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> Op basis van een daartoe opgesteld convenant wordt er psr 8 juli 2010 tussen de 5 
politiekorpsen Zeeland, Mldden- en West-Brabant, Brabant-Noord, Limburg-Noord en 

• limburg-Zuid en de private partners Verbond van Verzekeraars en Netbeheer Nederland 
informatie uitgewisseld omtrent locaties en verdachten van ontmantelde hennepkwekerijen. 
Voor de argumenten tot deze uitwisseling wordt verwezen naar de betreffende convenanten. 

• 

Onderdeel van de uitwisseling is het scenario van beveiliging. Daartoe zijn geen afzonderlijke 
afspraken gemaakt maar Is geanticipeerd op bestaande procesinrichtingen. Drie elementen 
zijn daarbij van belang: 

1. de technische afscherming van de communicatie vise versa 
2. de organisatie van de afwikkelaars bij de private partners 
3. de organisatie van de melders en afwikkelaars bij de politie. 
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• Hennepinformatiebericht: 

• 

Op ............................. heelt de polJtie •••••••••••••• op de locatie ...••••••••••••••••. Ie ...•..••..........•••••••••• een in wel1<ing zijnde heooepkwekelij 

ontmanleid. Oaannee is een misdrffl op helerdaad ontdekt 

Hel verdere polItIe-onderzoek richt zich op de volgende strafbare lellen: 

o overtreding van overtreding van de artikelen 3. onder B. C en 0 en 11 van de OpIumweii.c. Ie telen. te beralden. te 
bewel1<en. Ie verwerken. Ie verkopen. alle alleveren. Ie verslrekken ol Ie vervoeren. aanwezig Ie hebben. Ie vervaardigen 

van deze mIddelen. venneld op lijst 11 van de Opiumwet dan wel het opzellelijk uHlokken van ol deelnemen aan deze 
leiten. 

D ovet1reding van at1ikell71 van het Wetboek van Slrafrecht ic. het vemielen ol beschadigen van enig gebouw. 
D ovet1redlng van artikellSl bis van het Wetboek van Slralrechtl.c. hel opzellelijk vemlelen ol beschedlgen van enig 

elektrlcHeHswerk. 
o ovet1redlng VBn artikel lel ter van hel Wetboek van Stralrecht l.C. het opzelleUjk vemlelen ol beschadigen van enig 

elektriclleltswerk. 
o overtreding van artIkel 310 van het Wetboek van Sireirechll.c. de dfelstal van stroom ten lasle van het EnergIebedrijf. 
o overtreding van artikel 311 van het Wetboek van Sirafrecht l.C. de dlelstal van stroom ten laste van het Energiebedrijf. 

D Overigele~en 

Als verdachte worden vooralsnog aangemerkt: 

,. A ............................... . 
2. B .............................. .. 
3. C ............................... . 

Ik verzoek u mi te berichten ol en hoe genoemde venlachte(n) ol andere personen In uw administratie gerelaleenl kunnen worden 
aan het betrokken pand. Mocht u van mening zijn dat ook andere informatie over het betrokken pand enlol personen in deze relevant 
Is. dan ontvang ik die graag. Oe door u aangeleverde inlonnatie is van belang voor het lopende strairechteDjke onderzoek en wordt 
vastgelegd In de administratie van de Basisvoorziening Handhaving (BVH) van het korps ........................... . 
UltwisseHng van Inlonnalle gebeurt door tussenkomst van het Reglonaallnlonnatle Knooppunt (RIK) VBn de regiopolitie ..................... . 
teleloon 0 .......................... .. 

Vorenstaande berichtgeving vloeH vool1 uH een convenantalspraak lussen uw organisatie en de pol~ie ....................... waannee 
hennepleeh In zijn algemeenheid en recidiVe door betrokkenen in het bijzonder waar mogelijk wordt voorkomen. 

Behandeld door: 

.......................... van politie 
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• Notlflcatleberlcht: 

• 

Op ............................ heelt de politie ........................ op de locatie ....................... Ie .............................. een in werking zijnde 

hennepkwekerij onmanteld. Oaannee is een misdrijl op helerdaad ontdekt. 

In hel kadsr van de aanpak VQn georganiseerde hennepIeelI en op basis van een daartoe vastgesteld çonvenant wordtlnlonnafle over 

d~ soort misdrijven u~gewtsseld met hel Verbond van Verzekeraars Ie Den Heag en Nelbehear Nedaltand Ie Amslerdam. 

Ullgewtssatd worden gegevens omlrenl de locatie van de hennepkwekerlj, de personaUa van de betrokken verdachlen en de stralbare 

lenen waar het vervolgonderzoek zich op richt. U bent als verdachte in het hiervoor genoemde onderzoek aangemerkt. 

Over u zijn de volgende gegevens verstrekt: 

1. Iocalle hennepkwekerIj: .................. , .................... .. 

2. verdachte: A. ........ , .............................. .. 

3. hel p0611eonderzoek rlchl zJch verdor op: ovortradJng van overtreding van de artikelen 3, onder B, C en 0 on 11 

van de Opiumwet i.C. Ie telen, 10 bereiden, te bewerken, Ie velWerken, Ie verkopan, al te afleveren, Ie 

verstrekken ol te vervoeren, aanwezig te hebben, te vervaardigen van deze middelen, venneld op Lijst 11 van 

de Opiumwel dan wel het opzettelijk uillokken van of deelnemen aan deze 'ellen. 

Vorenstaande berichtgeving vloeH voort uH een çonyenenra'spraak tussen privale partnelS en de poüIle ........................................ . 

waannee hennepteett in zijn algemeenheid en recidive door belrokkenen In hel bijzonder waar mogelijk wordt voorkomen. 

Behandeld door: 

....................... van politie 


