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GEMEENTE SEVENUM 

Parket Roermond 
t.a.v. de heerl 
Postbus 950 	 

t.:"Ps ;T= • 

 

6040 AZ Roermond 

Uw kenmerk 	 Uw brief van 
	

Ons kenmerk 
	

Sevenum, 
17 februari 2006 

Behrdeldclgor, Doorkiesnunrer, 
0771. 	'4""  

 

Onderwerp 
Convenant Het Groene Goud 

Hierbij stuur ik u de definitieve versie van het convenant "Het Groene Goud". Dit integrate project, 
waaraan diverse partners aan meewerken, wil op een praktische en daadkrachtige wijze de hennep-
plantages aanpakken. In het project zullen een combinatie van strafrechtelijke, civielrechtelijke en 
bestuursrechtelijke instrumenten worden toegepast om het kweken van hennep in het algemeen en in 
het bijzonder in het buitengebied te ontmoedigen. 

Op donderdag 16 maart 2006 zal het convenant worden ondertekend door alle partners. Daarmee zal 
het officiele startsein worden gegeven. De Provincie heeft besloten actief deel te nemen aan het pro-
ject en heeft aangegeven het project te willen ondersteunen met een financiele bijdrage. Gedeputeer-
de M.Vestjens zal het convenant ondertekenen namens de Provincie Limburg. 

U wordt verzocht het convenant ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur. 

Met vriendelijke groet, 

Namem riA wprknroep, 

Am btenaar Openbare Veiligheid 

Postadres : Bezoekadres : Telefoon : 077-4677555 B.N.G.Den Haag 28.50.07.688 
Postbus 6812 Raadhuisplein 1 Telefax 	: 077-4672965 Postbank 103 51 10 
5975 ZG SEVENUM 5975 BK SEVENUM E-mail 	: Gemeente@sevenum.nl  BTW-nr.:NL.0015.67.706.B.01 



Memo t.b.v. iuridische onderbouwing van het standpunt van het OM m.b.t. het 
niet verstrekken van strafvorderlijke gegevens n.a.v. het voorstel van  
gedeputeerde Vestiens om de namen en adressen van betrapte hennepkwekers 
op Internet te plaatsen.  

Basis voor besluitvorming over het verstrekken van de betreffende strafvorderlijke 
gegevens vormt of de Wet Politieregisters (als de betreffende gegevens nog niet in 
een strafdossier of in een registratiesysteem van het Openbaar Ministerie (OM) zijn 
opgenomen, en deze gegevens dus nog behoren tot de politieregisters) of de Wet 
Justitiele en Strafvorderlijke Gegevens (hierna Wjsg) en de hierop gebaseerde 
Aanwijzing Wjsg (wanneer gegevens opgenomen zijn in een strafdossier of 
registratiesysteem bij het OM). 

Wet en Besluit Politieregisters: 
Bij verstrekking uit politieregisters hebben de politie en het OM elk een eigen 
verantwoordelijkheid. Het OM is, als verantwoordelijke voor het 
opsporingsonderzoek, gehouden belangen van opsporing en vervolging te wegen, 
indien er sprake is van een voorgenomen verstrekking. 
Het OM draagt op basis van de privacywetgeving echter geen 
verantwoordelijkheid voor het naieven van privacyregels bij verstrekking uit 
politieregisters op basis van de Wet Politieregisters. 
Dat is de verantwoordelijkheid van de beheerder van het desbetreffende 
register (veelal de korpsbeheerder). 
Volledigheidshalve kan hier nog vermeld worden dat de Wet Politieregisters een 
gesloten verstrekkingenregime kent: dit houdt concreet in dat in beginsel alleen 
verstrekking plaatsvindt aan in de Wet en het Besluit genoemde instanties. Op grond 
van artikel 30 van de Wet Politieregisters is de politie voor het overige verplicht tot 
geheimhouding. 
Verstrekking aan derden is slechts in bijzondere gevallen mogelijk, voor zover die 
verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de politietaak. 
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft al eerder duidelijk 
gemaakt dat het uit de anonimiteit halen van bijv. veelplegers geen onderdeel 
uitmaakt van de politietaak. Verstrekking is slechts toegestaan als recht wordt 
gedaan aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. "Publicatie via internet 
heeft een dermate groot bereik dat dit in relatie tot het doel van de verstrekking snel 
bovenmatig zal zijn", aldus het CBP. De uitzondering op artikel 30 Wet 
Politieregisters kan bovendien alleen van toepassing zijn in bijzondere gevallen. Het 
kan niet als basis dienen voor een structurele gegevensuitwisseling. Dit Ieidt er toe 
dat voor iedere verstrekking een afweging van de concrete feiten en omstandigheden 
zal moeten plaatsvinden. Het feit dat er sprake is van bijvoorbeeld een veelpieger 
kan op zichzelf verstrekking van deze gegevens niet rechtvaardigen. 

