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1. De convenantpartners 

• De 39 gemeenten in Midden-Nederland 
• De Politie eenheid Midden-Nederland (hierna: de politie) 
• Het Openbaar Ministerie, Arrondissementsparket Midden-Nederland (hierna: het OM) 
• Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Directie Handhaving 

(hierna: UWV) 
• De Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVB) 
• De netbeheerders Stedin Netbeheer B.V. en Liander N.V. 
• Deelnemende woningcorporaties (hierna: de woningcorporaties) 

Overige (professionele) verhuurders 

Hierna gezamenlijk te noemen: de convenantpartners 

Overwegen het volgende: 

1. De georganiseerde hennepcriminaliteit zorgt voor veel overlast, gevaarzetting in 
onder andere woonwijken en bedrijventerreinen en gaat gepaard met fraude, 
belastingontduiking, witwassen van crimineel vermogen, illegale bewoning, (dreiging 
met) geweld en energiediefstal. Private partijen als woningcorporaties, professionele 
verhuurder alsmede netbeheerders worden benadeeld en er vindt uitbuiting van 
kwetsbare groepen plaats. Door de wijze van organiseren van de hennepteelt is er 
veelal sprake van georganiseerde criminaliteit. Door de toenemende invloed van deze 
georganiseerde criminaliteit en de daarmee gepaard gaande grote winstmarges 
neemt het aantal kwekerijen toe. De hennepcriminaliteit brengt met zich mee dat de 
onderwereld zich verweeft met de bovenwereld met behulp van crimineel vergaard 
kapitaal. Tevens wordt de openbare orde en veiligheid bedreigd en de 
witwaspraktijken bedreigen de lokale economieën. Het exploiteren van 
hennepkwekerijen gaat vrijwel altijd gepaard met andere strafbare feiten zoals 
diefstal van elektriciteit, belastingontduiking en uitkeringsfraude. 

2. De vraag naar hennep in Nederland en uit de ons omringende landen laat een 
stijging zien hetgeen gepaard gaat met toename van criminaliteit rond de 
hennepteelt. 

3. In de Leidraad Integraal tenzij van de Stuurgroep Geïntegreerde aanpak 
Ondermijnende Criminaliteit wordt gepleit voor de meest effectieve inzet van 
preventieve, bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke, fiscale en/of strafrechtelijke 
instrumenten ter bestrijding van de ondermijnende criminaliteit.1 Dit is in Midden 
Nederland verwoord in de "Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022" 
waaraan gemeenten, Openbaar Ministerie, Politie en Belastingdienst in Midden 
Nederland zich committeren. Daarin wordt aangegeven dat de aanpak van de 
georganiseerde criminaliteit prioriteit heeft, met specifieke aandacht voor de 
georganiseerde hennepcriminaliteit. 

4. Partijen in het samenwerkingsverband zijn ieder voor zich alleen 
verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking in de eigen gegevensbestanden en 
de verstrekking vanuit de eigen gegevensbestanden aan elkaar, aan betrokkene(n) en 
derden. 

5. Een rechtmatige informatie-uitwisseling in het kader van een integrale aanpak ook 
met private partijen zoals netbeheerders, professionele verhuurder en de 
woningcorporaties gewenst is. 

1 Leidraad om samen het criminele ondernemingsklimaat te verslechteren en is te vinden op de site van het RIEC 
LIEC 
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6. De convenantpartners wensen op te treden en maatregelen te nemen tegen de 
ongewenste ontwikkeling die gepaard gaat met hennepcriminaliteit. Een integrale 
aanpak biedt - doordat over en weer gebruik kan worden gemaakt van de bij de 
convenantpartners aanwezige specifieke deskundigheid, informatie en ervaring - 
goede perspectieven voor het bereiken van het door convenantpartners gewenste 
rendement en de geformuleerde doelstellingen. 

7. Er sprake is van een gemeenschappelijk zwaarwegend algemeen belang bij de aanpak 
van georganiseerde hennepcriminaliteit. Onder zwaarwegend algemeen belang wordt 
verstaan: het belang van de nationale en lokale veiligheid of het economisch welzijn, 
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. Hierbij moet het gaan om een belang dat voor de samenleving van meer dan 
gewone betekenis is. 

