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1. De convenantpartners 

 
De 37 gemeenten binnen de eenheid Zeeland - West-Brabant, hierna: de gemeente 
De Politie Zeeland - West-Brabant, hierna, de politie  
Het Openbaar Ministerie Zeeland - West-Brabant, hierna: het OM 
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, hierna: het UWV 
Deelnemende woningcorporaties en overige verhuurders, hierna: de woningcorporatie en verhuurders  
Deelnemende netwerkbeheerders, hierna: de netbeheerder 
Deelnemende drinkwaterbedrijven, hierna: het drinkwaterbedrijf 
 
hierna gezamenlijk te noemen: de partners (ondertekeningen op separate tekenvellen, opsomming partners 
onderaan dit convenant). 
 
Overwegende dat: 
 
De georganiseerde drugscriminaliteit zorgt voor veel overlast, gevaarzetting in onder andere woonwijken,  
bedrijventerreinen en in het buitengebied en gaat gepaard met verschillende soorten fraude, als belastingontduiking, 
uitkerings- en zorgfraude en het witwassen van crimineel vermogen, illegale bewoning en energiediefstal. Private 
partners als woningcorporaties en verhuurders, alsmede netbeheerders en drinkwaterbedrijven worden benadeeld en 
er vindt criminele uitbuiting van kwetsbare groepen plaats. Door de toenemende invloed van deze georganiseerde 
criminaliteit en de daarmee gepaard gaande grote winstmarges neemt het aantal verstoringen en gevaarzettingen 
toe. 
 
De drugscriminaliteit brengt met zich mee dat de onderwereld zich verweeft met de bovenwereld met behulp van 
crimineel vergaard kapitaal. Tevens wordt de openbare orde en veiligheid bedreigd en de witwaspraktijken bedreigen 
de lokale economieën. Het exploiteren van drugslaboratoriums en hennepkwekerijen gaat vrijwel altijd gepaard met 
andere strafbare feiten zoals diefstal van elektriciteit, belastingontduiking en uitkeringsfraude. 
 
In het Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2023-2026 wordt ook de komende jaren de focus gelegd op de 
belangrijkste verdienmodellen van de georganiseerde criminaliteit, zoals hennepteelt, synthetische drugs en steeds 
meer cocaïne. We treden daarbij meer en meer op als één overheid waarbij vanuit verschillende perspectieven en 
met verschillende middelen wordt gepoogd de criminele industrie te verstoren. Eén slimme overheid betekent 
samenwerking tussen verschillende disciplines en organisaties.  
 
Een goede en rechtmatige informatie-uitwisseling in het kader van een integrale aanpak met publieke en private 
partners is noodzakelijk om de doelen als genoemd in artikel 3 van dit convenant te behalen.  
 
De partners wensen op te treden en maatregelen te nemen tegen de ongewenste ontwikkeling, die gepaard gaat met 
drugscriminaliteit. Een integrale aanpak biedt, doordat over en weer gebruik kan worden gemaakt van de bij de 
partners aanwezige specifieke deskundigheid, informatie en ervaring, goede perspectieven voor het bereiken van het 
door partners gewenste rendement en geformuleerde doelen.  
 
Er sprake is van een gemeenschappelijk zwaarwegend algemeen belang bij de aanpak van georganiseerde 
drugscriminaliteit. Onder zwaarwegend algemeen belang wordt verstaan: het belang van de nationale veiligheid, de 
openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, 
de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 
Het gaat hierbij om een belang, dat voor de samenleving van meer dan gewone betekenis is. 
 
Daarnaast vindt criminele uitbuiting en mensenhandel plaats van kwetsbare personen die gedwongen worden om 
criminele activiteiten te ontplooien of te faciliteren. Het is van zwaarwegend algemeen belang om deze personen de 
nodige hulp en ondersteuning te bieden om zich aan het criminele circuit te onttrekken. 
 
