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Geheimhoudingsverklaring,
Verklaring omgang met
Informatie
Ondergetekende:
Naam en voornamen:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Wonende te:
Functie/bedrijf:
Legitimatienummer en –type:
Verklaart hierbij kennis te hebben genomen van:
1.
Geheimhoudingsverplichtingen
De ondergetekende verplicht zich, zowel tijdens als ook na de beëindiging van zijn werkzaamheden voor de politie, tot strikte geheimhouding over alle aangelegenheden van de politie en/of
aangelegenheden van openbare orde en veiligheidsinstanties.
2.
Eigen verantwoordelijkheid
Ondergetekende is zich bewust van het feit dat de politie op grond van haar wettelijke
taakstelling onder meer vertrouwelijke informatie verzamelt, vastlegt en verwerkt. Onverlet de
bepalingen in deze geheimhoudingsverklaring zal ondergetekende de noodzakelijke
voorzorgsmaatregelen treffen ter handhaving van de vertrouwelijkheid van de informatie van de
politie.
3.
Derden
De ondergetekende is verplicht alle redelijkerwijs te verlangen zorgvuldigheid in acht te nemen
zodat onbevoegde personen en/of rechtspersonen geen gelegenheid hebben kennis te nemen
van gegevens en informatie van de politie.
4.
Verklaring omgang met informatie
De ondergetekende verklaart dat hij zorgvuldig zal omgaan met de hem toevertrouwde
informatie en dat in beginsel alle informatie - ongeacht waar deze is opgeslagen of wordt
verwerkt en bewerkt betreffende werkzaamheden voor de politie en aangelegenheden van de
politie - eigendom is van de politie, tenzij expliciet anders overeengekomen. Ondergetekende
garandeert - indien met toestemming informatie verwerkt is op apparatuur en/of
gegevensdragers die niet aan de politie toebehoren - de beveiliging van deze apparatuur en/of
gegevensdragers.
5.
Informatiegebruik
De ondergetekende zal geen kopieën maken, anders dan die welke noodzakelijk zijn voor de
overeengekomen werkzaamheden. De gegevens noodzakelijk voor de werkzaamheden dienen
uitsluitend op de afgesproken werkplek(ken) te worden gebruikt en bewaard en mogen,
behoudens toestemming, nooit naar elders worden meegenomen of anderszins naar buiten
worden gebracht.
6.
Informatie van de politie na beëindiging werkzaamheden
De ondergetekende dient bij beëindiging van de werkzaamheden voor de politie dan wel op
eerste verzoek van de politie alle in het kader van de werkzaamheden verkregen informatie over
te dragen aan de politie en zorg te dragen dat deze niet meegenomen worden op
gegevensdragers.
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7.
a)

b)

Meldplicht
De ondergetekende dient terstond aan de politie melding te maken van feiten en/of
omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat (vertrouwelijke) informatie onterecht in de
openbaarheid komt, kan komen, is gebracht of zal worden gebracht. Hieronder mede te
verstaan het in handen komen van onbevoegden.
De ondergetekende is verplicht aan de politie, op een door de politie te bepalen wijze,
opgave te doen van zaken wanneer hij/zij in aanraking is gekomen met de politie/justitie, en
die de belangen of het imago van de politie kunnen raken. Hieronder vallen in ieder geval
alle administratieve schikkingen, veroordelingen, verbalisering en/of aanhoudingen inzake
een misdrijf en/of een overtreding waarbij sprake is van alcohol/drugs gebruik en/of
verstoring van de openbare orde.

