelijkheid is van de desbetreffende decentrale convenantpartner 
zelf. Dit houdt in dat iedere decentrale convenantpartner zelf dient te toetsen aan de voor hem 
geldende (specifieke) privacy wet- en regelgeving. Voor de verstrekking is de verstrekkende 
convenantpartij zelf verantwoordelijk. Er blijft dan ook altijd een eigen verantwoordelijkheid om 
in het concrete geval belangen af te wegen en de noodzaak voor de verstrekking te bepalen. In het 
landelijk convenant is ook de georganiseerde hennepteelt benoemd tot aandachtsgebied. Doel is, 
naast het strafrechtelijk aanpakken van daders en criminele samenwerkingsverbanden, het 
structureel aanpakken van gelegenheidsstructuren en bestrijding van verwevenheid van 
onderwereld en bovenwereld. De verwerking van persoonsgegevens binnen het 
samenwerkingsverband is een aparte verwerking in de zin van de algemene privacy wet- en 
regelgeving: de Wet bescherming persoonsgegevens. 
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Bijlage 2: Bestaande informatie-uitwisseling met private partijen door M. 

De Stichting Meld Misdaad Anoniem ontvangt meldingen van burgers over (vermoedens) van 
criminele activiteiten, waarvan een substantieel deel meldingen betreft over hennepteelt. M. 
verstrekt deze gegevens aan eenenvijftig verschil1ende organisaties, publiek en privaat, die tegen 
betaling afnemer zijn van de informatie. Hieronder bevinden zich ook energiebedrijven en het 
Verbond van Verzekeraars. Een proef met het doorgeven van tips aan energienetbedrijf Enexis 
was zo succesvol dat besloten is om de samenwerking landelijk uit te ro))en. Van de 1500 tips die 
werden doorgespeeld naar Enexis was 94 procent bruikbaar. 

Meldingen over de aanwezigheid van hennepkwekerijen worden, bij voldoende diepgang, 
doorgezet naar zowel de politie als de coördinator bij het Verbond van Verzekeraars. Het 
Verbond van verzekeraars bepaalt of de informatie wordt doorgezet naar onderscheiden 
maatschappijen. Kan er geen relevante maatschappij worden vastgesteld maar blijft de informatie 
van belang, dan wordt deze opgenomen in het Fraude Informatie Systeem Holland. Het 
gezamenlijk optreden van politie en verzekeraars vloeit voort uit de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en belangen van publieke en private partners voor het tegenhouden van 
criminaliteit, het voorkomen van misdrijven en het beperken van daaruit voortvloeiende 
maatschappelijke en economische schade8

• Dit is opgenomen in een protocol dat is aangemeld bij 
het College bescherming persoonsgegevens. 

KNelbcheer Nederland - de koepel van de Nederlandse netbeheerders - gaat er vanuit dat circa 30.000 Nederlandse 
illegale weetkwekerijen ieder gemiddeld 35.000 kilowatt uur per jaar verbruiken, goed voor een jaarrekening van 
circa € 5.000,-. Dat is ticn keer zoveel als een gemiddeld Nederlands gezin verbruikt, aldus Netbeheer Nederland. 
Dat blijkt uit cijfers van het Platform Energiediefstal. onderdeel van Netbeheer Nederland. Vorig jaar achterhaalde 
de netbeheerders en de politie 5.000 stroomdiefstallen. De energiemaatschappijen zeggen dat er jaarlijks zo'n één 
miljard kilowatt uur wordt gestolen, ter waarde van circa € 150 miljoen. De energiebedrijven kunnen redelijk volgen 
wal er wordt gestolen: er wordt meer energie afgenomen dan er daadwerkelijk wordt afgerekend. Ook de fiscus 
wordt benadeeld doordat ze energiebelasting misloopt. Het gaat de netbeheerders echter niet alleen om de gederfde 
inkomsten, maar vooral ook om de 'gevaarlijke situaties' die vrijwel dagelijks worden aangetroffen bij illegale 
hennepkwekerijen. De netbeheerders signaleren een trend waarbij de stroomdierstallen zich verplaatsen van 
'kleinschalig binnensledelijk' naar 'grootschalig buitenstedelijk' op het platteland. 
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Bijlage 3 Wet bescherming persoonsgegevens 

De Wbp bepaalt dat persoonsgegevens alleen verwerkt mogen worden voor welbepaalde, 
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Onder het verwerken van 
persoonsgegevens verstaat de Wbp elke handeJing of elk geheel van handeJingen met betrekking 
tot die persoonsgegevens. Dit is dus een zeer ruim begrip. De Wbp noemt een aantal handeJingen 
die als verwerking worden aangeduid: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, 
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, 
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen, vernietigen van gegevens. 