De, in het kader van dit convenant, door partners ontvangen persoonsgegevens worden alleen verwerkt in de eigen 
gegevensbestanden van de partners, conform de op de partners van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 
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Gelet op: 
 de gemeentetaak zoals genoemd in artikel 13b Opiumwet, artikel 172 Gemeentewet en artikel 5.2, Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), artikel 92 Woningwet, artikel 32 Huisvestingswet 2014, 
artikel 76a Participatiewet, artikel 34 en 35 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 34 en 35 de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, 
artikel 2.1.1Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 2.1 Jeugdwet; 

 de politietaak zoals genoemd in artikel 3 Politiewet 2012; 
 de taak van het Openbaar Ministerie zoals genoemd in artikel 124 Wet op de Rechterlijke organisatie  

(Wet RO); 
 de taak van het UWV, zoals genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en 

inkomen;  
 de taak van de woningcorporatie zoals genoemd in artikel 18a van de Woningwet 
 de taak van de netbeheerder, zoals genoemd in artikel 16 Elektriciteitswet 1998 
 de taak van waterbedrijven, zoals genoemd in artikel 21 van de Drinkwaterwet 

De partners komen gelet op het vorenstaande het volgende overeen: 
 

2. Definities 

 

In dit convenant en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder: 
 

 AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming; 
 Bjsg: Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens; 
 Bpg: Besluit politiegegevens; 
 Dossier: Het complete proces-verbaal dat wordt gemaakt ten behoeve van het Openbaar Ministerie; 
 Drugspand: een woning of lokaal of op een daarbij behorend erf waarbij een middel als bedoeld in lijst I of II 

van de Opiumwet dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid, wordt vervaardigd, geteeld, bereidt, 
bewerkt, verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is en/of een voorwerp of stof als 
bedoeld in artikel 10a, eerste lid , onder 3 of artikel 11a van de Opiumwet voorhanden; 

 Drugsperceel: erf of grond waarvoor een rechtsorde (eigenaar/eigendomsrecht) geldt, waarbij een middel 
als bedoeld in lijst I of II van de Opiumwet dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid, wordt 
vervaardigd, geteeld, bereidt, bewerkt, verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is en/of 
een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onder 3 of artikel 11a van de Opiumwet 
voorhanden; 

 Drugscriminaliteit: misdaad samenhangend met de handel, productie en gebruik van illegale drugs; 
 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de 

betrokkene’), zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid AVG; 
 Politiegegeven: elk persoonsgegeven dat wordt verwerkt in het kader van de uitvoering van de politietaak, 

bedoeld in de artikelen 3 Politiewet 2012, met uitzondering van: 
- de uitvoering van wettelijke voorschriften anders dan de Wet administratiefrechtelijke handhaving 

verkeersvoorschriften; 
- de bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000 opgedragen taken, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 

onderdeel i, onder 1̊ en artikel 4, eerste lid, onderdeel f Politiewet 2012; zoals bedoeld in artikel 1, onder 
a Wpg; 

 Richtlijn: Europese richtlijn gegevensbescherming, opsporing en vervolging, richtlijn EU 2016/680; 
 Strafvorderlijke gegevens: persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon die zijn verkregen in het 

kader van een strafvorderlijk onderzoek en die het Openbaar Ministerie in een strafdossier of langs 
geautomatiseerde weg verwerkt, zoals bedoeld in artikel 1, onder b Wjsg; 

 UAVG: Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming; 
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 Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een 
geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het 
verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, 
gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking 
stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens, zoals bedoeld in artikel 
4, tweede lid AVG; 

 Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst 
of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking 
van persoonsgegevens vaststelt, zoals bedoeld in artikel 4, zevende lid AVG, of genoemd in artikel 1, onder 
f Wpg of artikel 1, onder k Wjsg; 

 Wjsg: Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens; 
 Wpg: Wet politiegegevens 

 

3. Doeleinden 

 
Doel is het integraal bestrijden en voorkomen van drugscriminaliteit en de daarmee samenhangende problematiek. 
 
