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datum 15 januari 2018 
portefeuillehouder burgemeester Molkenboer 
contactpersoon mevrouw M. van Wijk, beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid 
raadsvoorstel/RIB SMS-actie drugsgebruikers (17R.00978) 
onderwerp Reactie van de politie en beantwoording technische vragen van de fractie 

van Progressief Woerden 
 

 
Reactie politie op raadsvoorstel 
Reactie 1: 
Op pagina 2 van het RIB 17R.00978 wordt gesteld: 

“De actie is uitgevoerd door de gemeente Montfoort op grond van de gegevens die zij van de 
politie heeft gekregen op grond van de Wet Politie Gegevens.” 

 
De politie geeft als reactie hierop: 

De gemeente heeft ten behoeve van het uitvoeren van de SMS-actie geen gegevens 
gekregen van de politie. De gemeente Montfoort had weliswaar de regie over de SMS-actie, 
maar de SMS-berichten zijn verstuurd door de politie. Er zijn ten behoeve van het uitvoeren 
van de SMS-actie door de politie geen politiegegevens verstrekt aan de gemeente Montfoort.  

 
Reactie 2: 
Op pagina 3 van het RIB 17R.00978 wordt gesteld: 

“Het openbaar ministerie heeft toestemming verleend om de contactgegevens die in het 
strafrechtelijk onderzoek naar voren kwamen, voor deze doeleinden in te zetten.” 

 
De politie geeft als reactie hierop: 

Het Openbaar Ministerie geeft vanuit het onderzoeks- en vervolgingsbelang een geen-
bezwaar af tegen het gebruiken van de telefoonnummers voor het uitvoeren van de SMS-
actie. 

 

Beantwoording technische vragen Progressief Woerden 
Op pagina 3 van het RIB 17R.00978 wordt gesteld: 
 

“Ga je op nummer bevragen dan zie je wel dat naar dat nummer de SMS is verstuurd.” 
 
Anne Berkheij, fractieassistent Progressief Woerden, heeft hierop de volgende vragen gesteld: 

 Wat zijn de mogelijke gevolgen hiervan? 
 Is vanuit het nummer de persoon te herleiden? 
 Wie heeft toegang tot deze gegevens( wie kan nummers bevragen?) 

 
De politie geeft als reactie hierop: 
 

In strafrechtelijke onderzoeken naar drugshandel doet de politie met regelmaat onderzoek 
naar zogenaamde dealertelefoons. Drugsdealers gebruiken deze dealertelefoons om 
afspraken te maken met drugsgebruikers voor het verhandelen van drugs. In de onderzoeken 
naar deze dealertelefoons vordert de politie met regelmaat gegevens van telecomproviders. 
Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld de contactgeschiedenis van de dealertelefoon met de 
telefoonnummers van drugsgebruikers. Dit soort gegevens worden alleen door de politie 
gevorderd met toestemming van het Openbaar Ministerie en alleen met het doel om de 
drugshandel te kunnen onderzoeken. Het wel of niet (willen) versturen van een SMS-bericht 
naar de, in de dealertelefoon aangetroffen, telefoonnummers vormt geen grond om dit soort 
gegevens van telecomproviders te kunnen vorderen en speelt derhalve geen rol in het door de 
politie verkrijgen van deze gegevens. 

 
Zodra gegevens door middel van een vordering bij de politie bekend zijn geworden, betreffen 
het politiegegevens en worden deze als zodanig verwerkt. Dit geldt ook voor de hierboven 
genoemde telefoonnummers. Deze politiegegevens komen voort uit het strafrechtelijke 
onderzoek waarin is gebleken dat de telefoonnummers contact hadden met de dealertelefoon 
van een drugsdealer. Dat vormt de directe aanleiding voor waarom deze telefoonnummers als 
politiegegeven bij de politie bekend zijn. Dus ook zonder het uitvoeren van de SMS-actie zijn 
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deze gegevens bij de politie bekend als politiegegeven. De SMS-actie zorgt er alleen voor dat 
aan deze politiegegevens de actie wordt gekoppeld dat er een SMS-bericht is verstuurd naar 
de in dealertelefoon aangetroffen telefoonnummers. Deze actie is op zichzelf zodanig 
vastgelegd dat enkel de telefoonnummers zijn geregistreerd waarnaar het SMS-bericht is 
verstuurd. Deze registratie is ten behoeve van de uitvoering van de dagelijkse politietaak. 
Hierbij valt onder andere te denken aan het kunnen beantwoorden van vragen op het moment 
dat een ontvanger van een SMS zich meldt bij de politie. 


