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REGIONAAL CONVENANT  
Bestuurlijke aanpak Georganiseerde Misdaad 

voor de regio Oost-Nederland 
 
 
• De burgemeester van de gemeente Aalten, mede namens het college van burgemeester en 

wethouders, 
• De burgemeester van de gemeente Almelo, mede namens het college van burgemeester en 

wethouders, 
• De burgemeester van de gemeente Apeldoorn, mede namens het college van burgemeester en 

wethouders, 
• De burgemeester van de gemeente Berkelland, mede namens het college van burgemeester en 

wethouders, 
• De burgemeester van de gemeente Borne, mede namens het college van burgemeester en 

wethouders, 
• De burgemeester van de gemeente Bronckhorst, mede namens het college van burgemeester en 

wethouders, 
• De burgemeester van de gemeente Brummen, mede namens het college van burgemeester en 

wethouders, 
• De burgemeester van de gemeente Dalfsen, mede namens het college van burgemeester en 

wethouders, 
•  De burgemeester van de gemeente Deventer, mede namens het college van burgemeester en 

wethouders, 
• De burgemeester van de gemeente Dinkelland, mede namens het college van burgemeester en 

wethouders, 
• De burgemeester van de gemeente Doetinchem, mede namens het college van burgemeester en 

wethouders, 
• De burgemeester van de gemeente Elburg, mede namens het college van burgemeester en 

wethouders, 
• De burgemeester van de gemeente Enschede, mede namens het college van burgemeester en 

wethouders, 
• De burgemeester van de gemeente Epe, mede namens het college van burgemeester en 

wethouders, 
• De burgemeester van de gemeente Ermelo, mede namens het college van burgemeester en 

wethouders, 
• De burgemeester van de gemeente Haaksbergen, mede namens het college van burgemeester en 

wethouders, 
• De burgemeester van de gemeente Hardenberg, mede namens het college van burgemeester en 

wethouders, 
• De burgemeester van de gemeente Harderwijk, mede namens het college van burgemeester en 

wethouders, 
• De burgemeester van de gemeente Hattem, mede namens het college van burgemeester en 

wethouders, 
• De burgemeester van de gemeente Heerde, mede namens het college van burgemeester en 

wethouders, 
• De burgemeester van de gemeente Hellendoorn, mede namens het college van burgemeester en 

wethouders, 
• De burgemeester van de gemeente Hengelo Ov, mede namens het college van burgemeester en 

wethouders, 
• De burgemeester van de gemeente Hof van Twente, mede namens het college van burgemeester 

en wethouders, 



 
 
 
 
 

 2 

• De burgemeester van de gemeente Kampen, mede namens het college van burgemeester en 
wethouders, 

• De burgemeester van de gemeente Lochem, mede namens het college van burgemeester en 
wethouders, 

• De burgemeester van de gemeente Losser, mede namens het college van burgemeester en 
wethouders, 

• De burgemeester van de gemeente Montferland, mede namens het college van burgemeester en 
wethouders, 

• De burgemeester van de gemeente Nunspeet, mede namens het college van burgemeester en 
wethouders, 

• De burgemeester van de gemeente Oldebroek, mede namens het college van burgemeester en 
wethouders, 

• De burgemeester van de gemeente Oldenzaal, mede namens het college van burgemeester en 
wethouders, 

• De burgemeester van de gemeente Olst-Wijhe, mede namens het college van burgemeester en 
wethouders, 

• De burgemeester van de gemeente Ommen, mede namens het college van burgemeester en 
wethouders, 

• De burgemeester van de gemeente Oost-Gelre, mede namens het college van burgemeester en 
wethouders, 

• De burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek, mede namens het college van burgemeester 
en wethouders, 

• De burgemeester van de gemeente Putten, mede namens het college van burgemeester en 
wethouders, 

• De burgemeester van de gemeente Raalte, mede namens het college van burgemeester en 
wethouders, 

• De burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten, mede namens het college van burgemeester en 
wethouders, 