De partners onderkennen de dreigingen, die met drugscriminaliteit gepaard gaan en komen overeen de illegale 
handel, productie en gebruik van drugsproducten via de integrale aanpak te voorkomen, te bestrijden en gevaarlijke 
situatie onmiddellijk te beëindigingen. Hieronder valt ook de eventuele bestuursrechtelijke aanpak. Door de 
bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en privaatrechtelijke maatregelen op elkaar af te stemmen, wordt het integraal 
aanpakken van drugscriminaliteit bevorderd. De partners geven binnen de kaders van de eigen bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden invulling aan hun eigen taak. Met de integrale aanpak worden onderstaande effecten beoogd. 
 

 Het voorkomen, opsporen en vervolgen van drugs gerelateerde criminaliteit, zowel voor wat betreft criminele 
netwerken alsmede individuele daders. 

 Het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. Het voorkomen en bestrijden van negatieve gevolgen 
door criminele uitbuiting en mensenhandel van kwetsbare personen. 

 Het handhaven van de openbare orde en/of het uitoefenen van toezicht op het naleven van regelgeving. Het 
geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van overtredingen en/of tot het voorkomen van 
herhaling van overtredingen door middel van het opleggen van bestuurlijke herstelsancties en bestraffende 
sancties. Het voorkomen en bestrijden van onrechtmatig gebruik van overheidsgelden en 
overheidsvoorzieningen en het bevorderen dat aan wettelijke verplichtingen wordt voldaan tot betaling van 
belastingen, retributies en rechten bij in- en uitvoer. 

 Het zorgen voor de veiligheid en de betrouwbaarheid van de netten en van het transport van elektriciteit 
over de netten op de meest doelmatige wijze te waarborgen. Het bevorderen van de veiligheid bij toestellen 
of installaties die elektriciteit verbruiken. 

 Het zorgen voor de kwaliteit van het drinkwater zodat nadelige gevolgen voor de volksgezondheid worden 
beëindigd en verder worden voorkomen. 

 Het nemen van maatregelen zoals het beëindigen of terugvorderen van inkomensuitkeringen, indien blijkt 
dat inkomsten zijn verkregen uit drugscriminaliteit. 

 Het kunnen verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen ter ondersteuning van bovengenoemde 
doelen zoals het beëindigen of (buitengerechtelijk) ontbinden van huurovereenkomsten van woningen en 
bedrijfsruimtes en het civielrechtelijk verhalen van schade aan woningen en bedrijfsruimtes. 

 
Deze doeleinden worden als een zwaarwegend algemeen belang aangemerkt dat tot verstrekking van 
persoonsgegevens noodzaakt. Het kunnen bereiken van die doeleinden en kunnen monitoren van de voortgang 
daarvan, vergt dat partners bepaalde persoonsgegevens met elkaar kunnen uitwisselen. 
Zonder verstrekking van politiegegevens aan partners is het bereiken van deze doelstellingen niet mogelijk. De 
partners voorzien elkaar van relevante persoons- en overige gegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor de aan 
hen toebedeelde taken en verplichtingen in relatie tot de aanpak van illegale drugscriminaliteit. 
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4. Grondslagen gegevensverwerking 

 
4.1 De politie verwerkt politiegegevens voor zover die verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van de 

politietaak, zoals neergelegd in artikel 3 Politiewet 2012. De grondslag voor verwerking van politiegegevens 
is gelegen in de Wpg. De grondslag voor de structurele verstrekking van artikel 8- en artikel 13 [en artikel 9 
en artikel 10, eerste lid, onder a en c na toestemming van de bevoegd functionaris en/of Officier van Justitie] 
politiegegevens, aan partners in het samenwerkingsverband is gelegen in artikel 20 Wpg. Dit is nader 
vastgelegd in de bijgevoegde artikel 20-beslissing. 