Komen gelet op het vorenstaande overeen: 

2. Begrippen 

• AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming; 
• Bpg: Besluit politiegegevens; 
• Beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt: Zie Aanwijzing Opiumwet: Bij de vaststelling van 

hetgeen beroeps-of bedrijfsmatige teelt is, spelen de volgende factoren een rol; a) de 
schaalgrootte van de teelt, de hoeveelheid hennepplanten. Bij een hoeveelheid van 5 
hennepplanten of minder wordt in beginsel aangenomen dat er géén sprake is van 
beroeps- of bedrijfsmatig handelen, b) de mate van professionaliteit, afgemeten aan het 
soort perceel waarop geteeld wordt, belichting, verwarming, bevloeiing, etc. (opgenomen 
in bijlage l ). Indien, ongeacht de hoeveelheid hennepplanten, wordt voldaan aan 2 of 
meer punten, genoemd in de lijst indicatoren met betrekking tot de mate van 
professionaliteit, zoals opgenomen in bijlage l, wordt aangenomen dat er sprake is van 
beroeps- of bedrijfsmatig handelen, c) het doel van de teelt. Indien er sprake is van het 
telen van hennepplanten om geldelijk gewin te verkrijgen, wordt, ongeacht de 
hoeveelheid hennepplanten, aangenomen dat er sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig 
handelen; 

• Dossier: het complete proces-verbaal dat wordt gemaakt; 
• Facilitator: diegene die faciliteert in het beschikbaar stellen van de locatie, inrichting, 

benodigdheden of instandhouding van de hennepcriminaliteit in de volledige 
hennepketen; 

• Gegeven: bekend feit 
• Hennepcriminaliteit omvat: vastgoedmisbruik, oplichting, fraude bij het verwerven van en 

inrichten van een kweeklocatie, het voorbereiden dan wel vergemakkelijken van illegale 
hennepteelt (voorbereidingshandelingen), import en export, het telen, bereiden, 
bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, aanwezig hebben, 
vervaardigen van hennep; 

• Hennepkweker: diegene die een hennepkwekerij exploiteert, laat exploiteren, die derden 
daartoe de mogelijkheid biedt dan wel degene die voorbereidingen treft ten behoeve van 
de exploitatie van een hennepkwekerij; 

• Hennepkwekerij: een inrichting van welke aard ook niet zijnde een inrichting behorende 
tot de legale/gedoogde cannabissector; 

• Hennepteelt: in artikel 3 van de Opiumwet is -onder meer- verboden verklaard het telen, 
bereiden, bewerken en verwerken van hennep als bedoeld in lijst Il behorend bij de 
Opiumwet. Daar waar in dit convenant wordt gesproken over hennepkwekerij wordt 
tevens verstaan (niet limitatief) de hennepdrogerij, -knipperij alsmede de -stekkerij. Ook 
de teelt van hennep in het buitengebied valt onder de werking van dit convenant; 

• Justitiële gegevens: bij algemene maatregel van bestuur te omschrijven 
persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon inzake de toepassing van het 
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strafrecht of de strafvordering die in een gegevensbestand zijn of worden verwerkt. zoals 
bedoeld in artikel 1 onder a Wjsg; 

• Persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon ('de betrokkene'), zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid AVG; 

• Politiegegeven: elk persoonsgegeven dat wordt verwerkt in het kader van de uitvoering 
van de politietaak, bedoeld in de artikelen 3 en 4 Politiewet 2012; 

• Strafrechtelijke persoonsgegevens: persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke 
veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen 
(zoals bedoeld in artikel 10 AVG); 

• Strafvorderlijke gegevens: persoonsgegevens of gegevens over 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, zoals bedoeld in 
artikel 1, onder b Wjsg; 

• Tenuitvoerleggingsgegevens: persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon 
inzake de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen, die in een dossier of een 
ander gegevensbestand zijn of worden verwerkt; zoals bedoeld in artikel 1 onder d Wjsg; 

• Verwerker: degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke 
persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen; 

• Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot 
persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via 
geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, 
opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door 
middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, 
aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens, zoals bedoeld 
in artikel 4, tweede lid AVG; 

• Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een 
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met 
anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens 
vaststelt, zoals bedoeld in artikel 4, zevende lid AVG, of genoemd in artikel 1, 

• onder f Wpg of artikel 1 , onder k Wjsg; 
• Voorbereiding/vergemakkelijking illegale hennepteelt artikel 11 a Opiumwet: bereiden 

van stoffen of voorwerpen bewerken, verwerken, te koop aanbieden, verkopen, afleveren, 
verstrekken, vervoeren, vervaardigen of voorhanden hebben dan wel vervoermiddelen, 
ruimten, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden hebben of gegevens voorhanden 
hebben, waarvan men weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn 
tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid, strafbaar gestelde feiten; 

• Wjsg: Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens; 
• Wpg: Wet politiegegevens. 