• De burgemeester van de gemeente Staphorst, mede namens het college van burgemeester en 
wethouders, 

• De burgemeester van de gemeente Steenwijkerland, mede namens het college van burgemeester 
en wethouders, 

• De burgemeester van de gemeente Tubbergen, mede namens het college van burgemeester en 
wethouders, 

• De burgemeester van de gemeente Twenterand, mede namens het college van burgemeester en 
wethouders, 

• De burgemeester van de gemeente Voorst, mede namens het college van burgemeester en 
wethouders, 

• De burgemeester van de gemeente Wierden, mede namens het college van burgemeester en 
wethouders, 

• De burgemeester van de gemeente Winterswijk, mede namens het college van burgemeester en 
wethouders, 

• De burgemeester van de gemeente Zutphen, mede namens het college van burgemeester en 
wethouders, 

• De burgemeester van de gemeente Zwartewaterland, mede namens het college van burgemeester 
en wethouders, 

• De burgemeester van de gemeente Zwolle, mede namens het college van burgemeester en 
wethouders, 
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• De korpsbeheerder van het regionaal politiekorps Twente, 
 
• De korpsbeheerder van het regionaal politiekorps IJsselland, 
 
• De korpsbeheerder van het regionaal politiekorps Noord- en Oost-Gelderland, 
 
• De korpschef van het regionaal politiekorps Twente, 
 
• De korpschef van het regionaal politiekorps IJsselland,  
 
• De korpschef van het regionaal politiekorps Noord- en Oost-Gelderland, 
 
• De hoofdofficier van justitie van het Arrondissementsparket Almelo, 
 
• De hoofdofficier van justitie van het Arrondissementsparket Zutphen, 
 
• De hoofdofficier van justitie van het Arrondissementsparket Zwolle, 
 
• De belastingdienst Oost, mede namens de belastingdienst Randmeren en de Douane, 
 
• De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst - Economische Controle Dienst (FIOD-ECD), 
 
• De commissaris van de Koningin van de provincie Overijssel, mede namens Gedeputeerde Staten, 
 
• De commissaris van de Koningin van de provincie Gelderland, mede namens Gedeputeerde 

Staten,  
 
• De Directeur Generaal Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
 
 
 
 
hierna afzonderlijk te noemen als decentrale convenantpartner en gezamenlijk te noemen als 
decentrale convenantpartners,  
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overwegende dat: 
 
I. met het Bestuurlijk Akkoord Geïntegreerde Decentrale Aanpak Georganiseerde Misdaad van 

september 2008 op centraal niveau een aanzet is gegeven voor een brede, geïntegreerde aanpak 
van de georganiseerde misdaad door partijen op decentraal niveau; 

II.  decentrale convenantpartners de noodzaak onderkennen van een geïntegreerde aanpak van de 
georganiseerde misdaad door bestuurlijke, bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en 
fiscaalrechtelijke handhaving, het ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden, het 
zicht krijgen op achterliggende gelegenheidsstructuren en het tegengaan van de verweving van 
de onder- en bovenwereld; 

III.  decentrale convenantpartners daartoe, vanuit hun bestuurlijke, bestuursrechtelijke, 
fiscaalrechtelijke en strafvorderlijke bevoegdheden en met inzet van hun informatiepositie, 
kennis en ervaring, in nauwe onderlinge samenwerking de georganiseerde misdaad gaan 
aanpakken en – naar de toekomst toe – willen voorkomen; 

IV.  dit Regionale Convenant Bestuurlijke Aanpak van Georganiseerde Misdaad voor de regio Oost-
Nederland (verder te noemen regionaal convenant) de formele uitwerking behelst van de door 
de convenantpartners ondertekende intentieverklaring van 22 juni 2009 over de regionale 
samenwerking, coördinatie en informatie-uitwisseling tussen de decentrale convenantpartners 
ten behoeve van de geïntegreerde aanpak van de georganiseerde misdaad op decentraal niveau; 