4.2 Het Openbaar Ministerie verwerkt strafvorderlijke gegevens, voor zover dat noodzakelijk is voor de vervulling 
van de taak als bedoeld in artikel 124 Wet RO. De wettelijke grondslag voor verwerking van strafvorderlijke 
gegevens is gelegen in de Wjsg. De grondslag voor de verstrekking van strafvorderlijke gegevens door het 
Openbaar Ministerie is gelegen in artikel 39f Wjsg. Het Openbaar Ministerie verstrekt niet structureel 
strafvorderlijke gegevens aan partners in het kader van dit convenant. Het Openbaar Ministerie kan in 
afzonderlijke gevallen op basis van artikel 39f Wjsg gegevens verstrekken indien noodzakelijk. 

4.3 De burgemeester verwerkt en verstrekt persoonsgegeven voor zo ver dit noodzakelijk is om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting op grond van artikel 6, eerste lid, onder c AVG, of voor de vervulling van een taak 
van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan hem 
is opgedragen op grond van artikel 6, eerste lid, onder e AVG. 

4.4 Het College van B&W verwerkt en verstrekt persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen 
aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6, eerste lid, onder c AVG, voor de vervulling van een 
taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan 
hem is opgedragen op grond van artikel 6, eerste lid, onder e AVG. 

4.5 Private partners o.a., woningcorporaties en verhuurders,  netbeheerders en drinkwaterbedrijven verwerken 
en verstrekken persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, 
waarbij de betrokkene partij is op grond van artikel 6, eerste lid onder b AVG, om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting op grond van artikel 6, eerste lid, onder c AVG, en/of voor de vervulling van een taak 
van algemeen belang op grond van artikel 6, eerste lid, onder e AVG. 

4.6 Indien er sprake is van een wettelijke mogelijkheid tot verstrekking van gegevens bij een van de 
convenantpartners bestaat de mogelijkheid tot een zogenaamde  “derde verstrekking”. Bijvoorbeeld de 
mogelijkheid het UWV en SVB te informeren over vermeende fraude. 

 

5. Gegevens set. 

 
5.1 Categorieën betrokkenen en categorieën persoonsgegevens in het kader van de samenwerking worden 

door partners over de volgende categorieën betrokkenen de volgende categorieën persoonsgegevens 
verstrekt: 

 
5.2 Categorie betrokkene; verdachte: 

a. NAW-gegevens; 
b.  Bij verstrekking aan het UWV: Burgerservicenummer (BSN);  
c. Geboorteplaats en datum; 
d. Telefoon en e-mailgegevens;  
e. In aanvulling daarop kunnen door de politie de volgende voor drugscriminaliteit relevante 

politiegegevens worden verstrekt: 
• artikel 8 Politiegegevens;  
• artikel 13, lid 1 Politiegegevens. 

 
5.3 Categorie betrokkene; betrokken medewerkers van de partners: 

a. Naam verstrekkende of behandelende ambtenaar of medewerker; 
b. Functiebenaming verstrekkende ambtenaar of medewerker; 
c. Telefoon en e-mailgegevens verstrekkende ambtenaar of medewerker. 
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6. Inspanningen, samenwerking en verwerkingsverantwoordelijkheid. 

 
6.1 In de districten wordt naar behoefte voorzien in periodieke beleidsmatige en operationele overleggen.   

De frequentie van het beleidsmatig en of operationeel overleg wordt per district bepaald. 
 
 

7. Geheimhoudingsplicht. 

 
7.1 Partners dragen er zorg voor dat diegenen die persoonsgegevens verwerken, en voor wie niet reeds uit 

hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, verklaren tot 
geheimhouding van persoonsgegevens en andere gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen 
of redelijkerwijs moeten vermoeden, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot bekendmaking 
verplicht. 

 
7.2 Partners verplichten zich de andere partners op de hoogte te stellen van de voor hen van toepassing 

zijnde geheimhoudingsplicht. 
 