3. Doel 

De convenantpartners geven - ook in dit verband - binnen de (wettelijke) kaders van de 
eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden invulling aan hun eigen taak. Met een 
geïntegreerde aanpak ten behoeve van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke, en 
privaatrechtelijke handhaving wordt het wegnemen van factoren en gelegenheidsstructuren 
(voor het creëren van een voedingsbodem) van de verschijningsvormen van de 
georganiseerde hennepcriminaliteit en daaraan gerelateerde criminogene factoren 
bevorderd. Het vergroten van het ten volle interveniërend optreden van elk van de 
convenantpartners met het oog op de uitoefening van ieders taken c.q. bevoegdheden vindt 
plaats door middel van het afstemmen, coördineren of gezamenlijk optreden bij/van 
mogelijke acties. Behoudens gewichtige redenen informeren de convenantpartners elkaar 
daarover, waarbij de onderstaande effecten worden beoogd. 

• Het voorkomen, opsporen en vervolgen van hennepcriminaliteit, zowel voor wat betreft 
criminele netwerken alsmede individuele daders; 

• Het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van overtredingen en/of tot 
het voorkomen van herhaling van overtredingen door middel van het opleggen van 
bestuurlijke herstelsancties en bestraffende sancties. 
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• Het voorkomen en bestrijden van onrechtmatig gebruik van overheidsgelden en 
overheidsvoorzieningen en het bevorderen dat aan wettelijke verplichtingen wordt 
voldaan tot betaling van belastingen en retributies; 

• Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, het beëindigen of 
(buitengerechtelijk) ontbinden van huurovereenkomsten van ruimte van welke aard ook 
o.a. woningen, lokalen, bedrijfsruimtes en het civielrechtelijk verhalen van schades aan 
woningen en bedrijfsruimtes; 

• Het beëindigen en voorkomen van gevaarlijke en/of overlast gevende situaties; 
• Het voorkomen van oneigenlijk gebruik van woningen en/of bedrijfsruimtes 
• Het (structureel) herstellen van de openbare orde; 
• Verlenen van hulp aan hen die dat behoeven. Het voorkomen en bestrijden van negatieve 

gevolgen door criminele uitbuiting van kwetsbare personen; 
• Het handhaven van de openbare orde en/of het uitoefenen van toezicht op het naleven 

van regelgeving. 

De convenantpartners onderkennen de dreigingen die met de hennepcriminaliteit gepaard 
gaan en komen overeen de (bedrijfsmatige) teelt van cannabis (hennep) producten in 
woning(en) en lok(a)al(en) daarbij behorende opstallen en aanpalende erven dan wel gronden 
via een integrale aanpak te voorkomen en te bestrijden en gevaarlijke situaties onmiddellijk 
te beëindigen. 

4. De opzet en uitvoering van de samenwerking 

1. De convenantpartners nemen actief deel zolang het past in de wettelijke kaders van de 
eigen organisatie aan de bestrijding van de hennepcriminaliteit en geven in onderling 
overleg en met wederzijdse afstemming richting aan de samenwerking door middel van 
het bij elkaar brengen van informatie en het brengen van samenhang hierin, tenzij het 
opsporings- en vervolgingsbelang zich hiertegen verzet. 

2. Zij dragen zorg voor het nemen van op elkaar afgestemde maatregelen en acties - zowel 
preventief als ook repressief- ten aanzien van hennepkwekers en facilitators, i.c. 
eigenaren, bewoners en gebruikers van (huur) woningen, (huur)woonwagens en/of 
woonwagenstandplaats, schuren, bedrijfsruimten, daarbij behorende opstallen en 
aanpalende erven dan wel gronden, die aldaar een hennepkwekerij laten exploiteren. 