V. de regionale samenwerking wordt ondersteund door de inrichting van een Regionaal Informatie- 
en Expertisecentrum voor de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde misdaad voor de in de 
regio Oost-Nederland, gelijk aan de politieregio’s Twente, IJsselland en Noord- en Oost-
Gelderland, verder te noemen als RIEC Oost-Nederland; 

 
komen het volgende overeen:   
 
Artikel 1  Definities en afkortingen 
 
1.1 Begeleidingsgroep: De begeleidingsgroep is verantwoordelijk voor de inhoudelijke 

vormgeving van RIEC Oost-Nederland en wordt aangesteld door de bestuurlijk 
verantwoordelijke korpsbeheerder van het RIEC Oost-Nederland. De begeleidingsgroep is 
samengesteld uit de decentrale convenantpartners. 

 
1.2 Bestuurlijk Akkoord: het Bestuurlijk Akkoord Geïntegreerde Decentrale Aanpak 

Georganiseerde Misdaad. 
 
1.3 Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. 
 
1.4 Bijzondere persoonsgegevens: strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over 

onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat 
gedrag, alsmede een persoonsgegeven betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, 
ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven en het lidmaatschap van een 
vakvereniging. 

 
1.5 Checklist Wbp: “Checklist Waarborging naleving Wet bescherming persoonsgegevens 

Regionaal Samenwerkingsverband” zoals opgenomen in de bijlage van het regionaal 
convenant.  

 
1.6 Decentrale convenantpartner(s): één of meer betrokken convenantpartners bij het regionaal 

convenant Bestuurlijke aanpak Georganiseerde Misdaad voor de regio Oost-Nederland.  
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1.7 Georganiseerde misdaad: misdaadverschijnselen die tot stand komen in de structurele 
samenwerking tussen personen, die worden gepleegd met het oog op het gezamenlijk behalen 
van financieel of materieel gewin.  

 
1.8 Handhavingsknelpunten: Personen, fenomenen of locaties die een effectief overheidsoptreden 

belemmeren.  
 
1.9 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 

persoon.  
 
1.10 Regionaal convenant: het convenant “Regionaal Convenant Bestuurlijke Aanpak 

Georganiseerde Misdaad Oost-Nederland”, inclusief bijlage. 
 
1.11 Regionaal samenwerkingsverband: het samenwerkingsverband op decentraal niveau waarvan 

de formele afspraken met betrekking tot de coördinatie, samenwerking en informatie-
uitwisseling in het regionaal convenant zijn vastgelegd. 

 
1.12 Strafrechtelijke persoonsgegevens: justitiële en strafvorderlijke gegevens zoals gedefinieerd in 

de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en/of politiegegevens in de zin van de Wet 
politiegegevens.  

 
1.13 Stuurgroep: De verantwoordelijken van het regionaal samenwerkingsverband, zijnde de 

interregionale beheersdriehoek van de politieregio’s Twente, IJsselland en Noord- en Oost-
Gelderland. 

 
1.14 Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens.  

 
1.15 Wet Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.  
 
1.16 Wpg: Wet politiegegevens.  
 
 
Artikel 2 Doelstelling  
 

Het RIEC Oost-Nederland heeft als doel op decentraal niveau gezamenlijk invulling te geven 
aan: 
a.   een geïntegreerde aanpak van de georganiseerde misdaad door naast het strafrechtelijk laten 

vervolgen van individuele daders en het ontmantelen van criminele samenwerkings- 
verbanden , ook bestuurlijke en bestuursrechtelijke interventies en fiscale handhaving aan te 
grijpen om factoren of gelegenheidsstructuren van georganiseerde misdaad te identificeren 
en aan te pakken; 

b. het voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden 
gefaciliteerd, door onder meer de overheid, en daardoor kunnen investeren in de reguliere 
economie. 

