
POLITIE n rRna DCMR 
milieudienst 
Rijnmond 

Convenant gegevensuitwisseling tussen 

de politie Rotterdam-Rijnmond 

en de DCMR Milieudienst Rijnmond 

DMS 21007606 

Rotterdam, 14 januari 2010 



De politie Rotterdam-Rijnmond, gevestigd te Rotterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer 

A.J. Meijboom, korpschef politie Rotterdam Rijnmond, hierna te noemen: de politie 

en 

De gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond, gevestigd te Schiedam, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer mr. J.H. van den Heuvel, directeur, hierna te noemen: de DCMR 

Hierna gezamenlijk te noemen: de partijen 

Nemen in aanmerking 

dat de politie tot taak heeft de opsporing van strafbare feiten, handhaving van de openbare orde 

en hulpverlening aan hen die dit behoeven; 

dat de DCMR onder andere tot taak heeft het verrichten van werkzaamheden ter bevordering van 

de veiligheid en de kwaliteit van het leefmilieu voor zover vallend binnen de gemeenschappelijke 

regeling DCMR Milieudienst Rijnmond; 

dat partijen vanuit hun taken en bevoegdheden in aanraking komen met milieudelicten; 

dat de samenwerking tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond 

met betrekking tot de handhaving van milieuregelgeving en opsporing van milieudelicten beter 

gestalte zou moeten krijgen; 

dat een goede informatie-uitwisseling tussen beide partners een voorwaarde is voor een betere 

handhaving van milieuregelgeving en opsporing van milieudelicten; 

dat deze samenwerking wordt verricht met het oog op de verbetering van de doeltreffendheid en 

de doelmatigheid van de uitvoering van hun taken; 

dat de partijen zich ervan bewust zijn dat zij bij het uitwisselen van gegevens gehouden zijn aan 

de op hen van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hierbij dient een evenwicht tussen het 

belang bij gegevensuitwisseling voor de aanpak met betrekking tot de handhaving van 

milieuregelgeving, de bestrijding van milieucriminaliteit en het belang van de betrokkene bij de 

bescherming van zijn of haar persoonlijke levenssfeer gevonden te worden; 

Dat de privacyregelgeving, waaronder in de eerste plaats de Wet bescherming persoonsgegevens 

en de Wet politiegegevens, eisen stelt aan een zorgvuldige gegevensverwerking; 

dat artikel 4:2, tweede lid van het Besluit politiegegevens bepaalt dat politiegegevens die worden 

verwerkt voor een goede uitvoering van hun taak kunnen worden verstrekt aan ambtenaren die 

toezicht houden op de naleving van wetgeving als er afspraken vastgelegd worden over welke 

gegevens verstrekt worden, in welke gevallen en onder welke voorwaarden 

dat deze overeenkomst de formele vastlegging behelst van deze afspraken over de coördinatie, 

samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de convenantpartners ten behoeve van de 

handhaving van milieuregelgeving en opsporing van milieudelicten in de regio Rotterdam-

Rijnmond; 

dat deze samenwerking de instemming heeft gekregen van het arrondissementsparket te 

Rotterdam (mr. E.J.V. Pols) en het Functioneel Parket (mr. R.M.J. de Rijck). 



Artikel 1 Definities en afkortingen 

Milieudelicten: handelen in strijd met milieuwet- en regelgeving 

LOM: Landelijk Overleg Milieuhandhaving 

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 

persoon 

Politiegegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 

persoon dat in het kader van de uitoefening van de politietaak wordt verwerkt, 

Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft; 

CIE: Criminele Inlichtingen Eenheid 

Wet Bibob: Wet bevordering integhteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens 

Wpg: Wet politiegegevens 

Bpg: Besluit politiegegevens 

Wjsv: de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens 

Artikel 2 Doelstelling 

1. Het convenant heeft tot doel het meer zicht en grip verkrijgen op de milieucriminaliteit, waarna 

deze criminaliteit kan worden geïdentificeerd en kan worden aangepakt. 

2. Partijen besteden hierbij in het bijzonder aandacht aan: 

gegevens die vooral betrekking hebben op de door het LOM (Landelijk Overleg Milieu

handhaving) geprioriteerde onderwerpen op het gebied van milieucriminaliteit, maar ook 

andere milieudelicten zijn niet uitgesloten; 

toepassing van de Wet Bibob. 

3. De partijen zullen met het oog op benoemde doelstelling bezien of, en zo ja op welke wijze, zij - al 

dan niet in onderlinge samenwerking - binnen de bestaande kaders van de voor hen toepasselijke 

wet- en regelgeving en opgedragen taak met het oog op de aanpak van milieucriminaliteit 

interventies kunnen plegen gericht op: 

het voorkomen, opsporen en vervolgen van strafbare feiten; 

het uitoefenen van toezicht op de naleving van de regelgeving; 

het nemen van een bestuursrechtelijke en/of strafvorderlijke beslissing; 

het beëindigen van gevaarlijke situaties; 

het beschermen van de gezondheid. 