 

8. Beslissing artikel 20 Wet politiegegevens. (Bijlage ) 

 
Met de ondertekening van dit convenant neemt de verantwoordelijke in de zin van de Wpg, in overeenstemming met 
het bevoegde gezag, de beslissing overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 Wpg.  
De beslissing ‘artikel 20 Wpg’ zal als bijlage bij dit convenant worden gevoegd. 
 
 

9. Wijze van verstrekking.  

 
9.1 Persoonsgegevens worden alleen verstrekt door en aan die medewerkers van partners die door die partners 

zijn aangewezen en geautoriseerd voor het verwerken van deze gegevens voor zover dit noodzakelijk is 
voor hun taak bij het behalen van de doelstellingen van het convenant. Verstrekking aan de relevante 
convenantpartners vindt zo snel mogelijk na het geconstateerde drugsgerelateerde feit plaats. 

 
9.2 Politiegegevens kunnen mondeling en/of schriftelijk door de politie worden verstrekt middels, brief, 

beeldmateriaal of e-met inachtneming van de hieraan te stellen beveiligingseisen mail. Mondelinge 
verstrekkingen worden aansluitend per brief of e-mail bevestigd. 

 
9.3 Iedere partner die na verstrekking constateert dat verstrekte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, 

stelt de andere partners op de hoogte van correcties van en/of aanvullingen op de persoonsgegevens. 
 
9.4 De wijze en het moment van verstrekking wordt ten behoeve van een uniforme werkwijze vastgelegd in een 

regionaal uitvoeringsprotocol. 
 
 

10.  Bewaartermijnen en vernietiging. 

 
Partners in het samenwerkingsverband zijn ieder voor zich alleen verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking in 
de eigen gegevensbestanden en de verstrekking vanuit de eigen gegevensbestanden aan elkaar, aan betrokkenen 
en aan derden. 
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Er is geen sprake van een eigenstandig gegevensbestand bij dit convenant. 
 
Elke partner hanteert de voor hem geldende bewaartermijnen en de termijnen voor vernietiging voor de gegevens, 
die voor het doel van het convenant zijn verzameld of gebruikt.  
Elke partner is hiervoor afzonderlijk verantwoordelijk.  
 
 

11.  Beveiliging.  

 
11.1 Partners beveiligen de persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking en 

treffen daartoe de nodige passende technische en organisatorische maatregelen. Deze maatregelen 
betreffen in ieder geval:  

 
 Een autorisatieproces voor toegang tot systemen, informatie, gebouwen, werkruimten en speciale zones 

zodat medewerkers slechts toegang krijgen tot de voor hen relevante onderdelen en gegevens. 
 Bescherming tegen inbraak en andere vormen van ontvreemding van informatie zodanig dat digitale 

inbraakpogingen onmiddellijk worden gesignaleerd en de vertraging van inbraak afdoende is om diefstal van 
informatie te voorkomen, ook in geval van mobiele werkplekken. 

 Interne procedures opdat gegevens niet onbedoeld in handen van derden kunnen vallen, in ieder geval over 
omgang met externe media en beheer en gebruik daarvan. 

 Waar mogelijk beveiligde elektronische uitwisseling van gegevens, indien mogelijk door encryptie en andere 
vormen van beveiliging, waarbij uitlekken van gegevens wordt gesignaleerd en gegevens niet direct 
leesbaar zijn voor derden.  

 Voor uitschakeling van de beveiliging zijn specifieke procedures ingericht die ongecontroleerd uitschakelen 
onmogelijk maken. 

 
11.2  Partners hebben procedures om de betrouwbaarheid, zowel bij aanname als gedurende het  

dienstverband, van medewerkers vast te stellen. Onderdeel hiervan is in ieder geval het laten ondertekenen 
van een geheimhoudingsverklaring en een screening van medewerkers, bijvoorbeeld door middel van een 
Verklaring omtrent Gedrag (VOG). 
 