  
In het bijzonder wordt hierbij aandacht besteed aan: 
1.  verschijningsvormen van georganiseerde misdaad, zoals: 

a. mensenhandel en -smokkel; 
b. georganiseerde hennepteelt; 
c. fraude in de vastgoedsector; 
d. misbruik binnen de vastgoedsector; 
e.          witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische 
             criminaliteit; 
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f.           andere door de convenantpartners te bepalen verschijningsvormen 
             van georganiseerde misdaad; 

2. handhavingsknelpunten; 
3.  ondersteuning bij de implementatie en toepassing van de Wet BIBOB door 

bestuursorganen. 

 
Artikel 3  Inrichting RIEC Oost-Nederland 
 
3.1 Het RIEC Oost-Nederland wordt bestuurd door een stuurgroep, die bestuurlijk verantwoordelijk 

is voor het samenwerkingsverband. 
 
3.2 De stuurgroep bestaat uit de deelnemers van de interregionale beheersdriehoek Twente, 

IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland. 
 
3.3 De stuurgroepleden zijn bevoegd tot het maken van richtinggevende afspraken voor de 

organisatie die zij vertegenwoordigen en geven op hoofdlijnen sturing aan de regionale 
samenwerking. De eigen verantwoordelijkheden en belangen van de convenantpartners worden 
daarbij gerespecteerd. De stuurgroep stimuleert de samenwerking en de informatieverwerking.  

 
3.4 De bestuurlijke verantwoordelijkheid is door de stuurgroep gedelegeerd aan een uit het midden 

van de interregionale beheersdriehoek aan te wijzen korpsbeheerder.  
 
3.5 De verantwoordelijk gestelde korpsbeheerder stelt de begeleidingsgroep RIEC Oost-Nederland 

aan, bestaande uit de decentrale convenantpartners. 
 
3.6 De begeleidingsgroep is verantwoordelijk voor de inhoudelijke vormgeving van RIEC Oost-

Nederland. 
 
3.7 Het RIEC Oost-Nederland legt verantwoording af aan de stuurgroep en de regionale colleges 

van Twente, IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland op basis van haar jaarplan, begroting en 
jaarverslaglegging, waaronder de ontwikkelingen van de in artikel 2 genoemde 
verschijningsvormen van de georganiseerde misdaad en de daarbij passende 
interventiestrategieën. 

 
3.8 Het RIEC Oost-Nederland draagt zorg voor de dagelijkse leiding en de coördinatie van de 

regionale samenwerking, bevordert de ontsluiting van de bij partijen aanwezige informatie ten 
behoeve van een geïntegreerde en bestuurlijke aanpak van de georganiseerde misdaad en 
coördineert de mogelijke interventies van de decentrale convenantpartners. 

 
3.9 Iedere decentrale convenantpartner heeft een vast contactpersoon ten behoeve van het RIEC 

Oost-Nederland. Deze draagt zorg voor de benodigde informatie vanuit de eigen organisatie 
naar het RIEC Oost-Nederland en voor de terugkoppeling van informatie vanuit het RIEC Oost-
Nederland binnen de eigen organisatie.  

 
 
Artikel 4  Randvoorwaarden  
 
4.1 De uitwisseling van persoonsgegevens beperkt zich tot de door de stuurgroep vast te stellen 

benodigde set van persoonsgegevens, gericht op gebruik in relatie tot de in artikel 2 benoemde 
verschijningsvorm van georganiseerde misdaad. De stuurgroep ziet er op toe dat deze 
gegevensset wordt vastgelegd in de checklist Wbp. 
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4.2  Vanaf de datum van eerste melding aan het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) wordt 
deze checklist bij iedere wijziging geactualiseerd en worden wijziging direct gemeld aan het 
Cbp. 

 
4.3  Binnen het samenwerkingsverband worden nadere afspraken gemaakt over de wijze waarop de 

wettelijke bepalingen van de Wbp worden nageleefd. Ter implementatie en ter waarborging van 
de naleving van deze wettelijke verplichtingen wordt gebruik gemaakt van de checklist Wbp.    

 
4.4 Verwerking van de persoonsgegevens binnen het regionale samenwerkingsverband vindt niet 

eerder plaats dan na de in artikel 4.2. bedoelde eerste melding bij het Cbp.   
 
