
 

  

 
Geachte heer  
 
Op 20 februari jl. heb ik uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob) ontvangen. U vraagt om documenten die zien op – kort 
samengevat – de toepassing van het systeem Clearview. 
 
Uw verzoek 

In uw verzoek vraagt u specifiek om het volgende. 
 
1. Is er onderzocht of dergelijke software wettelijk gebruikt mag worden? 
2. Is er onderzocht of dergelijke software wenselijk en ethisch verantwoord 
is binnen het functioneren van opsporingsdiensten? 
3. Is er een intentie binnen de opsporingsdiensten om met Clearview of een 

andere organisatie die soortgelijke software aanbiedt een overeenkomst aan 
te gaan? 
4. Heeft de aangeschreven organisatie contact gehad met Clearview dan wel 

aanbieders van soortgelijke software over mogelijke samenwerking? 
5. Indien het zo is dat er communicatie tussen Clearview, dan wel een 
organisatie die soortgelijke software aanbiedt, over een mogelijke 
samenwerking is geweest, kunt u dan alle communicatie die hierover heeft 

plaatsgevonden openbaar maken? 
 
Behandeling van uw verzoek 
De Wob ziet op het verstrekken van in documenten vastgelegde informatie 
in het bezit van een bestuursorgaan, opdat de burger de overheid kan 
controleren bij de uitvoering van haar taak. Een verzoek om informatie dient 
betrekking te hebben op een bestuurlijke aangelegenheid op het gebied van 

de voorbereiding en uitvoering van een door het bestuursorgaan uit te 
voeren beleid of taak, die bij wet aan haar is opgelegd. Uw verzoek valt 
onder de reikwijdte van de Wob en is op basis hiervan in behandeling 
genomen. 
 
Bij brief van 24 februari 2020 heb ik de ontvangst van uw verzoek bevestigd 

en meegedeeld dat de behandeling ervan is verdaagd. 
 
Op basis van uw verzoek is binnen de politie onderzoek gedaan naar 
documenten. Uit dit onderzoek is gebleken dat binnen de Nederlandse politie 
geen gebruik gemaakt wordt van het systeem Clearview of een vergelijkbaar 
systeem. Dit houdt in dat ik geen documenten heb, die zien op uw verzoek.  
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