12. Melding datalek.  

 
12.3  Ieder bekend incident aangaande een (mogelijk) inbreuk op de beveiliging van gegevens die in het kader 

van het samenwerkingsverband worden verwerkt, wordt terstond aan de andere partners gemeld. 
 
12.4  Indien gezien de aard van de inbreuk melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens wettelijk verplicht is, 

dragen partners zorg voor een afgestemde melding en woordvoering. Partners kunnen op dat moment een 
nader onderzoek (laten) uitvoeren. 

 

13. Informatieplicht. 

 
13.1 Ten einde ervoor te zorgen dat personen en organisaties bekend worden met de gegevensuitwisseling in het 

kader van dit samenwerkingsverband wordt dit convenant door de deelnemende partners gepubliceerd op 
hun website en/of op andere wijze openbaar gemaakt. 

 
13.2 Indien de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen, wordt de betrokkene door de 

verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd tenzij er sprake is van een uitzondering zoals genoemd in artikel 
14 lid 5 AVG, dan wel artikel 41 UAVG. 
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14. Rechten van betrokkene.  

 
14.1 Betrokkene kan bij partners een verzoek indienen om:  

Inzage in de persoonsgegevens die over hem of haar worden verwerkt; 
Rectificatie of verwijdering van hem of haar betreffende persoonsgegevens dan wel beperking van de 
verwerking. 

 
14.2 Indien betrokkene een verzoek richt tot een van de partners, bericht deze hem bij de beantwoording ook 

over de identiteit van de andere partners in het samenwerkingsverband waaraan eerder voor de doeleinden 
van het samenwerkingsverband gegevens zijn verstrekt. 

 
14.3  Partners die vallen onder het regime van de AVG kunnen een verzoek als bedoeld in het eerste lid geheel of 

gedeeltelijk afwijzen voor zover dat noodzakelijk en evenredig is ter waarborging van het bepaalde in artikel 
41, eerste lid UAVG. 

 
14.4  Partners, die gegevens verwerken onder het regime van de Wpg kunnen een verzoek o.b.v. art. 25 Wpg 

geheel of gedeeltelijk afwijzen voor zover dat noodzakelijk en evenredig is ter waarborging van het bepaalde 
in artikel 27, eerste lid Wpg.  

 
14.5  Het Openbaar Ministerie kan een verzoek geheel of gedeeltelijk afwijzen voor zover dat noodzakelijk en 

evenredig is ter waarborging van het bepaalde in artikel 39l Wjsg.  
 
14.6  Partners stemmen onderling af alvorens betrokkene wordt beantwoord conform de op de partners van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving en de daarin geldende termijnen. 
 

15. Schade en kosten. 

 
15.1 Een ieder die materiële of immateriële schade heeft geleden ten gevolge van een verwijtbare inbreuk op de 

voor de partners van toepassing zijnde wet- en regelgeving, heeft het recht van de onderhavige 
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker schadevergoeding te ontvangen voor de geleden schade. 

 
15.2 Partners zijn in geval van toerekenbare tekortkoming ieder voor zich aansprakelijk voor schade als gevolg 

van hun eigen interne gegevensverwerking dan wel hun verstrekking aan partners in het 
samenwerkingsverband of derden. 

 
15.3 De partners berekenen noch verrekenen onderling kosten voor werkzaamheden en middelen van welke 

aard dan ook voortvloeiende uit dit convenant, aan een dit convenant genoemde partner. 
 