3. De partijen informeren elkaar waar mogelijk, daarbij rekening houdend met de wettelijke 
kaders, omtrent (vermoedens van) hennepcriminaliteit en te nemen en/of reeds genomen 
maatregelen. 

4. De operationele regie voor het ontmantelen van hennepkwekerijen ligt bij de eenheid 
politie Midden-Nederland, die daarvoor per basisteam een vast aanspreekpunt heeft 
aangegeven 

5. Als bij één van de convenantpartners op basis van ter beschikking staande feitelijke 
gegevens of andere informatie het vermoeden bestaat dat er sprake is van 
hennepcriminaliteit dan informeert zij direct de politie eenheid Midden-Nederland c.q. de 
hennepcoördinator op basisteamniveau over de plaats van de vermoedelijke 
hennepkwekerij alsmede de aanleiding waarop het vermoeden is gebaseerd 

6. De politie onderzoekt het signaal om vast te stellen of er voldoende aanwijzingen zijn 
om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Voor zover dit noodzakelijk is voor de 
taakuitvoering van de ontvangende partij verzorgt de politie eenheid Midden-Nederland 
conform het uitvoeringsprotocol een terugkoppeling aan de betreffende partners. 

7. Voor zover noodzakelijk - en in overeenstemming met wet- en regelgeving - kunnen 
partijen, in gezamenlijkheid binnentreden in een woningen) en/of lok(a)alen. Per casus 
wordt er na gegaan of en wie betrokken kunnen zijn bij een onderzoek aan een 
woning(en) of loka(a)l(en) met welk doel dan naar binnen wordt getreden en in welke 
volgorde wie dan naar binnen gaat. 
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8. Indien de politie Midden-Nederland na het binnentreden een hennepkwekerij aantreft, 
wordt een strafrechtelijk dossier opgemaakt tegen de hennepkweker en eventuele andere 
verdachten bij de exploitatie van de hennepkwekerij of een andere illegale bewerking van 
hennep, waarbij aandacht wordt besteed aan het wederrechtelijk verkregen voordeel. 
Daarnaast wordt er een HIB opgesteld en op verzoek een bestuurlijke rapportage ten 
behoeve van bestuurlijke maatregelen. 

5. Grondslagen gegevensverwerking 

1 . De politie verwerkt politiegegevens voor zover die verwerking noodzakelijk is voor de 
vervulling van de politietaak, zoals neergelegd in artikel 3 Politiewet 2012. De grondslag 
voor verwerking van politiegegevens is gelegen in de Wpg. De grondslag voor de 
structurele verstrekking van artikel 8- en artikel 13 lid 1 Wpg [en artikel 9 en artikel 10, 
eerste lid, onder a en c], aan partijen in het samenwerkingsverband is gelegen in artikel 
20 Wpg. Dit is nader vastgelegd in de artikel 20-beslissing, "artikel 20 beslissing 
hennepconvenant MNL 2019-2022". 

2. Het Openbaar Ministerie verwerkt strafvorderlijke gegevens, voor zover dat noodzakelijk 
is voor de vervulling van de taak als bedoeld in artikel 124 Wet op de rechterlijke 
organisatie (Wet RO). De wettelijke grondslag voor verwerking van strafvorderlijke 
gegevens is gelegen in de Wjsg. Het Openbaar Ministerie kan in afzonderlijke gevallen op 
basis van artikel 39f Wjsg gegevens verstrekken indien noodzakelijk. 

3. De burgemeester verwerkt en verstrekt persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is 
om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6, eerste lid, onder c 
AVG, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het 
kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan hem is opgedragen op grond 
van artikel 6, eerste lid, onder e AVG. 

4. Het college van B&W verwerkt en verstrekt persoonsgegevens, voor zover dit 
noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6, 
eerste lid, onder c AVG of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van 
een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan het college is 
opgedragen op grond van artikel 6, eerste lid, onder e AVG. 

5. Een woningcorporatie/ professionele verhuurder verwerkt en verstrekt 
persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van de uitvoering van een 
overeenkomst, op grond van artikel 6 eerste lid onder b AVG dan wel voor de 
behartiging van een gerechtvaardigd belang van de woningcorporatie of een derde op 
grond van artikel 6, eerste lid, onder f AVG of voor de vervulling van een taak van 
algemeen belang op grond van artikel 6, eerste lid, onder e AVG. 

