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Informatie-uitwisseling met BOA’s en particuliere beveiligers

Informatie ten behoeve van BOA-taken
Als we het hebben over informatie-uitwisseling met BOA’s en particuliere beveiligers is de politie is
gebonden aan de Wet Politiegegevens (hierna: WPG). Standaard mag op basis van deze WPG aan
BOA’s alleen informatie worden verstrekt die ze nodig hebben voor de opsporing van strafbare feiten
bij het onderzoek waarbij ze zijn betrokken” (artikel 16 WPG en artikel 4:2 lid 2 Besluit
politiegegevens). Oftewel als een BOA met een opsporingsonderzoek bezig is en hij vraagt daarvoor
informatie aan de politie, dan mag dit verstrekt worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor sociaal
rechercheurs die een onderzoek doen naar uitkeringsfraude of milieu-BOA’s die bezig zijn met een
onderzoek naar illegale asbestverwijdering. Private toezichthouders worden in de WPG niet expliciet
genoemd.
Verstrekken van algemene informatie
Niet alle informatie valt onder de WPG. Sommige informatie mag gewoon met elkaar gedeeld worden.
Wat altijd kan en ook zeer nuttig en handig kan zijn, is het verstrekken van algemene informatie
("onderbuikgevoelens"), zoals "in die wijk komen de laatste tijd veel inbraken voor, dus wees alert op
verdachte personen/situaties" of "de inbraken worden vooral gepleegd tussen 17 en 19 uur en er
worden gaatjes geboord". Dat is in feite informatie die je ook kan gebruiken om de hulp van
de burgers in te roepen bij het oplossen van bepaalde zaken.
Verstrekken (persoonsgerelateerde) politie-informatie
Voor het overige geldt dat de politie exclusief is belast met de algemene opsporingstaak en BOA's
alleen een hele specifieke opsporingstaak, beperkt tot hun takenpakket danwel domein hebben. Door
BOA’s zaaksinformatie/daderinformatie te verstrekken over zaken die eigenlijk zijn voorbehouden aan
de politie en hen gericht in te zetten bij de opsporing daarvan, wordt daarmee in feite (oneigenlijk) hun
opsporingsbevoegdheid verlengd. Een convenant om standaard aan BOA’s zaaks- danwel
daderinformatie te verstrekken zodat zij structureel kunnen worden ingezet om uit te kijken naar
specifieke verdachten (of bijvoorbeeld hun vervoermiddel) is daardoor niet mogelijk.
Alleen incidenteel, wanneer sprake is van een zwaarwegend belang, kan in een individueel geval
verstrekking van tot personen herleidbare informatie (foto’s, personalia, kentekengegevens e.d)
plaatsvinden, in nauw overleg met de gebiedsofficier van het Openbaar Ministerie. Deze
gebiedsofficier kan hier zo nodig voorwaarden aan kan verbinden (aan wie, welke gegevens wel en
niet, met welk doel etc.). Dit is dan een artikel 19 WPG-verstrekking.
Bij een zwaarwegend belang kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een aanhoudende inbraakgolf in
een specifiek gebied of een reeks gevaarlijke brandstichtingen. Afwegingen die kunnen meespelen bij
beslissingen omtrent het al dan niet verstrekken van informatie (en welke informatie) zijn bijvoorbeeld;
1. Waarom is het zo belangrijk dat een externe partij over deze informatie beschikt (wat is het
zwaarwegend algemeen belang)?
2. Met welk onderdeel van de politietaak is de verstrekking verenigbaar (opsporen of voorkomen
strafbare feiten, handhaven openbare orde, hulpverlening, toezicht)
3. Welke informatie heeft de externe partij echt nodig (proportionaliteit; soms zijn NAW-gegevens
voldoende, in andere gevallen is meer informatie nodig)
4. Kan de externe partij de informatie ook langs een andere weg verkrijgen? (subsidiariteit)
Samenwerkingsverbanden
Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat BOA’s en/of private beveiligers soms ook partij zijn bij
een samenwerkingsovereenkomst (met als grondslag artikel 20 WPG), waarin een aantal partijen
gezamenlijk een bepaald probleem of de overlast in een specifiek – afgebakend – gebied
(bijvoorbeeld de binnenstad van een grote stad of een recreatiegebied) wil aanpakken. Dat, en niet
het laten fungeren als “ogen en oren van de politie”, is dan het doel van de uitwisseling. Het gaat in
die gevallen om het wederzijds delen van informatie over situaties en personen, waar iedereen – in
zijn eigen rol – mee te maken kan krijgen. Bijvoorbeeld een dadergroep die overlast in winkels
veroorzaakt, APV-overtredingen pleegt (waar BOA’s tegen optreden) en daarnaast vanwege (kleine)
criminaliteit ook met de politie in aanraking komt.
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