Wet en Aanwijzing Justitiele en Strafvorderlijke Gegevens: 
In deze regelgeving worden kaders aangegeven voor verstrekking van 
strafvorderlijke gegevens uit alle bestanden van het OM aan betrokkenen en derden 
voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden. De aanwijzing geeft aan in 
welke gevallen en onder welke voorwaarden en aan wie het Openbaar Ministerie het 
tot zijn taak rekent om informatie te verstrekken. 
Voor de beoordeling van alle verstrekkingen worden de navolgende algemene 
beginselen en uitgangspunten gehanteerd: 
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• Geen plicht maar een bevoegdheid. Dit betekent dat men geen recht op 
informatie kan ontlenen aan deze aanwijzing. Er zal altijd een afweging dienen 
plaats te vinden. 

• Geen service. Het verstrekken van strafvorderlijke gegevens voor buiten de 
strafrechtspleging gelegen doeleinden is alleen mogelijk als het past binnen de 
taakuitoefening van de officier van justitie en voor zover dit wordt genoodzaakt 
door een zwaarwegend algemeen belang. Dat betekent dat strafvorderlijke 
gegevens niet mogen worden verstrekt op grond van het enkele belang dat de 
derde daarbij heeft. 

• Meer zekerheid omtrent de strafrechtelijke vervolging. Uitgangspunt is dat er 
alleen strafvorderlijke gegevens warden verstrekt, indien er een vonnis is van de 
strafrechter. Verstrekking in een eerder stadium is alleen mogelijk als het OM is 
gebleken van spoedeisende belangen om eerder te verstrekken en de strafzaak 
(strafvorderlijk) is beoordeeld door het OM. 

• Passief/actief. De officier van justitie kan zowel actief (op eigen initiatief) als 
passief (op verzoek) informatie verstrekken. 

• Subsidiariteit, noodzakelijkheid, proportionaliteit en evenredigheid. Bij het 
beoordelen van de vraag of, en zo ja in welke vorm, informatie verstrekt kan 
worden, zijn de beginselen noodzakelijkheid, proportionaliteit, evenredigheid en 
subsidiariteit nauw met elkaar verweven. Indien het doel van de ontvanger op 
andere, minder inbreuk op de privacy makende, manier dan via verstrekking van 
strafvorderlijke gegevens door het OM door verzoeker kan worden bereikt, blijft 
verstrekking achterwege. Uitgangspunt moet in ieder geval de selectie van 
informatie blijven, opdat niet meer wordt verstrekt dan nodig is voor het doel van 
de verstrekking (bijv. door anonimiseren, door delen weg te laten, een 
samenvatting te geven of enkele mededeling te doen van relevante informatie). 
Het is op basis van de Wjsg niet aan de ontvanger om te bepalen welke 
strafvorderlijke gegevens deze nodig heeft, maar aan het OM. 

• Contra-indicatie. Bij een contra-indicatie wordt in beginsel Oen informatie 
verstrekt. De volgende omstandigheden worden in ieder geval als contra-indicatie 
aangemerkt: sepot, vrijspraak, zaak is nog niet beoordeeld, ontvanger is niet 
genoemd in aanwijzing, strijdigheid met andere uitgangspunten van de 
aanwijzing. Een andere contra-indicatie is nog het belang van het (opsporings-) 
onderzoek, dat kan duren tot er een onherroepelijk vonnis van de rechter 
voorhanden is. 

