
 

Deel 3 
 
Register van verwerkingen, onderdeel Wet politiegegevens 
 
 
Verwerkingsdoelen Categorieën 

persoonsgegevens 
Grondslagen Categorieën betrokkenen De categorieën van 

ontvangers aan wie 
politiegegevens zijn of 
zullen worden verstrekt, 
met inbegrip van 
ontvangers in derde landen 
of internationale 
organisaties 

Bewaartermijnen Autorisaties Opmerkingen 

Wettelijke taak Doeleinden        

Opsporing De boa's van OZHZ 
verwerken politiegegevens 
ten behoeve van de 
uitvoering van de politietaak 
als bedoeld in de artikelen 8 
(dagelijks politietaak), 9 
(onderzoeken in het kader 
van de handhaving van de 
rechtsorde in bepaalde 
gevallen, na instemming van 
de bevoegd functionaris) en 
13 (ondersteunende taken) 
van de Wet politiegegevens. 

De boa's van OZHZ vallen 
binnen het domein 2 (milieu, 
welzijn en infrastructuur) van 
de Regeling domeinlijsten 
buitengewoon 
opsporingsambtenaar. Zij zijn 
bevoegd om terzake van 
overtredingen van de 
omgevingswetgeving (o.a. 
milieuwetgeving, 
bouwwetgeving en groene 
wetgeving) bestuurlijke 
strafbeschikkingen (namens 
de directeur van OZHZ) te 
doen uitgaan en processen-
verbaal op te stellen. 

 

NAW-gegevens, blijkend uit 
legitimatiemiddelen zoals 
paspoort, identiteitskaart, 
rijbewijs, verblijfsdocument 
IND, documentnummers, 
nationaliteit, 
Burgerservicenummer. 

 

Omgevingsdiensten zijn op 
grond van de 
'Kwaliteitscriteria voor 
vergunningverlening, toezicht 
en handhaving krachtens de 
Wabo', criterium 12, verplicht 
om boa's in dienst te hebben 
ten behoeve van de 
strafrechtelijke handhaving 
van de omgevingswet- en 
regelgeving, in het bijzonder 
op het taakveld milieu. Het is 
voor omgevingsdiensten op 
grond van artikel 5.4 van de 
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht jo. de 
betreffende verordeningen 
van de deelnemers in de 
gemeenschappelijke regeling 
verplicht om hieraan 
uitvoering te geven. 

Het verwerken van 
politiegegevens door de boa's 
van OZHZ is geregeld in de 
Wet politiegegevens en 
daarop gebaseerde algemene 
maatregelen van bestuur, met 
name het Besluit 
politiegegevens en het Besluit 
politiegegevens 
buitengewoon 
opsporingsambtenaren. Het 
gaat om de artikelen 8, 9 en 
13 van de Wet 
politiegegevens. 

 

De categorieën van 
betrokkenen zijn gedefinieerd 
in het BRS. Het betreft de 
verdachte, dader, getuigen, 
boa, toezichthouder, 
eigenaar, wanbetaler, 
aangever, houder, 
betrokkene, 
vertegenwoordiger 
rechtspersoon.  

 

De boa verstrekt geen 
politiegegevens aan anderen 
dan medewerkers van politie, 
Koninklijke marechaussee 
en/of het OM, voordat er 
vooraf met de boacoördinator 
is getoetst of deze 
verstrekking voldoet aan de 
wetgeving. OZHZ verstrekt 
geen politiegegevens aan 
ontvangers in derde landen of 
internationale organisaties. 

OZHZ hanteert voor 
verwijderen en vernietigen 
van de verschillende 
categorieën van gegevens de 
termijn zoals genoemd in 
artikel 14 van de Wet 
politiegegevens. 

OZHZ maakt voor alle 
verwerkingen waarvoor de 
Wpg geldt gebruik van het 
BRS. BRS beschikt over een 
systeem van autorisaties dat 
voldoet aan de vereisten van 
zorgvuldigheid en 
evenredigheid zodat alleen 
personen die vanuit hun 
functie en de wet toegang 
mogen hebben tot bepaalde 
politiegegevens 
geautoriseerd voor alleen die 
gegevens (need-to-know; i.c. 
opsporingsambtenaren van 
politie en andere aangesloten 
diensten, alsmede 
medewerkers van 
NatuurNetwerk), eisen 
gesteld worden aan 
wachtwoorden (lengte, 
geldigheid, e.d.), twee-factor 
authenticatie wordt 
toegepast, voor het toewijzen, 
wijzigen en intrekken van 
autorisaties t.b.v. de toegang 
tot politiegegevens is 
beschreven, het beschreven 
proces conform is 
geïmplementeerd, BRS een 
overzicht van actieve en 
verlopen gebruikers bevat. 

Aanvullend heeft OZHZ 
maatregelen genomen en 
werkinstructies vastgesteld 
inzake periodieke controle op 
logging en autorisaties. Er is 
binnen OZHZ een bevoegd 
functionaris aangewezen als 
bedoeld in artikel 6, zevende 
lid, van de Wet 
politiegegevens. 

Gebruik van profilering: niet 
van toepassing. 

Categorieën van doorgiften 
van politiegegevens aan een 
derde land of een 
internationale organisatie: 
niet van toepassing. 

OZHZ verwerkt in het kader 
van de opsporingstaak geen 
bijzondere 
persoonsgegevens. 

 

 
 
Algemene beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging, bedoeld in artikel 4a van de Wpg: 
Ten behoeve van het gebruik van het BRS zijn de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging beschreven in het rapport "Assurance-rapport – Richtlijn 3000A Type 2, Privacy Audit Wet politiegegevens voor boa's, Boa 
Registratie Systeem (BRS), inzake opzet, bestaan en werking (Type 2) van de beheersingsmaatregel binnen de IT-beheerprocessen gericht op de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van het Boa Registratie Systeem (BRS) voor 
cliënten gedurende de verslagperiode van 1 mei 2020 tot en met 30 april 2021. NatuurNetwerk B.V.". OZHZ heeft daarnaast aanvullende maatregelen genomen en werkinstructies vastgesteld ten behoeve van een goed en zorgvuldig 
gebruik van het BRS, de instructie van medewerkers, periodieke controle op logging en autorisatie, het verstrekken van politiegegevens aan anderen dan politie, Koninklijke marechaussee en/ of OM en het doen uitvoeren van interne 
audits. 