6. De netbeheerder verwerkt en verstrekt persoonsgegevens voor zover noodzakelijk is om 
te voldoen aan wettelijke verplichtingen/wettelijke taken zoals genoemd in artikel 16, 
eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 (artikel 26 ab juncto artikel 95 ca van deze wet) 
en/of artikel 10, eerste tot en met derde en vijfde lid juncto 13b van de Gaswet. Een 
netbeheerder verleent een derde uitsluitend toegang tot meetgegevens betreffende 
afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, voorzover deze derde de desbetreffende 
meetgegevens op basis van artikel 6, eerste lid, onderdeel a AVG (toestemming) mag 
verwerken. 
De Netbeheerder is gehouden aan haar geheimhoudingsplicht cf artikel 79 
Elektriciteitswet (en artikel 66b Gaswet). 

7. UWV en SVB verwerken persoonsgegevens, voor zover dat noodzakelijk is voor de 
vervulling van de taak als bedoeld in de artikel 30 lid 1 respectievelijk 34 lid 1 van de 
Wet SUWI: een zorgvuldige en rechtmatige uitvoering geven aan de sv-wetten. Dit is 
rechtmatig gelet op artikel 6, lid 1 sub e AVG, aangezien UWV en SVB deze 
persoonsgegevens verwerken in het licht van een opgedragen taak van algemeen 
belang. 

Er is een matrix als bijlage gevoegd met daarin de grondslagen voor gegevensuitwisseling. 
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6. Inspanningen en inrichting samenwerking 

1. Om de doeleinden te bereiken, verplichten partijen zich tot bepaalde inspanningen. Deze 
worden per partij nader vermeld in de bij dit convenant behorende bijlage. 

2. Er is een gezamenlijke uitvoeringsprotocol opgesteld waarin wordt beschreven hoe de 
informatie-uitwisseling tussen partijen plaatsvindt en welke verwerkingsactiviteiten 
plaatsvinden, teneinde een goede uitvoering en naleving van het convenant te 
verzekeren. Het afwijken van deze algemene werkwijze is mogelijk, indien de noodzaak 
daartoe aanwezig is. 

7. Categorieën betrokkenen en categorieën persoonsgegevens 

1 . Categorieën betrokkenen en categorieën persoonsgegevens in het kader van de 
samenwerking worden door partners over de volgende categorieën betrokkenen de 
volgende categorieën persoonsgegevens verstrekt: 

2. Categorie betrokkene; verdachte 

a. NAW gegevens; 
b. Geboorteplaats en datum; 
c. Telefoon en e-mailgegevens; 
d. In aanvulling daarop kunnen door de politie de volgende voor drugscriminaliteit 

relevante politiegegevens worden verstrekt 
artikel 8 Politiegegevens; 
artikel 13, lid 1 Politiegegevens; 

e. In aanvulling daarop kunnen door het OM de volgende persoonsgegevens worden 
verstrekt: 

Strafvordelijke gegevens; 
Justitiële gegevens; 
Tenuitvoerleggingsgegevens 

3. Categorie betrokkene; betrokken medewerkers van de partners: 
a. Naam verstrekkende of behandelende ambtenaar of medewerker; 
b. Functiebenaming verstrekkende ambtenaar of medewerker; 
c. Telefoon en e-mailgegevens verstrekkende ambtenaar of medewerker. 

8. Wijze van verstrekking 

1 . Persoonsgegevens worden verstrekt door en aan die medewerkers van partijen die zijn 
aangewezen en geautoriseerd voor het verwerken van deze gegevens voor zover dit 
noodzakelijk is voor hun taak bij het behalen van de doelstellingen van het 
samenwerkingsverband. 

2. iedere partij die na verstrekking constateert dat de verstrekte persoonsgegevens onjuist 
of onvolledig zijn, stelt de andere partijen op de hoogte van correcties van en/ of 
aanvullingen op de persoonsgegevens. 
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9. Geheimhoudingsplicht 

1. Partijen zijn, voor zover niet reeds een geheimhoudingsplicht geldt uit hoofde van hun 
ambt, beroep of wettelijk voorschrift, verplicht tot geheimhouding van de 
persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk 
voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling 
voortvloeit. 

2. Partijen verplichten zich de andere partijen op de hoogte te stellen van de voor hen van 
toepassing zijnde geheimhoudingsplicht. 