Op basis van bovenstaande stelt het OM Roermond zich dan ook op het 
standpunt, dat niet overgegaan zal worden tot (structurele) verstrekking en/of 
publicatie van tot op de persoon herleidbare gegevens van diegenen die op 
enigerlei wijze betrokken zijn (geraakt) bij de wietteelt. 

Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar: 
• De Wet Politieregisters en het hierop gebaseerde Besluit Politieregisters; 
• De Wet Justitiele en Strafvorderlijke Gegevens (Wjsg) en de hierop gebaseerde 

Aanwijzing Wjsg); 
• Het standpunt van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) m.b.t. 

zogenaamde "zwarte Iijsten" en de "digitale schandpaal" (zie ook website: 
www.cbpweb.nl). 

Parket Openbaar Ministerie Roermond, 18 april 2006. 
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Arrondissementsparket te Roermond 

Postadres: Postbus 404, 6040 AK Roermond 	 Vestigingsadres: 

Buitenop 8 C-D 
Aan de heer H.M.F. Bruls, 	 6041 LA Roermond 

Korpsbeheerder Politie Limburg-Noord, 	 Bezoekadres: 

Postbus 3434, 	 Willem II Singel 67, Roermond 

5902 RK Venlo 	 Telefoon (0475) 35 22 22 

Fax (0475) 35 24 40 

Onderdeel 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer(s) 

Datum 

Ons kenmerk 

Bijlage(n) 

Onderwerp 

Bij beantwoording de datum en 

ons kenmerk vermelden. 

18 april 2006 
6000 
1 
memo standpunt OM "digitale Schandpaal". 

Telefonische informatie tussen 

09.00 en 12.00 uur. 

Beste Hubert, 

Hierbij doe ik jou een memo toekomen over de juridische 
onderbouwing van het standpunt OM Roermond m.b.t. het niet 
verstrekken van strafvorderlijke gegevens n.a.v. het voorstel van 
gedeputeerde Vestjens om in het kader van het project "Het 
Groene Goud" de namen en adressen van betrapte 
hennepkwekers op Internet te plaatsen. 
Volledigheidshalve verwijs ik verder naar het bijgevoegde memo. 

Met vriendelijke groe ..... grog 

N.G. Zandee,1 	  
Wnd. Hoofdofficier van Justitie 
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Arrondissementsparket te Roermond 

Postadres: Postbus 404, 6040 AK Roermond 	 Vestigingsadres: 

Buitenop 8 C-D 

Aan de heer B. Rookhuijzen, 	 6041 LA Roermond 

Korpschef Politie Limburg-Noord, 	 Bezoekadres: 

Postbus 52, 	 Willem II Singel 67, Roermond 

5900 AB Venlo 	 Telefoon (0475) 35 22 22 

Fax (0475) 35 24 40 

Onderdeel 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer(s) 

Datum 

Ons kenmerk 

Bijlage(n) 

Onderwerp 

Beleidsunit Bij beantwoording de datum en 

ons kenmerk vermelden. 

18 april 2006 
6000 
1 
memo standpunt OM "digitale Schandpaal". 

Telefonische informatie tussen 

09.00 en 12.00 uur. 

Beste Brian, 

Hierbij doe ik jou een memo toekomen over de juridische 
onderbouwing van het standpunt OM Roermond m.b.t. het niet 
verstrekken van strafvorderlijke gegevens n.a.v. het voorstel van 
gedeputeerde Vestjens om in het kader van het project "Het 
Groene Goud" de namen en adressen van betrapte 
hennepkwekers op internet te plaatsen. 

,yolledigheidshalve verwijs ik verder naar het bijgevoegde memo. 

.Met vriendelijke groet, 

N.G. Zandee, 	 
Wrrd-.-Ftcrufctcffrcter-van-Jtittttie 
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