Het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en vervolgens worden gebruikt, is bepalend voor 
de hoeveelheid en de soort informatie die mag worden gedeeld. In een samenwerkingsverband 
kunnen persoonsgegevens met elkaar worden gedeeld als dat vereist is op grond van een wettelijk 
voorschrift, in het kader van uw publiekrechtelijke taak of als er daarvoor een gerechtvaardigd 
belang is. Er dient dus vooraf goed te worden bepaald wat het gemeenschappelijke doel van de 
samenwerking is en of alle deelnemers in het kader hiervan informatie over personen mogen 
delen. Dit gemeenschappelijke doel bepaalt ook welke gegevens over welke personen onderling 
mogen worden gedeeld. Er moet dan steeds beoordeeld worden of het doel waarvoor de 
informatie wordt gedeeld, verenigbaar is met het doel waarvoor u de gegevens oorspronkelijk 
hebt verzameld. Hierbij geldt: 

• hoe dichter de twee doeleinden bij elkaar liggen (oftewel hoe meer verwant ze zijn), hoe 
eerder het verdere gebruik van gegevens verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens 
zijn verzameld. 

• als de betrokkene de gegevens als gevoelig ervaart, mag u minder snel aannemen dat deze 
gegevens ook voor andere doeleinden mogen worden gebruikt. 

• als het verdere gebruik tot gevolg heeft dat een bepaalde beslissing over de betrokkene 
wordt genomen, moet u een extra afweging maken. Het gaat hier bijvoorbeeld om de situatie 
waarin het gebruik ertoe leidt dat de betrokkene wordt beperkt in zijn mogelijkheden om zich 
maatschappelijk te ontwikkelen. 

Het is toegestaan persoonsgegevens te verwerken, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is 
voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan 
dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt, danwel 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 het belang of 
de fundamentele rechten en vrijheden van betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer prevaleert (artikel 8 sub e en f Wbp). 

Daarbinnen het begrip persoonsgegevens worden bijzondere gegevens onderscheiden. Bijzondere 
gegevens zijn gegevens over: 

• godsdienst of levensovertuiging 

• ras of etniciteit 
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• politieke gezindheid 

• gezondheid 

• seksueel leven 

• vakbondslidmaatschap 

• onrechtmatig of hinderlijk gedrag (het gaat hier uitsluitend over gegevens die worden 
verwerkt in verband met een verbod dat is opgelegd naar aanleiding van het onrechtmatig 
of hinderlijk gedrag) 

alsmede: 

• strafrechtelijke gegevens 

De WBP kent een aantal specifieke en een aantal algemene uitzonderingen op het verbod om 
bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Voor gegevens over het seksuele leven en over 
onrechtmatig of hinderlijk gedrag kent de WBP geen specifieke bepalingen. Verwerking ervan is 
daarom alleen toegestaan als er sprake is van één van de algemene uitzonderingen. 

De algemene uitzonderingen luiden als volgt. Het verbod op verwerking van bijzondere 
persoonsgegevens geldt niet in de onderstaande gevallen: 

- de persoon in kwestie: 

• heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven; of 

• heeft de gegevens duidelijk openbaar gemaakt 

- de verwerking van de gegevens is noodzakelijk: 

• in het kader van een gerechtelijke procedure; 

• om aan een volkenrechtelijke verplichting te voldoen; 

• met het oog op een zwaarwegend algemeen belang en dit bij wet wordt bepaald 
danwel het CBP ontheffing heeft verleend. 

