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CONVENANT Informatie uitwisseling 
t.b.v. Collectieve Briefings 

Centrum Den Haag  

Ondergetekenden:

1. Gemeente Den Haag, Spui 70 te Den Haag, vertegenwoordigd door Burgemeester  
Drs. W.J.Deetman; 

2. Regiopolitie Haaglanden, Burgemeester Patijnlaan 35 te ‘s-Gravenhage, vertegenwoordigd door 
de Bureauchef XXX; 

3. Openbaar Ministerie, arrondissementsparket ‘s-Gravenhage, Prins Clausplein 30 te Den Haag, 
vertegenwoordigd door de Hoofdofficier van Justitie XXX; 

4. HTM personenvervoer nv, Grote Marktstraat 43 te Den Haag, vertegenwoordigd door de directeur 
Exploitatie XXX; 

5. Magazijn de Bijenkorf bv, Wagenstraat 32 te Den Haag, vertegenwoordigd door Store Manager 
de heer XXX;  

6. Vroom & Dreesmann, Grote Marktstraat 50, te Den Haag, vertegenwoordigd door de 
bedrijfsleidster mevrouw XXX; 

7. Maison de Bonneterie, Gravenstraat 2, te Den Haag, vertegenwoordigd door de bedrijfsleider de 
heer XXX; 

8. Falck | PreNed, Karel Doormanweg 4 te Schiedam, vertegenwoordigd door de Regio Directeur de 
heer  XXX;  

9. Trouw Security B.V., Rhijnspoor 235 te Capelle a/d IJssel, vertegenwoordigd door de 
Commercieel Directeur de heer XXX; 

10. Klein Beveiliging Services, Stolkstraat 5 te Zoetermeer, vertegenwoordigd door de heer XXX; 
11. Code Bewaking BV, Griendstraat 17 te Krimpen a/d IJssel, vertegenwoordigd                           

door de heer XXX; 
12. Trent Security, Puntegaalstraat 115-117 te Rotterdam, vertegenwoordigd door algemeen 

directeur de XXX. 
 

Overwegingen:

Aanleiding tot opstellen convenant 

- criminaliteit, overlast, en andersoortige verstoringen vormen een bedreiging voor de openbare 
orde in de woon- en leefomgeving in de gemeente ‘s-Gravenhage, hierna te noemen “overlast 
en criminaliteit; 

- vast is komen te staan dat veel wijken in de gemeente ‘s-Gravenhage worden geconfronteerd 
met deze overlast en criminaliteit; 

- de hierboven genoemde partners op het gebied van de veiligheid en leefbaarheid, hierna te 
noemen “participanten”, willen een veilige en leefbare woon- en leefomgeving tot stand 
brengen; 

- voor een effectieve aanpak van overlast en criminaliteit is meestal de inzet van meer dan één 
van de participanten nodig; 

- in het plan van aanpak maken participanten afspraken over inzet en werkwijze om een 
geïntegreerde aanpak van de problemen te realiseren; 

- participanten zijn daarbij gebaat bij de uitvoering van het plan van aanpak als borging zodat 
allen kunnen vertrouwen dat situaties van overlast en criminaliteit in gezamenlijkheid worden 
aangepakt; 

- hiervoor is afstemming op basis van uitwisseling van informatie tussen de participanten 
noodzakelijk, ieder vanuit zijn/haar eigen taakveld, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

 
Doel van afstemming en informatie-uitwisseling 

- ten behoeve van een efficiënte en effectieve aanpak van de criminaliteit en overlast en de 
inzet in het kader van hun toezicht- en handhavingstaak, stemmen participanten met elkaar af; 
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- ter realisatie van de meest toepasselijke aanpak, inzet en operationele uitvoering wisselen 
participanten met elkaar relevante informatie uit; 

 
Randvoorwaarden 
 
- de participanten zijn bij deze uitwisseling van informatie gehouden aan strikte wet- en 

regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van individuele 
burgers, waarbij met name de bepalingen gesteld bij of krachtens de Wet bescherming 
persoonsgegevens en de Wet politieregisters cq Wet politiegegevens van belang zijn. 

 
Slechts die gegevens worden uitgewisseld die nodig zijn voor een efficiënte en effectieve inzet van 
participanten en voor een adequate aanpak van overlast en criminaliteit door toezicht en 
handhaving. 
Het gaat daarbij om de volgende informatie: 
- personalia van (mogelijke) daders van strafbare feiten en overlastveroorzakers; 
- foto’s van personen mogen worden vertoond, echter deze worden niet verstrekt; 
- exacte locatie van plaatsen of panden waar overlast voorkomt en/of criminaliteit wordt 

gepleegd; 
- kentekens van voertuigen die betrokken zijn bij overlast en criminaliteit; 
- informatie met betrekking tot evenementen en risicovolle demonstraties. 
 

Participanten komen als volgt overeen:

Artikel 1.

Participanten werken samen zoals beschreven in het plan van aanpak, dat geldt voor het  
KVO-binnenstad, zijnde het centrumgebied gelegen binnen de grachtengordel, te Den Haag. 
 