4.5 Met de ondertekening van dit regionale convenant zeggen de decentrale convenantpartners toe 

ervoor te waken dat de verwerking van persoonsgegevens door de decentrale convenantpartners 
plaatsvindt in overeenstemming met de wettelijke kaders.  

 
4.6    Informatie tussen de decentrale convenantpartners wordt waar mogelijk geautomatiseerd 

uitgewisseld. 
 
 
Artikel 5  Geheimhouding en beveiliging 
 
5.1 De decentrale convenantpartners zijn verplicht tot geheimhouding van de in het kader van dit 

regionaal convenant ontvangen gegevens, over elkaars organisatie en over al hetgeen waarvan 
redelijkerwijs is aan te nemen dat bekendmaking daarvan de belangen van de andere 
convenantpartner zou schaden, behoudens voor zover de uitvoering van de taak met het oog 
waarop de gegevens zijn verkregen tot het ter kennis brengen daarvan noodzaakt.  

 
5.2 De decentrale convenantpartners verbinden zich jegens elkaar om informatie die zij hebben 

ontvangen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de verstrekkende 
convenantpartner en met inachtneming van het in het Bestuurlijk Akkoord opgenomen 
juridische kader door te verstrekken aan anderen dan de decentrale convenantpartners (derden). 

 
5.3 Op grond van artikel 43c, eerste lid, onder l en onder x van de Uitvoeringsregeling Algemene 

Wet inzake rijksbelastingen 1994 kan de Belastingdienst uitsluitend gegevens verstrekken in de 
in die artikelen genoemde gevallen en, voor zover het dit regionale convenant betreft, 
uitsluitend aan de decentrale convenantpartners. 
 

5.4 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van het convenant en daarbij de beschikking krijgt 
over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en 
voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een 
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding behoudens voor zover enig wettelijk 
voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze regeling 
voortvloeit.  

 
5.5 De decentrale convenantpartners verplichten zich jegens elkaar om passende technische en 

organisatorische maatregelen te treffen ter beveiliging van de gegevens tegen verlies of tegen 
enige vorm van onrechtmatige verwerking, alsmede om de informatie strikt vertrouwelijk en 
met gepaste geheimhouding te behandelen.    
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Artikel 6 Veiligheidsaspecten 
 
6.1 Indien één of meer decentrale convenantpartners op grond van het regionale convenant  

handhavingsactiviteiten ondernemen, draagt de regiopolitie die deelneemt aan het regionale 
samenwerkingsverband er waar nodig zorg voor dat voldoende capaciteit beschikbaar is voor de 
sterke-armfunctie, zodat de decentrale convenantpartners hun werkzaamheden veilig en 
ongestoord kunnen verrichten. De decentrale convenantpartners stemmen hun activiteiten waar 
zij verwachten de sterke-armfunctie nodig te hebben ruim van te voren af en geven de 
regiopolitie die deelneemt aan het regionaal samenwerkingsverband voldoende gelegenheid om 
voor verantwoorde planning van de te verrichten werkzaamheden zorg te dragen.  

    

6.2 Bij het beletten en/of belemmeren van ambtshandelingen, het plegen van wederspannigheid en 
bij strafbare feiten (o.a. mishandeling, bedreiging en vernieling) tegen de persoonlijke integriteit 
van één of meer medewerkers van een convenantpartner die werkzaamheden verricht(en) op 
grond van het regionaal convenant, voert de regiopolitie die deelneemt aan het regionaal 
samenwerkingsverband een opsporingsonderzoek uit en wordt zo mogelijk proces-verbaal 
opmaken tegen de verdachten. Het Openbaar Ministerie van het Arrondissement dat deelneemt 
aan het regionaal samenwerkingsverband gaat afhankelijk van de resultaten van het 
opsporingsonderzoek in beginsel over tot vervolging.  