De informatieplicht houdt in dat de betrokkene in ieder geval op de hoogte gesteld moet worden 
van de identiteit van degene die informatie verzamelt en van het doel of doeleinden waarvoor de 
gegevens worden verzameld. Daarnaast geldt dat de betrokkene geïnformeerd moet worden 
wanneer de informatie wordt gedeeld. 

Verder geldt bij (geheel of gedeeltelijk) geautomatiseerde verwerking in het kader van een 
samenwerkingsverband een meldingsplicht bij het College bescherming persoonsgegevens 
(CBP). Als er sprake is van een centrale gegevensverwerking. kan volstaan worden met één 
melding voor het samenwerkingsverband. Deze kan gedaan worden door de verantwoordelijke of 
door de meest gerede partner namens de andere verantwoordelijken als het gaat om een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. De meest gerede partner is over het algemeen de instantie 
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waar zich de gegevensverwerking bevindt. Als er geen centrale gegevensverwerking is, moeten 
alle deelnemende instanties in hun eigen melding aangeven dat bepaalde gegevens voor bepaalde 
doeleinden aan anderen worden verstrekt (de ontvangers). Een handmatige gegevensverwerking 
hoeft in beginsel niet gemeld te worden. Dit is alleen anders als de handmatige 
gegevensverwerking door het CBP is onderworpen aan een voorafgaand onderzoek (VQ). Het 
gaat daarbij om verwerkingen die naar het oordeel van de wetgever een bijzonder risico inhouden 
voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, zoals bij heimelijke waarneming of het 
gebruik van identiteitsnummers en van strafrechtelijke gegevens ten behoeve van derden. Een 
voorafgaand onderzoek is vereist als: 

• De verantwoordelijke van plan is om een persoonlijk identificatienummer te gebruiken 
om bestanden van verschillende verantwoordelijken met elkaar in verband te brengen (te 
koppelen) zonder dat daartoe een wettelijke voorziening bestaat. 

• De verantwoordelijke van plan is om gegevens vast te leggen op grond van eigen 
waarneming zonder de betrokkene daarvan op de hoogte te stellen. 

• De verantwoordelijke van plan is om ten behoeve van derden strafrechtelijke gegevens of 
gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag van personen te verwerken zonder in het 
bezit te zijn van een vergunning op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties 
en recherchebureaus. 

Als de verwerking is onderworpen aan voorafgaand onderzoek, komt de verantwoordelijke niet in 
aanmerking voor een vrijstelling. 

Van de meldingsplicht zijn vrijgesteld de verwerkingen die worden beschreven in het 
Vrijstellingsbesluit. De vrijstellingen hebben betrekking op verwerkingen die veel voorkomen, 
die standaard zijn, die met waarborgen omkleed zijn en waarvan algemeen bekend is dat zij 
plaatsvinden. 

De wetgever heeft de verantwoordelijkheid voor de beslissing omtrent melden in eerste instantie 
neergelegd bij organisaties en bedrijven zelf. De melding moet gedaan zijn voordat men met de 
gegevensverwerking begint. 
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Bijlage 4 Wet politiegegevens: over zwaarwegend belang en doelbinding 

Zwaarwegend algemeen belang 
Het criterium van het zwaarwegend algemeen belang is ontleend aan artikel 8, vierde lid, van de 
Richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG van 24 oktober 1995, L 281). Ter 
implementatie van deze richtlijn is dit criterium neergelegd in artikel 23, eerste lid, onder e, van 
de Wet bescherming persoonsgegevens. Gelet op artikel 8, tweede lid, van het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) dient onder het begrip zwaarwegend 
algemeen belang te worden verstaan het belang van de nationale veiligheid, de openbare 
veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en 
strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming van de 
rechten en vrijheden van anderen. Het bereik van een zwaarwegend algemeen belang beperkter is 
dan dat van het algemeen belang. Toepassing van het criterium van het zwaarwegend algemeen 
belang impliceert een belangenafweging. Het belang dat gediend wordt met de verstrekking van 
de gegevens wordt afgewogen tegen het belang van de persoonlijke levenssfeer van degene op 
wie de politiegegevens betrekking hebben. Bij deze belangenafweging moeten ook de beginselen 
van proportionaliteit en subsidiariteit worden betrokken. 