8.
Publicaties
Het publiceren van informatie van welke aard ook aangaande de politie en/of openbare orde- en
veiligheidsinstanties is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming door of
namens de politie.
9.
Beeld- en geluidsopnamen
Het is niet toegestaan beeld- of geluidsopnamen (waaronder GSM-opnames) van en over de
politie te maken zonder schriftelijke toestemming van de politie.
10.
Opvolgen aanwijzingen
Ondergetekende is verplicht alle binnen de politieorganisatie geldende voorschriften en door
politiemedewerkers in het belang van de orde of veiligheid gegeven opdrachten of aanwijzingen
stipt en onverwijld te zullen opvolgen en zelf de redelijkerwijs te verlangen zorgvuldigheid bij de
werkzaamheden voor de politie in acht te zullen nemen.
11.
Onmiddellijke beëindiging
Ondergetekende verklaart ermee bekend te zijn dat op ieder moment met onmiddellijke ingang
de opdracht tot uitvoering van werkzaamheden voor de politie, de toegang tot de gebouwen van
de politie en/of de toegang tot informatie kan worden ingetrokken.
12.
Geldende regels
Deze verklaring wordt beheerst door het Nederlands recht. De geldende (Nederlandse) wet- en
regelgeving en verdragsteksten en de geldende interne beveiligingsprocedures dienen altijd
nageleefd te worden.
13.
Schadevergoeding
De politie houdt zich het recht voor om bij overtreding van de verplichtingen neergelegd in deze
geheimhoudingsverklaring schadevergoeding te eisen. Dit laat overige rechten van de politie
onverlet.
De ondergetekende is zich bewust van de consequenties, mogelijk zelfs strafrechtelijk
(ingevolge artikel 272 Wetboek van Strafrecht), indien bovengenoemde afspraken worden
geschonden en/of de informatie op andere wijze wordt gebruikt dan omschreven. De
ondergetekende is er mee bekend dat alle handelingen via geautomatiseerde systemen worden
geregistreerd en bewaard. Bij vermoeden van misbruik kunnen de geregistreerde handelingen
gelden als bewijs. Alle handelingen onder de door de politie toegekende gebruikersidentificatie
voor toegang tot geautomatiseerde systemen worden toegerekend aan de ondergetekende.
Plaats en datum:
Handtekening

…………………………..
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Bijlage bij de Verklaring met betrekking tot de geheimhoudingsplicht
Art 2.
Art. 3