Artikel 2.

Aan deze samenwerking kunnen nieuwe participanten worden toegevoegd, die deelnemen aan het 
uitvoeren van toezicht en handhaving. Dit ter beoordeling van ondergetekenden. Toegevoegde 
participanten ondertekenen dit convenant separaat in een afzonderlijke bijlage, die deel uitmaakt van 
dit convenant. 
 
Artikel 3.

Tussen participanten vindt periodiek een briefing plaats, waarbij algemene en individuele gevallen 
van criminaliteit en overlast in de woon- en leefomgeving in het aangewezen gebied besproken 
kunnen worden. 

Artikel 4.

De vertegenwoordigers van participanten zullen, ieder vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid, 
relevante en terzake dienende gegevens en informatie inbrengen, die na analyse in de briefing wordt 
ingebracht. Voor het overleg ligt het accent op informatie over ontwikkelingen in de criminaliteit en de 
overlast en de plaatsen waar en tijden waarop de criminaliteit en overlast voorkomen. Indien 
noodzakelijk voor een effectieve aanpak worden daderanalyses besproken. Voor de briefings betreft 
het operationele informatie om de uitvoering te sturen en de medewerkers te instrueren of 
aanwijzingen te geven. 

Artikel 5.

De briefings worden voorbereid door de politie. De politie verzorgt de noodzakelijke instructies en 
aanwijzingen voor de werkwijze en het optreden van de medewerkers van de participanten. 
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Artikel 6.

De vertegenwoordigers van participanten kunnen een voorbehoud maken over de aard, omvang en 
inhoud van de informatie die zij inbrengen. 

Artikel 7.

De participanten maken in het overleg op basis van de ingebrachte informatie afspraken over de 
aanpak en inzet  ten aanzien van de criminaliteit en overlast, waarbij elke participant zijn/haar eigen 
specifieke inzet pleegt, hetgeen wordt vastgelegd in het plan van aanpak. 

Artikel 8.

Politiegegevens worden slechts verstrekt aan medewerkers van de participanten die zijn 
voorgedragen. De door de participanten voorgedragen medewerkers beschikken over een geldige 
Verklaring omtrent Gedrag. De politie behoudt zich het recht medewerkers van participanten, zonder 
opgaaf van reden, de toegang tot de briefing te weigeren.     

Artikel 9.

De uitgewisselde informatie heeft een vertrouwelijk karakter, waarbij in verband met de privacy van 
personen een geheimhoudingsplicht geldt voor alle betrokkenen. Een daartoe strekkende verklaring 
wordt bij aanvang van iedere briefing door alle betrokkenen ondertekend. 

Artikel 10.

Er vindt tijdens het overleg geen verslaglegging plaats die in strijd is met de geldende regel- en 
wetgeving. Ook houdt geen der participanten en deelnemers een eigen verslaglegging bij over de 
informatie die door andere participanten en deelnemers tijdens het overleg wordt ingebracht. Noch 
worden door participanten en deelnemers foto’s of andere opnamen van de informatie gemaakt 

Artikel 11.

De verstrekte informatie door participanten wordt, conform wettelijk voorschrift, na gebruik voor 
analyse en uitwisseling in het overleg volledig vernietigd. 

Artikel 12.

Het gemeentelijk veiligheidsbeleid voorziet in een periodieke verantwoording naar bestuur en publiek 
over de resultaten. 
 
Artikel 13. 

Tijdens de pilot van zes maanden dragen participanten zorg voor een evaluatie van het plan van 
aanpak. De politie initieert en is verantwoordelijk voor deze evaluatie.  

Artikel 14.

Wijzigingen en bijstellingen in het convenant vinden onder verantwoordelijkheid van de gemeente 
plaats.  

Artikel 15.

De werkwijze zoals vastgelegd in dit convenant werd bekrachtigd in de gezagsdriehoek en heeft een 
looptijd van een jaar, met een stilzwijgende verlenging voor telkens een jaar. 
 
Artikel 16.
Participanten zullen in geval van problemen of geschillen bij de uitleg of uitvoering van deze 
overeenkomst zich tot het uiterste inspannen om in goed overleg tot overeenstemming terzake te 
komen. 
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Dit convenant is overeengekomen en ondertekend te Den Haag op 24 april 2006. 

 
Namens de gemeente Den Haag,  
Burgemeester  
 

Namens de politie Haaglanden,  
Bureauchef  
 

Namens het Openbaar Ministerie, arrondissement ‘s-Gravenhage,  
Hoofdofficier van Justitie  
 

Namens HTM personenvervoer nv, 
Directeur Exploitatie  
 

Namens Magazijn de Bijenkorf bv, 
Store Manager  
 
Namens Vroom & Dreesmann, 
Bedrijfsleidster  
 

Namens Maison de Bonneterie 
Bedrijfsleider  
 

Namens Falck | PreNed 
Regio Directeur  
 

Namens Trouw Security B.V. 
 

Namens Klein Beveiliging Services 
 

Namens Code Beveiliging BV 
 

Namens Trent Security 