Doelbinding 
Beginselen voor gegevensbescherming zijn neergelegd in het Verdrag van de Raad van Europa 
ter bescherming van personen met het oog op de geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens (1981). Dit betreft principes die inhouden dat gegevens rechtmatig moeten zijn 
verkregen, alleen voor specifieke en legitieme doeleinden mogen worden opgeslagen, evenredig 
moeten zijn in relatie tot het doel waarvoor ze zijn opgeslagen en niet langer mogen worden 
bewaard dan vereist voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen. Het vereiste van doelbinding 
houdt in dat persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. 
Bij doelbinding hoort logischerwijze een omschrijving van dat doel. Het doel moet welbepaald 
('specified'), uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. Afwijking van het principe van 
doelbinding is mogelijk indien dit noodzakelijk is in een democratische samenleving in het 
belang van (onder meer) de bestrijding van strafbare feiten. 
Het hierboven besproken verdrag geeft uitwerking aan artikel 8 Europees verdrag voor de rechten 
van de mens (EVRM) op het terrein van de gegevensverwerking. Voor de uitleg van het verdrag 
en voor de uitwerking van bepaalde begrippen in het verdrag, is de uitleg die gegeven wordt aan 
artikel 8 EVRM van belang. Het criterium dat uit het verdrag voortvloeit dat de verwerking van 
gegevens door de politie noodzakelijk moet zijn voor een goede uitvoering van de politietaak 
sluit aan bij het criterium in artikel 8, tweede lid, van het EVRM dat inhoudt dat beperking van 
het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer alleen is toegestaan voor zover dit 'in 
een democratische samenleving noodzakelijk is' in het belang van enkele met name genoemde 
doelen, waaronder het voorkomen en opsporen van strafbare feiten. Het begrip 'noodzaak' 
vervult in dit verdrag een belangrijke functie waar het gaat om de begrenzing van de 
kembevoegdheden tot het verwerken, machtigen en verstrekken van gegevens. Het 
noodzaakcriterium wordt in de Straatsburgse rechtspraak nader ingevuld met de vereisten van 
proportionaliteit (staat het belang van de verwerking in verhouding tot de beperking van de 
persoonlijke levenssfeer), van een 'pressing social need' (er moet een dringende 
maatschappelijke behoefte bestaan om het legitieme doel te vervullen) en subsidiariteit (zijn 
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andere, minder in de persoonlijke levenssfeer van de burger ingrijpende maatregelen 
redelijkerwijs mogelijk en voldoende doeltreffend). Steeds dient de betrokken verantwoordelijke 
autoriteit bij een voorgenomen verwerking, autorisatie en/of verstrekking van gegevens af te 
wegen, in hoeverre de handeling 'noodzakelijk is'; hierop dienen de genoemde Straatsburgse 
criteria te worden betrokken. Legitimiteit van het gestelde doel is op zichzelf namelijk niet 
voldoende; de noodzakelijkheidseis is cumulatief. De beoordeling van de noodzakelijkheid van 
de verwerking van politiegegevens brengt een beoordelingsmarge met zich mee, die ergens 
beweegt tussen 'onmisbaar' als bovengrens en 'normaal', 'nuttig', 'redelijk' en 'wenselijk' als 
ondergrens. 
Van belang is ook de Aanbeveling R(87)15 van de Raad van Europa, van toepassing op het 
gebruik van persoonsgegevens door de politie alsmede de evaluaties daarvan. Verstrekking aan 
private partijen zou uitsluitend toegestaan moeten zijn indien, in een bijzonder geval, er een 
wettelijke verplichting is of met toestemming van een toezichthoudend orgaan. In uitzonderlijke 
gevallen is verstrekking mogelijk, onder meer ter voorkoming van een ernstig en onmiddellijk 
gevaar. 
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Bijlage 5 Commissie Brouwer-Korf 

De Commissie Brouwer-Korf constateerde begin 2009 dat het wettelijke kader in de praktijk 
lastig toepasbaar blijkt en ontwikkelde daarvoor een richtinggevend kader. Hierin is een zestal 
grondslagen opgenomen: 

1. 'Transparantie, tenzij'; 
2. 'Selecteer voor je verzamelt' en houd het sober ('select before yOlt colleet'); 
3. 'Indien noodzakelijk voor de veiligheid, moet je delen'; 
4. Zorg voor integriteit van gegevens, systemen en het handelen van gebruikers; 
5. Zorg voor voorlichting en facilitering; 
6. Zorg voor naleving en intern toezicht. 