 

16. Toe- en uittreding. 

 
Het convenant staat open voor toetreding door een soortgelijke partij, die de in het convenant geformuleerde 
doelstellingen nastreeft en daartoe gerechtigd is. Een organisatie die tot het convenant wil toetreden, kan daartoe 
een aanvraag indienen bij de politie-eenheid Zeeland – West-Brabant. 
Te allen tijde kan een organisatie uittreden na daartoe schriftelijk mededeling te hebben gedaan bij de politie. Als een 
partij toetreedt of uittreedt wordt dit ter kennis gebracht van de overige convenantpartners. 
Een vertegenwoordiging van convenantpartners wordt geconsulteerd over de toetreding van een partner. Het is aan 
de eindbeoordeling aan de verbrede driehoek van het regionaal veiligheidscollege of een partner daadwerkelijk wordt 
toegelaten in dit convenant. De beoordeling wordt gemaakt aan de hand van nut en noodzaak voor de doeleinden 
van het convenant, rechtmatigheid en integriteit van de beoogd toetredende partij. 
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17. Evaluatie en wijzigingen. 

 
Partners verplichten zich ten minste een half jaar voor verlening de samenwerking te evalueren. Indien partners dit 
willen laten plaatsvinden door een onafhankelijke audit dan maken zij hierover afspraken. 
 

18. Communicatie. 

 
Externe communicatie voortvloeiende over dit convenant, wordt door de convenantpartners onderling afgestemd, 
waarbij rekening wordt gehouden met de zelfstandige verantwoordelijkheid van elk der convenantpartners. Hier 
worden nog nadere afspraken over gemaakt. 
 

19.  Inwerkingtreding en looptijd. 

 
19.1 Dit convenant treedt in werking de dag na ondertekening door de laatste van alle partners. 
 
19.2 Dit convenant heeft een looptijd van 4 jaar, te rekenen vanaf de datum van 1 januari 2023 tot en met 31 

december 2026 en vervangt daarmee het Convenant aanpak drugscriminaliteit Zeeland-West-Brabant 2019 
– 2022. 

 
19.3 Partners kunnen dit convenant onder opgaaf van redenen tussentijds opzeggen, met inachtneming van een 

in onderling overleg vast te stellen redelijke termijn. 
 

20.  Ondertekening. 

 
Dit convenant wordt aangehaald als: 
 
“Convenant aanpak drugscriminaliteit Zeeland - West-Brabant 2023 – 2026”. 
 
 
Tilburg, 1 januari 2023. 
 
 
Deelnemende partners (zie bijgevoegde tekenvellen). 
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Partners 
 

Gemeenten Overige partners 
Gemeente Oosterhout Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant 
Gemeente Alphen-Chaam Politie Zeeland-West-Brabant 
Gemeente Altena  Brabant Water 
Gemeente Baarle-Nassau Enexis 
Gemeente Breda Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland (Nijbod) 
Gemeente Drimmelen Vestia 
Gemeente Etten-Leur Stedin 
Gemeente Geertruidenberg Bazalt wonen (Woonlinie) 
Gemeente Zundert Woonstichting Land van Altena 
Gemeente Loon op Zand Laurentius 
Gemeente Oisterwijk WonenBreburg 
Gemeente Tilburg Tiwos 
Gemeente Waalwijk Casade 
Gemeente Hilvarenbeek Leystromen 
Gemeente Gilze en Rijen WBV Arnemuiden 
Gemeente Goirle Woongoed Middelburg 
Gemeente Dongen Beveland wonen  
Gemeente Middelburg Clavis 
Gemeente Noord-Beveland Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 
Gemeente Reimerswaal Woningstichting Hulst 
Gemeente Schouwen-Duiveland Woonkwartier Zevenbergen 
Gemeente Sluis Alwel wonen  
Gemeente Terneuzen Stadlander 
Gemeente Veere Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 
Gemeente Vlissingen  
Gemeente Goes  
Gemeente Kapelle  
Gemeente Borsele  
Gemeente Hulst  
Gemeente Moerdijk  
Gemeente Halderberge  
Gemeente Roosendaal  
Gemeente Rucphen  
Gemeente Steenbergen  
Gemeente Tholen  
Gemeente Woensdrecht  
Gemeente Bergen op Zoom  
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