3. Voor zover sprake is van politiegegevens wordt uitvoering gegeven aan het in artikel 7 
van de Wpg gestelde, zodat geheimhouding van politiegegevens te allen tijde is 
gewaarborgd. 

4. Voor zover sprake is van strafvorderlijke dan wel gegevens kan doorverstrekking dan wel 
mededeling van die gegevens voor buiten het samenwerkingsverband gelegen 
doelstellingen van dit convenant enkel geschieden in overleg met en na toestemming van 
de hoofdofficier van justitie. 

5. De verstrekking van persoonsgegevens vindt alleen plaats onder gelijkluidende 
geheimhouding en beveiligingsvoorwaarden welke bij verstrekking overeengekomen zijn. 

10. Bewaartermijnen en vernietiging 

1. Elke partij hanteert de voor hem geldende bewaartermijnen en de termijnen voor 
vernietiging voor de gegevens, die voor het doel van het convenant zijn verzameld of 
gebruikt. Elke partij is hiervoor afzonderlijk verantwoordelijk. 

11. Beveiliging 

1. Partijen beveiligen de persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige 
verwerking en treffen daartoe de nodige passende technische en organisatorische 
maatregelen en voldoet minimaal aan ISO 27001. Deze maatregelen betreffen in ieder 
geval: 

• Een autorisatieproces voor toegang tot systemen, informatie, gebouwen, werkruimten 
en speciale zones zodat medewerkers slechts toegang krijgen tot de voor hen 
relevante onderdelen en gegevens. 

• Bescherming tegen inbraak en andere vormen van ontvreemding van informatie 
zodanig dat inbraakpogingen onmiddellijk worden gesignaleerd en de vertraging van 
inbraak afdoende is om diefstal van informatie te voorkomen, ook in geval van 
mobiele werkplekken. 

• Interne procedures opdat gegevens niet onbedoeld in handen van derden kunnen 
vallen, in ieder geval over omgang met externe media en beheer en gebruik daarvan. 

• Waar mogelijk beveiligde elektronische uitwisseling van gegevens, indien mogelijk 
door encryptie en andere vormen van beveiliging, waarbij uitlekken van gegevens 
wordt gesignaleerd en gegevens niet direct leesbaar zijn voor derden. 

• Voor uitschakeling van de beveiliging zijn specifieke procedures ingericht die 
ongecontroleerd uitschakelen onmogelijk maken. 

2. Partijen hebben procedures om de betrouwbaarheid, zowel bij aanname als gedurende 
het dienstverband, van medewerkers vast te stellen. Onderdeel hiervan is in ieder geval 
het laten ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring en een screening van 
medewerkers, bijvoorbeeld door middel van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) of een 
referentiecheck. 

3. leder bekend incident aangaande een (mogelijk} inbreuk op de beveiliging van gegevens 
die in het kader van het samenwerkingsverband worden verwerkt, wordt terstond aan de 
andere partijen gemeld. 
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4. Indien gezien de aard van de inbreuk melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens 
wettelijk verplicht is, dragen partijen zorg voor een afgestemde melding en 
woordvoering. Partijen kunnen op dat moment een nader onderzoek (laten) uitvoeren. 

12. Informatieplicht 

1 . Ten einde ervoor te zorgen dat personen en organisaties bekend worden met de 
gegevensuitwisseling in het kader van dit samenwerkingsverband wordt dit convenant 
door de deelnemende partijen gepubliceerd op hun website en/of op andere wijze 
openbaar gemaakt. 

2. Indien de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen, wordt de betrokkene 
door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd, tenzij sprake is van een 
uitzondering zoals genoemd in artikel 14, vijfde lid AVG dan wel artikel 41, eerste lid 
UAVG 

1 3. Rechten van betrokkene 

1. Betrokkene kan bij partijen onder meer een verzoek indienen om: 
• Inzage in de persoonsgegevens die over hem of haar worden verwerkt; 
• Rectificatie of wissing van hem of haar betreffende persoonsgegevens dan wel 

beperking van de verwerking. 
2. Indien betrokkene een verzoek richt tot een van de partijen, bericht deze hem bij de 

beantwoording ook over de identiteit van de andere partijen in het 
samenwerkingsverband waaraan eerder voor de doeleinden van het 
samenwerkingsverband gegevens zijn verstrekt. 