6.3 De decentrale convenantpartners bevorderen dat hun medewerkers die met één van de in het 
voorgaande lid genoemde strafbare feiten worden geconfronteerd daarvan aangifte doen bij de 
politie. Daarbij kiest een medewerker domicilie op het adres van de decentrale 
convenantpartner.  

 

Artikel 7 Inwerkingtreding, opzegging en beëindiging 

7.1 De datum van ondertekening van het regionaal convenant is de datum van inwerkingtreding 
hiervan voor de desbetreffende decentrale convenantpartner. Het regionaal convenant eindigt op 
1 januari 2012. Het staat de convenantpartners vrij in gezamenlijkheid de looptijd van het 
regionaal convenant te verlengen.  

7.2 Elk van de decentrale convenantpartners kan het regionaal convenant met inachtneming van een 
opzegtermijn van 6 maanden opzeggen, tenzij alle decentrale convenantpartners instemmen met 
directe opzegging.  

 
7.3 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindigingen van het regionaal 

convenant voort te duren, blijven na beëindiging van het regionaal convenant bestaan. Tot deze 
verplichting behoort in ieder geval het bepaalde omtrent geheimhouding in artikel 5 van het 
regionaal convenant. 

 
 
Artikel 8  Toetreding  
 
8.1 Het regionaal convenant staat open voor toetreding door elke overheidsinstelling die de in het 

Bestuurlijk Akkoord en regionaal convenant geformuleerde doelstellingen nastreeft en 
gerechtigd is tot informatie-uitwisseling binnen de gestelde wettelijke kaders.    

8.2 Een organisatie die tot het regionaal convenant wil toetreden, kan daartoe een aanvraag indienen 
bij de stuurgroep van het regionale samenwerkingsverband. 

8.3 De stuurgroep van het regionale samenwerkingsverband legt een verzoek tot toetreding van een 
andere overheidsinstelling voor aan de decentrale convenantpartners. Een verzoek tot toetreding 
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wordt alleen gehonoreerd na instemming van alle decentrale convenantpartners. Indien de 
decentrale convenantpartners toetreding door een andere overheidsinstelling goedkeuren, vindt 
toetreding tot het regionaal convenant plaats door middel van ondertekening van een bijlage bij 
dit regionaal convenant door die andere overheidsinstelling.  

 
Artikel 9   Kosten 
 

De kosten en benodigde inzet van middelen ter uitvoering van het regionaal convenant wordt 
door de gezamenlijke decentrale convenantpartners gedragen overeenkomstig de in de 
vastgestelde begroting opgenomen verdeling. 

 
Artikel  10  Aanpassingen en wijzigingen 
 
10.1 Waar nodig maken decentrale convenantpartners via de stuurgroep nadere afspraken om een 

goede uitvoering van het regionaal convenant te verzekeren.  
 
10.2 Het regionaal convenant kan slechts worden gewijzigd indien alle decentrale convenantpartners 

hiermee schriftelijk instemmen. 
 
Artikel 11  Geschillen 
 
11.1 Het regionaal convenant is niet in rechte afdwingbaar met uitzondering van de in artikel 5 

opgenomen geheimhoudingsbepaling voor de decentrale convenantpartners.  
 
11.2 Mocht er bij de uitvoering van dit convenant een geschil ontstaan, dan zullen partijen zich in 

goed overleg tot het uiterste inspannen het geschil tot een oplossing te brengen. Een geschil is 
aanwezig als dit door een van de partijen wordt gesteld.  

 
Artikel 12 Voorlichting en communicatie 
 

De stuurgroep maakt afspraken over voorlichtingsactiviteiten en contacten met de media.  

 
Artikel 13  Evaluatie  
 

Het regionaal convenant zal uiterlijk in 2011 ten behoeve van de geïntegreerde decentrale 
aanpak van georganiseerde misdaad worden geëvalueerd en onverminderd het bepaalde in 
artikel 7 worden herzien indien de evaluatie uitwijst dat het aanpassing behoeft.  
 

 
 
Aldus overeengekomen te ………………….. op ………….. 
 
 
 
 
 
Voorletter(s) en Naam 
Functie  
 
 


