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Informatie

Lat: Informare = vormgeven / vormen / 
instrueren.
Van informatie kan pas gesproken worden als die 
voor mensen interpreteerbaar is. Het interpreteren 
en integreren van informatie resulteert in kennis.
Gegevens die niet gedeeld worden vormen geen 
informatie, ze lijken veel meer op een geheim.
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Soorten informatie

Uit open bron 
Toezicht informatie
Opsporingsinformatie
CIE-informatie
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VROM-IOD

De BOD van VROM welke belast is, op 
departementaal niveau met de opsporing 
van ernstige delicten (misdrijven) zoals die 
voortvloeien uit de handhaving van de 
beleidsinstrumentele wetgeving
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Organisatie 

Directeur/plv directeur
Directiebureau
Afdeling Strategie & Informatie
3 Regionale Recherche Teams (Utrecht –
Zwolle – Eindhoven)



© RoJo 6

Afdeling Strategie & Informatie 

CIE
Acquisitie & Infodesk
Beleid & Expertise



© RoJo 7

Werkgebied

Milieu
Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening
Integriteit

Ter ondersteuning van regio’s
Voor eigen opsporingsdienst
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Taakveld CIE

Inwinnen van criminele inlichtingen
Verstrekken van criminele inlichtingen
– Met gebruikmaking van informanten
– Onder toezicht FP
– Over zwacri-subjecten
– Over zwacri-feiten
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Informanten

Kunnen / willen op basis van argumenten 
niet als getuige optreden
Waarborging anonimiteit
– Extern
– Intern
– Zowel nu als in de toekomst
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Informanten

Vaak door CIE aangelopen
Geen criminelen
Bovenregionaal / internationaal actief
Commerciele of leidinggevende rol
Geen financieel belang
Zakelijk- / branchebelang
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Regels bij overdracht

Identiteit over te dragen informant alleen 
bekend bij overdragende medewerker.
Informatie niet tot in detail bekend.
Niet in lopend onderzoek.
Geen terugkoppeling resultaat
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Informatie

Wordt geanonimiseerd gebruikt
– Voor de start van een strafrechtelijk onderzoek
– Als aanvullende informatie gedurende een 

onderzoek
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Wat is anders

Strenge regelgeving / toezicht vanuit OM
Beveiligde werkruimte
Aangepaste automatisering
Medewerkers (runners) blijven op de achtergrond
Onvoorspelbare afspraken  
Keuze van locatie wordt gemaakt op basis van 
afscherming en blijft op basis van die 
afscherming ook geheim.