Artikel 3 Gegevensuitwisseling 

1. Partijen verkrijgen en gebruiken uitsluitend die gegevens van de andere partij die zij nodig hebben 

om hun taken uit te oefenen en een bijdrage te leveren aan de in artikel 2 genoemde doelstelling 

van dit convenant. 

2. Uitwisseling en verstrekking van politie- en persoonsgegevens vindt zowel actief plaats als op 

verzoek van een van de partijen. 



3. De uitwisseling van gegevens geschiedt bij de politie te allen tijde via de infodesk van de 

Regionale Informatie Organisatie, hieronder verder aangeduid als "RIO". 

4. Partijen mogen er wederzijds op vertrouwen dat de geleverde gegevens volledig zijn en vooraf

gaande aan de levering zijn getoetst op juistheid en betrouwbaarheid. 

Artikel 4 Informatieverstrekking ten behoeve van toezicht/handhaving 

1. De politie verstrekt de politiegegevens ten behoeve van de toezichthoudende taken aan de DCMR 

op grond van artikel 4.2, tweede lid Bpg. De DCMR verstrekt aan de politie persoonsgegevens ten 

behoeve van de toezichthoudende taken op grond van de artikelen 8 en 9 Wbp. 

2. De politie verstrekt maandelijks een overzicht aan de DCMR van de bedrijven en personen 

waartegen proces-verbaal is opgemaakt met betrekking tot de wetgeving waarvoor DCMR is 

aangewezen als toezichthouder. In dit overzicht wordt aangegeven welke strafbare feiten het 

betreft, de datum van constatering en de modus operandi. 

3. De politie verstrekt actief politiegegevens ten behoeve van de toezichthoudende taken aan de 

DCMR die wijzen op een (ernstige) aantasting van het milieu. 

4. Op een schriftelijke bij RIO ingediende aanvraag verstrekt de politie aan de DCMR 

politiegegevens die nodig zijn in verband met de toezichthoudende taken van de DCMR. 

5. De DCMR verstrekt persoonsgegevens aan de politie ten behoeve van zijn toezichthoudende 

taken met betrekking tot de milieuregelgeving die van belang kunnen zijn voor een goede 

taakvervulling van de politie. 

Artikel 5 Informatieverstrekking ten behoeve van opsporing 

1. De politie verstrekt de politiegegevens ten behoeve van de opsporing op grond van artikel 16 

Wpg. De DCMR verstrekt persoonsgegevens ten behoeve van de opsporing op grond van artikel 

8 en 9 Wbp. 

2. De DCMR verstrekt maandelijks aan de politie een overzicht van de bedrijven en personen, die 

als verdachte zijn aangemerkt terzake van een overtreding van de milieuwetgeving. 

3. De politie verstrekt aan de buitengewoon opsporingsambtenaren van de DCMR politiegegevens 

die van belang kunnen zijn voor een door de DCMR ingesteld opsporingsonderzoek. 

4. Indien bij de politie een opsporingsonderzoek loopt, kan de DCMR persoonsgegevens met 

betrekking tot dit opsporingsonderzoek verstrekken aan de politie op schriftelijke aanvraag (in 

overleg met de officier van justitie) van de politie. 

Artikel 6 Informatieverstrekking ten behoeve van BIBOB: 

1. De DCMR verstrekt aan de politie persoonsgegevens ten behoeve van BIBOB op basis van artikel 

8 Wbp. 



De politie verstrekt aan de Officier van justitie persoonsgegevens op basis van artikel 16 Wpg. 

Daarnaast kan de politie politiegegevens die onder het regiem van artikel 4.2.2. Bpg vallen aan de 

DCMR verstrekken. 

2. De DCMR verstrekt bij een nieuwe vergunningaanvraag ex artikel 8.1 Wet milieubeheer of bij het 

vermoeden dat een reeds gegeven beschikking op basis van artikel 3 van de Wet Bibob zou 

kunnen worden ingetrokken, persoonsgegevens betreffende deze aanvraag/beschikking aan de 

politie. De politie gaat na of er reeds persoonsgegevens beschikbaar aanwezig zijn betreffende 

deze aanvraag/beschikking. Indien deze gegevens aanwezig zijn, bestaan de volgende 

mogelijkheden: 

als de informatie niet onder het regime van artikel 4.2.2. Bpg valt zal de informatie worden 

doorgeven aan de CIE- officier van justitie van het arrondissementsparket Rotterdam, die 

vervolgens de afweging zal maken of gebruik zal worden gemaakt van de hem toekomende 

tipfunctie, ex artikel 26 van de Wet Bibob en het bestuursorgaan zal wijzen op de 

wenselijkheid het Bureau BIBOB om een advies te vragen, of 

de informatie valt onder het regime van artikel 4.2.2. Bpg en wordt door de politie aan DCMR 

verstrekt. 