Art. 4

Art. 5.1

Art. 5.2
Art. 98.1

98.2

Art. 98a.1

98a.2

98a.3

Art. 98b

De Nederlandse Strafwet is toepasselijk op ieder die zich in Nederland aan enig
strafbaar feit schuldig maakt.
De Nederlandse Strafwet is toepasselijk op ieder die zich buiten Nederland aan
boord van een Nederlands vaartuig of luchtvaartuig aan enig strafbaar feit
schuldig maakt.
De Nederlandse Strafwet is toepasselijk op ieder die zich buiten Nederland
schuldig maakt:
1. aan een der misdrijven omschreven in artikel 92-96, 97a, 98-98c, 105 en 108110.
De Nederlandse Strafwet is toepasselijk op de Nederlander die zich buiten
Nederland schuldig maakt:
1. aan een der misdrijven omschreven in de Titels I en II van het Tweede Boek,
en in de artikelen 197a, 197b, 197c, 206, 237, 272, 273, 388 en 389.
2. aan een feit hetwelk door de Nederlandse strafwet als misdrijf wordt
beschouwd en waarop door de wet van het land waar het begaan is, straf is
gesteld.
De vervolging kan ook plaatshebben, indien de verdachte eerst na het begaan van
het feit Nederlander wordt.
Hij die een inlichting waarvan de geheimhouding door het belang van de staat of
van zijn bondgenoten wordt geboden, een voorwerp waaraan een zodanige
inlichting kan worden ontleend, of zodanig gegevens opzettelijk verstrekt aan of
ter beschikking stelt van een tot kennisneming daarvan niet gerechtigd persoon of
lichaam wordt, indien hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het een
zodanige inlichting, een zodanig voorwerp of zodanige gegevens betreft, gestraft
met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde
categorie.
Met dezelfde straf wordt gestraft hij die een inlichting die van een verboden plaats
afkomstig is en tot de veiligheid van de staat of van zijn bondgenoten in betrekking
staat, een voorwerp waaraan een zodanige inlichting kan worden ontleend, of
zodanige gegevens opzettelijk verstrekt aan of ter beschikking stelt van een tot
kennisneming daarvan niet gerechtigd persoon of lichaam, indien hij weet of
redelijkerwijs moet vermoeden dat het een zodanige inlichting, een zodanig
voorwerp of zodanige gegevens betreft.
Hij die een inlichting, een voorwerp of gegevens als bedoeld in artikel 98, hetzij
opzettelijk openbaar maakt, hetzij zonder daartoe gerechtigd te zijn opzettelijk
verstrekt aan of ter beschikking stelt van een buitenlandse mogendheid, een in het
buitenland gevestigd persoon of lichaam, dan wel een zodanig persoon of lichaam
dat gevaar ontstaat dat de inlichting of de gegevens aan een buitenlandse
mogendheid of aan een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam bekend
wordt, indien hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het een zodanige
inlichting of zodanige gegevens betreft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.
Indien de schuldige heeft gehandeld in tijd van oorlog dan wel in dienst of in
opdracht van een buitenlandse mogendheid of van een in het buitenland
gevestigd persoon of lichaam, kan levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van
ten hoogste twintig jaren of geldboete van de vijfde categorie worden opgelegd.
Handelingen gepleegd ter voorbereiding van een misdrijf als omschreven in de
voorgaande leden worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren
of geldboete van de vijfde categorie.
Hij aan wiens schuld te wijten is dat een inlichting, een voorwerp of gegevens als
bedoeld in artikel 98, openbaar worden gemaakt of ter beschikking komt van een
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Art. 98c. 1

98c. 2
Art. 272.1

272.2
Art. 273.1

273.2
273.3

tot kennisneming daarvan niet gerechtigd persoon of lichaam, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van derde categorie.
Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde
categorie wordt gestraft:
1. hij die opzettelijk een inlichting, een voorwerp of gegevens als bedoeld in
artikel 98, zonder daartoe gerechtigd te zijn, onder zich neemt of houdt;
2. hij die enige handeling verricht, ondernomen met het oogmerk om, zonder
daartoe gerechtigd te zijn, de beschikking te krijgen over een inlichting, een
voorwerp of gegevens als bedoeld in artikel 98;
3. hij die tersluiks, onder een vals voorgeven, door middel van een vermomming
of langs andere dan de gewone toegang op of in een verboden plaats komt of
tracht te komen, aldaar in dier voege aanwezig is, of zich op een van die
wijzen of door een van die middelen vandaar verwijdert of tracht te
verwijderen.
De bepaling onder 3 is niet toepasselijk, indien de rechter blijkt dat de dader niet
heeft gehandeld met het oogmerk bedoeld onder 2.
Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat hij uit
hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of
beroep verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.
Indien dit misdrijf tegen een bepaald persoon gepleegd is, wordt het slechts
vervolgd op diens klacht.
Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde
categorie wordt gestraft hij die opzettelijk
1. aangaande een onderneming van handel, nijverheid of dienstverlening bij
welke hij werkzaam is of is geweest, bijzonderheden waarvan hem
geheimhouding is opgelegd, bekend maakt of
2. gegevens die door misdrijf zijn verkregen uit een geautomatiseerd werk van
een onderneming van handel, nijverheid of dienstverlening en die betrekking
hebben op deze onderneming, bekend maakt of uit winstbejag gebruikt,
indien deze gegevens ten tijde van de bekendmaking of het gebruik niet
algemeen bekend waren en daaruit enig nadeel kan ontstaan.
Niet strafbaar is hij die te goeden trouw heeft kunnen aannemen dat het algemeen
belang de bekendmaking vereiste.
Geen vervolg heeft plaats dan op klacht van het bestuur van de onderneming.

