
Vraag: 

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. 



Vraag: 

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 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. 

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 risico's ten 

aanzien van de cliënt worden gewogen. Overigens is het zo dat 

een cliënt in het uiterste geval verzekerd kan worden bij Rialto. 

En de Netbeheerder is verplicht energie te transporteren naar 

een cliënt, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan1
• 

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. 

I De klant moet een leveringscontract met een leverancier hebben afgesloten. er moet voor de 
schade betaald zijn of er moet een acceptabele regeling getroffen en eventuele andere zaken in 
het kader van veiligheid moeten zijn geregeld. 



Vraag: 

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. 

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 belangl. 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. 

I Zie het 'Advies verstrekking persoonsgegevens PAGH'van de landsadvocaat d.d. 24 
december 2009; CBII 0030415. 



Vraag: 

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. 



Vraag: 

Hoe wordt de informatie beveiligd? 

Antwoord: 

Elke partij die deelneemt aan het convenant is zelf 

verantwoordelijk voor de gegevens die hij verzamelt, verstuurt 

en ontvangt en anderszins bewerkt. Elke organisatie heeft dan 

ook nodige veiligheidsmaatregelen genomen. Voor een deel zijn 

dat de veiligheidsmaatregelen die de instanties gewoonlijk al 

hebben: een inbraakalarm, toegangscontrole, geautoriseerde 

medewerkers en logging van het gebruik van de gegevens. 

Daarnaast is voor deze pilot een extra beveiligingsmaatregel 

genomen. De gegevens worden versleuteld verstuurd via een 

speciaal geïnstalleerd programma. Deze maatregelen tezamen 

vormen de voorwaarden voor een veilige verwerking van de 

gegevens. Natuurlijk is de verwerking van de informatie 

uiteindelijk mensenwerk dus blijvende aandacht voor de 

veiligheid zal nodig blijven. 



Vraag: 

Hoe gaat de informatie-uitwisseling in zijn werk? 

Antwoord: 

De pilot houdt in dat de politie kort na het moment van de 

ontmanteling een 1informatiebericht' 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 regionale 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 is, 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 cliënt opnieuw bezien. Zij 

kunnen de cliënt uitnodigen op gesprek, extra voorwaarden 

stellen, 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, nadat aan 

bepaalde voorwaarden is voldaan1 verplicht energie te 

transporteren naar een cliënt. Verwacht mag worden dat van 

deze maatregelen een preventief effect uitgaat. 

1 De klant moet een leveringscontract met een leverancier hebben afgesloten. er moet voor de schade betaald zijn 
of er moet een acceptabele regeling getroffen en eventuele andere zaken in het kader van veiligheid moeten zijn 
geregeld. 



Vraag: 

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. 