Met name de eerste drie criteria zijn belangrijk voor het onderhavige landelijke kader. Deze 
criteria houden in: 

Grondslag 1. 'Transparantie, tenzij' 
a. Maak de burger duidelijk of verstrekking van zijn gegevens wettelijk verplicht is of niet. Maak 
de burger duidelijk om welke andere reden dan een wettelijke plicht zijn gegevens worden 
verwerkt. 
b. Maak duidelijk met welk doel de persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt zonder 
daarbij - mogelijke toekomstige - doelen te verzwijgen. 
c. Bied inzicht in wat er met de gegevens gebeurt en zeg ook duidelijk aan wie de gegevens 
worden doorverstrekt. 
d. Maak het de persoon om wie het gaat mogelijk en gemakkelijk de gegevens te controleren 
en te corrigeren en daar waar wettelijk toegestaan verzet aan te tekenen. 
Ook over het opstellen van profielen of typeringen van personen moet openheid gegeven worden. 
De verantwoordelijkheid voor transparantie ligt in eerste instantie bij degene die de gegevens 
verzamelt. De Commissie maakt duidelijk dat het met name in het kader van een strafrechtelijk 
onderzoek niet altijd mogelijk is transparantie te betrachten. 

Grondslag 2. 'Selecteer voor je verzamelt' en houd het sober ('select before you coUect') 
e. Verzamel alleen persoonsgegevens met een rechtmatig doel, rekenschap gevend van de 
belangen van proportionaliteit en subsidiariteit. 
f. Stel voorafgaand aan de verzameling een concrete risicoanalyse op en maak daarin duidelijk 
wat met het oog op de voorgestelde aanpak de rol van de verzamelde persoonsgegevens is. 
g. Verzamel niet meer persoonsgegevens dan je op basis van de vooraf op te stellen risicoanalyse 
nodig hebt en zult gebruiken. 
h. Scherm persoonsgebondenheid zo veel mogelijk af. 
i. Bewaar gegevens niet langer dan nodig en zorg voor vernietiging daarna ('horizon'). 
j. Gebruik persoonsgegevens alleen voor het wettelijk geregelde doel of - bij vrijwillige 
verstrekking - het doel waarvoor toestemming is verleend (doelbinding) of wanneer sprake is van 
een vitaal belang van betrokkene. 
Met andere woorden, is het nodig om persoonsgegevens te verzamelen of kan de veiligheid in de 
voorliggende situatie ook op een andere, minder ingrijpende, manier worden gewaarborgd? 
Verder is het van belang te onderkennen dat een 'doel' van tijdelijke aard kan zijn. 'Niet 
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gebruiken' verplicht - met uitzondering van de situaties waarin de wet een bewaarverplichting 
kent - tot vernietiging van de gegevens. 

Grondslag 3. 'Indien noodzakelijk voor de veiligheid, moet je delen' 
k. Persoonsgegevens moet je delen als uit een risicobeoordeling blijkt dat delen noodzakelijk is 
voor de veiligheid. 
1. Wanneer de noodzaak van delen voor de veiligheid niet vaststaat: 
- deel persoonsgegevens in geval van vrijwillige verstrekking alleen wanneer de verstrekker daar 
uitdrukkelijk toestemming voor geeft en de gevolgen van die toestemming kan overzien. 
- deel in geval van wettelijk verstrekte persoonsgegevens deze alleen met anderen als de wet het 
toelaat. 
'Indien noodzakelijk voor de veiligheid, moet je delen' betekent dat, als aan de gestelde 
randvoorwaarden is voldaan, delen niet meer ter discussie kan staan. Het moet gaan om concrete 
verstrekkingen waaraan altijd een risicobeoordeling vooraf is gegaan. 
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