3. De politie verstrekt aan de DCMR politiegegevens, die vallen onder het regiem van artikel 4.2.2 

Bpg en die aanleiding zouden kunnen geven om een bestaande vergunning op grond van artikel 3 

van de Wet Bibob in te trekken of een aanvraag tot een nieuwe vergunning te weigeren. 

Artikel 7 Informatieverstrekkingen ten behoeve van analyse 

1. De politie verstrekt aan de DCMR de onder 4.2.2 Bpg vallende politiegegevens, waarna de DCMR 

strategische en tactische analyses op het gebied van zijn taakvervulling maakt. 

2. De DCMR verstrekt aan de politie persoonsgegevens, die voor de politie nodig zijn om 

strategische en tactische analyses op het gebied van milieucriminaliteit te kunnen maken. 

3. Partijen bespreken de genoemde analyses met elkaar. Het doel van een strategische analyse is 

om prioriteit te bepalen op de aanpak van zaken binnen het taakveld milieu. Het doel van een 

tactische analyse is het geven van inzicht in welke milieudelictsoorten moeten worden bestreden. 

Artikel 8 Vastleggen verstrekkingen 

De politie legt, conform art 6.4. lid 4 BPG van iedere verstrekking van persoonsgegevens vast: 

de identiteit van verzoeker; 

de datum van de verstrekking; 

een omschrijving van de verstrekte gegevens; 

het doel van de verstrekking. 



Artikel 9 De geheimhoudingsplicht 

1. De uitgewisselde informatie heeft een vertrouwelijk karakter, waarbij in verband met de privacy 

van personen een geheimhoudingsplicht geldt. 

2. Voor zover partijen daartoe niet al verplicht zijn, leggen zij aan die medewerkers die inzage 

hebben of - in overeenstemming met het bepaalde in dit convenant - op andere wijze 

persoonsgegevens verkrijgen, een plicht tot geheimhouding op. Deze plicht strekt tot 

geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan de medewerkers kennis nemen, behoudens 

voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot 

mededeling voortvloeit. 

3. Persoonsgegevens worden niet aan anderen dan de partijen bij dit convenant verstrekt. 

4. Strafrechtelijke persoonsgegevens worden niet aan anderen dan de partijen bij dit convenant 

verstrekt dan na toestemming van de officier van justitie, overeenkomstig artikel 7 Wpg. 

Artikel 10 Multidisciplinair onderzoek 

Dit convenant is niet van toepassing in het geval dat er een multidisciplinair onderzoek plaatsvindt. 

Binnen een dergelijk team is vrije uitwisseling van persoonsgegevens toegestaan. 

Artikel 11 Wijziging overeenkomst 

Herziening, wijziging of aanvulling van deze overeenkomst geschiedt in onderling overleg tussen de partijen 

en dient schriftelijk te worden vastgelegd. 

Artikel 12 Inwerkingtreding en duur 

1. Dit convenant treedt in werking op 1 januari 2010 en heeft een looptijd van een jaar. 

2. Het convenant wordt na een jaar telkens stilzwijgend verlengd met een jaar. 

Artikel 13 Beëindiging 

1. ledere partij is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen 

indien een partij nalaat enige bepaling van deze overeenkomst na te komen, nadat hij daartoe 

schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn heeft gekregen om deze alsnog na te 

komen. 

2. Partijen kunnen op grond van het eerste lid van dit artikel deze overeenkomst beëindigen met 

behoud van het recht schadevergoeding te vorderen in het geval van geleden schade als gevolg 

van een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij. 



Artikel 14 Evaluatie 

Voor het einde van het jaar na inwerkingtreding van de overeenkomst evalueren partijen de 

gegevensuitwisseling krachtens dit convenant. Hierna evalueren partijen iedere twee jaar de 

gegevensuitwisseling. 

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht 

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, zullen zoveel 

mogelijk tussen partijen in onderling overleg wordt opgelost, dan wel na inschakeling van de officier van 

justitie of de CIE officier van Justitie. 

Artikel 16 Overige bepalingen 

Indien afzonderlijke bepalingen van de overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn, heeft dat geen 

gevolgen voor de overige bepalingen. 

de heer A.J. M 

iopolitie Rotterdam-Rijnmond 

Rotterdam, 14 januari 2010 

de heer mr. J.H. van den Heuvel, 

directeur DCMR Milieudienst Rijnmond 


