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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

) @politie
woensdag 9 september 2015 10:58
@politie

FW: WOB verzoeken inzake prof Maat MH 17
20150717 - Verzoek.pdf; 20150810 - Wob-verzoek.pdf; 20150813 - Verzoek.pdf;
20150612 1533 Mail Brief nabestaanden_Redacted.pdf; 20150612 1533 Mail Brief
nabestaanden.xps

Met het schonen van mijn box kwam ik deze mail tegen.
Heb jij al mails gezien of moeten we hier een reminder achteraan sturen?

Met vriendelijke groet,
Pg

Jurist Wob-coördinatiedesk & Secretaris SMO
Politie | Korpsstaf | Bestuursondersteuning | Team Juridische Zaken
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
M
Aanwezig: maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag

Pg

@politie
Van:
Verzonden: woensdag 26 augustus 2015 12:09
@politie
Aan:
CC: Wobcoordinatiedesk;
Onderwerp: FW: WOB verzoeken inzake prof Maat MH 17

@politie

Hallo
Ik kom bij je op de lijn omdat er inmiddels een vijftal WOB verzoeken binnen zijn. Ik heb vorige week (zie
hieronder) een mail gestuurd naar de AC’s met het verzoek te bevorderen dat we alle mails inzake Maat
zouden ontvangen bij de WOB coordinatiedesk.
Ik begrijp dat jij de CHOPEX rol vervult. Ook als hoofd van het LTFO zul je ongetwijfeld mails hebben.
Zou jij er met de nodige voortvarendheid voor kunnen zorgen dat de mails binnen komen bij de WOB
coordinatiedesk. Dus ook van de anderen van het LTFO..
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Ik ga na morgen drie weken op vakantie. Je kunt voor vragen na morgen contact opnemen met
.

Pg

Juridisch adviseur
1

Politie | Korpsstaf
Bestuurszaken/ Team Juridsiche Zaken
M
| Nieuwe Uitleg 1, 2514 BPDen Haag| Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
ma, di, wo : Driebergen
Do: Den Haag
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@politie
Van:
Verzonden: maandag 17 augustus 2015 16:18
Aan: Heuff, Remmert (R.P.G.); Paulissen, Wilbert (W.J.A.); Neut, Johannes van der (J.W.A.L.); Philips, Inge (I.C.)
CC:
Mailbox Bestuursondersteuning Landelijke Eenheid (LE); Mailbox DSO Juridische
Zaken (LE); Wobcoordinatiedesk; Zorko, Patricia (P.M.); Baeten, Michel (M.P.A.C.); Plas, Theo van der (T.G.); Velsen,
Annemarie van (J.M.G.);
@politie

Onderwerp: WOB verzoeken inzake prof Maat MH 17
Hallo allemaal,
Inmiddels hebben we drie WOB verzoeken (bijgevoegd) binnen gekregen van
over MH17 inzake Prof. Maat.
Het verzoek heeft betrekking op het eindrapport van het onderzoek dat door VIK Den Haag is uitgevoerd. Daarnaast
is het verzoek om alle interne correspondentie openbaar te maken.
In samenspraak met bestuursondersteuning van de korpsstaf is besloten om
1. Een deel van de brief van de leiding SGBO aan de KC openbaar te maken. (bijgevoegd)
2. Het rapport gedeeltelijk openbaar te maken waarbij gedeelten die intern beraad zijn en persoonlijke
beleidsopvattingen bevatten niet openbaar gemaakt worden. Dat houdt in dat feiten niet zomaar geweigerd kunnen
worden tenzij er een dermate verwevenheid is met de persoonlijke beleidsopvattingen dat het ondoenlijk is daar
onderscheid in te maken is. Een gedeelte is, zo lijkt het op voorhand, met de WOB in de hand niet te weigeren.
3. Mails op te vragen bij alle betrokkenen en die te anonimiseren en delen van persoonlijke beleidsopvattingen niet
openbaar te maken.
Tevens kan het niet anders dan dat de mailwisselingen ook opgevraagd worden en dat die dan geanonimiseerd
worden en ook voor wat betreft de inhoud geschoond worden van de delen die aangemerkt kunnen worden als intern
beraad in combinatie met persoonlijke beleidsopvattingen.
De bedoeling is beschreven zaken die als intern beraad kunnen worden beoordeeld in relatie tot persoonlijke
beleidsopvatting te anonimiseren. Daar biedt de WOB ruimte voor. Duidelijke feiten en procesafspraken kunnen en
zullen openbaar gemaakt moeten worden.
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Omdat ik me enige terughoudendheid kan voorstellen in deze zaak heb ik wat voorwerk gedaan.
Als voorbeeld van een mail die gezwart wordt heb ik twee bestanden bijgevoegd. Eén zoals ik die van
heb ontvangen en een die duidelijk maakt dat een en ander goed geanonimiseerd wordt.
Zoals te zien zijn de namen van de leden van de eenheidsleiding en de diensten blijven staan. Jullie namen staan al
met functie op internet (Mandaatstelsel). Het belang van openbaarheid, analoog aan de uitsprak van de rechtbank,
weegt kort gezegd zwaarder dan het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dat houdt direct
verband met de functie: lid van de eenheidsleiding of diensthoofd. De namen van de andere medewerkers zijn wel
zwart gemaakt.
Het eerste verzoek aan de geadresseerden is dan ook aan jullie om te zorgen dat degenen die binnen jullie SGBO of
diensten bezig zijn geweest met de “zaak Maat” hun mails naar de WOB coördinatiedesk (zie cc) sturen, zodat na
inventarisatie overgegaan wordt tot anonimiseren. Betrokkenen krijgen de geschoonde versie voorgelegd.
Daarbij gaat het alleen om medewerkers van de politie en niet externen. Vanzelfsprekend ontvangers aan politiezijde
zullen wel de mails moeten verstrekken. Voor interne afhandeling verzoek ik zeer dringend om in de onderwerpregel
“WOB verzoeken inzake Prof Maat MH 17” te vermelden.
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Als tweede verzoek:
@
: Ik heb begrepen van de onderzoeksleider dat een niet afgerond dossier is aangeboden aan
de opdrachtgever en dat er later nog handtekeningen verzameld zouden zijn.
2

Nu is mij te verstaan gegeven door VIK Den Haag dat ik bij jullie moet zijn voor nadere info.
Kunnen jullie mij informeren of het rapport inmiddels af is. Verder zou ik de beschikking willen krijgen over het rapport
zodat we dat kunnen bewerken. Na bewerking wordt dat vanzelfsprekend aan jullie voorgelegd voor goedkeuring.
Ook hier geldt: De betrokken leiding van de dienst/ SGBO is leidend. Mocht er verschil van inzicht bestaan, dan volgt
vanzelfsprekend overleg. (Sinds 2010 zijn we er overigens altijd samen uitgekomen).
Ik ben mij bewust dat we veel van jullie vragen en veel werk op ons nemen, maar denk dat dit de enige juiste route is.
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Alvast bedankt voor de medewerking, mede namens
van het WOB verzoek valt, bel gerust.

. Mochten er vragen zijn of het onder de reikwijdte

Met vriendelijke groet,
Pg

Juridisch adviseur
Politie | Korpsstaf
Bestuurszaken/ Team Juridische Zaken
M
| Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag| Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
ma, di, wo en vr: Driebergen
Do: Den Haag
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