3. Partijen die vallen onder het regime van de AVG kunnen een verzoek als bedoeld in 
het eerste lid geheel of gedeeltelijk afwijzen voor zover dat noodzakelijk en evenredig is 
ter waarborging van het bepaalde in artikel 41, eerste lid UAVG. 

4. Partijen die gegevens verwerken onder het regime van de Wpg kunnen een verzoek 
geheel of gedeeltelijk afwijzen voor zover dat noodzakelijk en evenredig is ter 
waarborging van het bepaalde in artikel 27, eerste lid Wpg. 

5. Het openbaar ministerie kan een verzoek geheel of gedeeltelijk afwijzen voor zover dat 
noodzakelijk en evenredig is ter waarborging van het bepaalde in artikel 391 Wjsg. 

6. Partij(en) stemmen onderling af alvorens betrokkene wordt beantwoord conform de op 
de partijen van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de daarin geldende termijnen. 

14. Toetreding en uittreding 

1. Het convenant staat open voor toetreding door organisaties die de in het convenant 
geformuleerde doelstellingen nastreeft en daartoe gerechtigd is. 

2. Een organisatie die tot het convenant wil toetreden, kan daartoe een aanvraag indienen 
bij politie via het convenantenloket. 

3. De politie legt een verzoek tot toetreding van een andere organisatie voor aan (een 
vertegenwoordiging van) de convenantpartners. De beoordeling wordt gemaakt aan de 
hand van nut en noodzaak voor de doeleinden van het convenant, rechtmatigheid en 
integriteit van de beoogd toetredende partij. Indien de convenantpartners instemmen 
met het verzoek tot toetreding, vindt toetreding tot dit convenant plaats door middel van 
ondertekening van een aan dit convenant toe te voegen toetredingsverklaring. In deze 
verklaring is uitgewerkt welke rol de betreffende partij binnen de samenwerking vervult. 

4. Te allen tijde kan een organisatie uittreden na daartoe schriftelijk mededeling te hebben 
gedaan bij politie. Deze mededeling wordt terstond ter kennis gebracht van de overige 
convenantpartners. 
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15. Communicatie 

Externe communicatie voortvloeiende uit dit convenant, wordt door de partners onderling 
afgestemd, waarbij rekening wordt gehouden met de zelfstandige verantwoordelijkheid van 
de convenantpartners. 

16. Publicatie 

Dit convenant wordt gepubliceerd op de internetpagina van elke convenantpartner en/of ligt 
ter inzage bij de convenantpartners. Voor zover van toepassing voegen partners dit 
convenant toe aan hun register van verwerkingen. 

1 7. Slotbepalingen 

1. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van het 
convenant voort te duren, blijven na beëindiging van het convenant bestaan. 

2. Elke der convenantpartners is zelf aansprakelijk voor schade geleden door derden als 
gevolg van haar eigen handelingen, handelingen van haar ondergeschikten en van andere 
personen door haar ingeschakeld voor de uitvoering van dit convenant. 

3. Looptijd en evaluatie 
Dit convenant treedt in werking op 1 november 2019 en wordt aangegaan voor een 
periode van drie jaar. Tenzij één der convenantpartners hiertegen bezwaar maakt wordt 
het convenant verlengd voor een periode van maximaal twee jaar. Uiterlijk één jaar voor 
beëindiging van het convenant vindt een evaluatie van de samenwerking en de behaalde 
resultaten plaats in samenhang met de evaluatie van het uitvoeringsprotocol en wordt bij 
verslag vastgelegd. De evaluatie wordt door Bureau RVS gedaan. 

4. Wijzigingen in het convenant 
Wijzigingen in dit convenant kunnen slechts na onderling overleg en 
overeenstemming in het convenant worden doorgevoerd. De wijzigingen zullen in een 
aparte bijlage worden toegevoegd na parafering van alle convenantpartners. 

Aldus overeengekomen te Utrecht op ... 30.:-:-:-.9.fJ ..... ~ ..... 2019 

Ondertekening door: 

De korpschef, 

WND P itiechef Midden Nederland 

Mevrouw G. van Leeuwen 
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Bijlage: lijst met deelnemende partijen 
Bijlage: matrix gegevensuitwisseling hennepconvenant 
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