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VERZONDEN - 1 SEP, 2016 

Onderwerp Besluit op uw Wob-verzoek 

Geachte heer 

Op 13 april 2016 heb ik uw brief van 12 april 2016 ontvangen waarin u op grond van 
de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzoekt om informatie met 
betrekking tot - kort gezegd - inbraakmeldingen. 

Verzoek 
In uw verzoek vraagt u om openbaarmaking en toezending van de navolgende 
Informatie, voor zover bij de politie aanwezig is: 

- 	Het aantal malen per uur van de dag dat politie van 2013 tot heden een 
inbraakmelding ontving, uitgesplitst per maand en per politieregio. 

Procesverloop 
Op 13 april 2016 is de ontvangst van uw verzoek bij brief aan u bevestigd. De 
beslistermijn was op 11 mei 2016. Op 3 mei 2016 is de beslistermijn met vier weken 
verdaagd op grond van artikel 6 van de Wob. De reden hiervoor was dat het gezien de 
omvang van uw verzoek niet mogelijk was om binnen vier weken een besluit te nemen. 
U zou derhalve uiterlijk 8juni 2016 een besluit op uw verzoek ontvangen Tijdens de 
behandeling van uw verzoek bleek dat de wettelijke termijn niet gehaald zou worden 
Met u is meerdere malen telefonisch en via de  e-mail  contact geweest om u de stand 
van zaken door te geven en nadere afspraken te maken over het leveren van de door 
u verzochte informatie. 

Op donderdag 11 augustus 2016 heeft er een gesprek plaats gevonden op het 
hoofdbureau van de politie op de Nieuwe Uitleg te Den Haag. Tijdens dit gesprek was 
de heer 	 namens u aanwezig, Namens de politie was een medewerker 
van de Wob-coördinatiedesk, een woordvoerder en een medewerker van 
korpscontrole aanwezig. Tijdens dit gesprek heeft de heer 	 de cijfers 
gezien en mondeling een uitleg gekregen over deze cijfers Een aantal dagen later zijn 
de cijfers aan u verstrekt. 

Beoordeling 
Na onderzoek is gebleken dat - een gedeelte van - de door u verzochte informatie bij 
de politie aanwezig is U verzoekt om een overzicht van Inbraakmeldingen per politie-
eenheid uitgesplitst in de maanden en uren van de dag. 

Besluit 
Uw verzoek om informatie neergelegd in documenten wordt - deels - gehonoreerd. Na 
onderzoek is gebleken dat - een gedeelte van - de door u gevraagde informatie bij de 
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politie aanwezig is, Aan u wordt een exceltabet verstrekt en zodoende openbaar 
gemaakt. 

Toelichting 
Volledigheid bronnen 

Het opgeleverde bestand is opgebouwd uit informatie uit verschillende bronnen, als 
gevolg van het reorganisatieproces van de politie. Als gevolg hiervan heeft de data van 
Amsterdam betrekking op de periode vanaf 26 april 2013 en is ook de data voor Den 
Haag in 2013 beperkt. 

Meldingen, geen inbraken 
Het bestand geeft informatie over het aantal meldingen Er is geen directe relatie te 
leggen met het aantal gepleegde misdrijven maar wel een correlatie Een misdrijf kan 
gerelateerd worden aan één of meerdere meldingen, omdat meerdere burgers tegelijk 
dezelfde inbraak kunnen melden. Daarnaast kan een melding loos blijken te zijn. 

Om het verschil tussen het aantal meldingen en het aantal inbraken te kunnen duiden 
is het tabblad Incidenten opgenomen De cijfers op dit tabblad geven het beeld van 
het aantal geregistreerde incidenten uit de incidentenkubus in de jaren 2013, 2014, 
2015, en 1januari t/m 5juli 2016 waarde politie bij is geweest. 

Betekenis kolommen 

De cijfers van het aantal meldingen op het eerste tabblad zijn verspreid over kolom G 
t/m R De betekenis van de kolommen is als volgt 

Kolom H Het totale aantal meldingen van inbraak in een woning 
Kolom Q Het totale aantal meldingen van inbraak in een bedrijf,  
Kolom R: Het totale aantal meldingen van inbraak, zowel woning als bedrijf (H + Q). 

Overige kolommen deze kolommen zijn opgemaakt ten behoeve van het genereren 
van de totaalcijfers Ze beslaan gegevens int verschillende systemen en onder 
verschillende registratiecodes Ze zijn in het document gelaten ten behoeve van de 
transparantie van het genereringsproces. 

Inzichten ut de cijfers 
Het algehele beeld levert de volgende inzichten 

1. Er is een patroon van het aantal meldingen over de dag, waarbij de 
piekmomenten aan het begin van de ochtend en in de avond liggen. 

2 	Er is een licht dalende tendens in de aantallen meldingen over de jaren heen 
bij de meeste eenheden zichtbaar.  

3 De meeste meldingen vinden plaats rond "oud en nieuw" 

Wettelijke grondslag 
Op uw verzoeken is de Wob van toepassing. De Wob ziet toe op openbaarmaking van 
informatie neergelegd in reeds bestaande documenten. Dit besluit is gebaseerd op de 
artikelen 1 3, 5 en 7 Wob en artikelen 1:3 en 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht 
(hierna: Awb). 

Rechtsbescherming 
Dit betreft een besluit in de zin van de Awb. Indien u zich niet kunt verenigen met de 
inhoud van dit besluit kunt u in overeenstemming met de Awb binnen een termijn van 
zes weken na bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar maken 
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Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de korpschef, ter attentie van de Wob-
coördinatiedesk, postbus 17107, 2502 CC Den Haag. Het bezwaarschrift moet 
ondertekend zijn en tenminste bevatten uw naam en adres, dagtekening, omschrijving 
van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar. Er 
dient een volmacht te worden verstrekt indien het bezwaarschrift niet door u, maar 
namens u wordt ingediend. 

Ik wijs u erop dat de elektronische weg voor het Indienen van een bezwaarschrift niet 
opengesteld is. 

Hoogachtend, 
De korpschef,  
namens deze 

de Vries MPA 
Directeur korpsstaf 
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