


 

  

Geachte heer, mevrouw  
 
 
Op 9 augustus 2021 heb ik uw verzoek ontvangen op grond van de Wet openbaarheid 
van bestuur (Wob) en in behandeling genomen. Uw verzoek is geregistreerd onder het 
kenmerk .  
Op 12 augustus verdaagde ik de beslistermijn vanwege de omvang en de zorgvuldige 
behandeling. Deze brief bevat mijn besluit op uw Wob-verzoek. 
 
Gevraagde documenten 
In uw verzoek vraagt u om alle documenten openbaar te maken die verband houden 
met de Black Lives Matter-demonstratie op 8 juni 2020 in Middelburg. In het bijzonder 
de documenten die betrekking hebben op het (online) monitoren van de deelnemers, 
organisatoren en andere betrokkenen, het gebruik van camera's en andere 
informatieverzamelaars, het gebruik van die data en de besluitvorming daaromtrent.  
 
U heeft bij de politie meerdere informatieverzoeken ingediend ten aanzien van 
demonstraties en protesten. Op 8 september 2021 heeft u in een gesprek met mevrouw 

 en mevrouw  van de politie laten weten bezig te zijn met 
een verkennend onderzoek met betrekking tot het monitoren van demonstranten. U wilt 
graag weten wat het beleid is rondom monitoring van demonstranten, welke gegevens 
worden verzameld en voor welk doel en welke apparatuur daarvoor wordt gebruikt. De 
bij de politie ingediende informatieverzoeken zijn specifiek op dat aspect gericht. 
 
Op alle informatieverzoeken zullen afzonderlijke besluiten worden genomen. Ten aanzien 
van bovengenoemd verzoek, bericht ik u als volgt. 
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek dient te worden beantwoord aan de hand van de Wob. Het uitgangspunt 
van de Wob is dat er, in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, 
voor degene die om informatie verzoekt, een recht op openbaarmaking van die 
informatie bestaat. Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de gevraagde 
informatie achterwege laten wanneer zich één (of meer) van de in artikelen 10 en 11  
van de Wob genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen voordoen. 
Tevens is de Wob niet van toepassing op reeds geopenbaarde documenten. 
 
Daarnaast is ook de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing voor zover het gaat om 
persoonsgegevens die door de politie zijn verwerkt. U bent niet gerechtigd tot 
kennisname van deze gegevens. 
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Belangenafweging 
Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke 
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in 
gelijke mate toe. Om deze reden kan ten aanzien van de openbaarheid geen 
onderscheid worden gemaakt in de persoon of de bedoeling/belangen van de 
verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging wordt dan ook slechts betrokken: het 
algemene belang van openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de 
uitzonderingsgronden te beschermen belangen. Het specifieke belang van de verzoeker 
wordt niet betrokken bij de belangenafweging. 
 
Ten aanzien van de gevraagde informatie 
Op maandag 8 juni 2020 heeft er in Middelburg op de Abdijplein een Black Lives Matter 
demonstratie plaatsgevonden in het kader van de herdenking van George Floyd.  
 
De politie heeft voor deze demonstratie een Staf Grootschalig Bijzonder Optreden 
(SGBO) opgezet. Een SGBO is een bevelstructuur speciaal voor omstandigheden waar 
mogelijk calamiteiten kunnen ontstaan onder andere in de handhaving van de openbare 
orde. De SGBO werkt onder het lokaal bevoegd gezag van de burgemeester of de 
(hoofd) officier van justitie en leidt de inzet van de politie. De SGBO fungeert als een 
belangrijke informatiebron voor het overleg van de burgemeester, de korpschef van de 
politie en de (hoofd)officier van justitie (de driehoek). 
 
Deze demonstratie is daarnaast gehouden in de periode waar de Corona maatregel van 
1,5 meter afstand van toepassing was. De politie moest daarom bij deze demonstratie 
ook rekening houden met de dichtheid van de mensen per vierkante meter in het kader 
van de bestrijding van de Coronapandemie. 
 
Voor de demonstratie in Middelburg zijn de mogelijkheden om verschillende soorten 
camera’s in te zetten bij het monitoren van demonstraties niet of nauwelijks gebruikt: 

• Er zijn geen vaste camera’s beschikbaar op de Abdijplein in Middelburg. 
• De bodycam’s die sommige politiemedewerkers hebben, zijn niet ingezet. 
• De drone is wel omhoog gebracht, maar door problemen met meeuwen ook 

gelijk weer aan de grond gezet. Er zijn hier geen camera beelden van. 
 
De demonstratie is rustig verlopen en er zijn geen arrestaties verricht. 
 
Inventarisatie 
De documenten die zijn verzameld t.b.v. dit Wob-verzoek komen uit de verschillende 
afdelingen/bevelstructuren die mee hebben geholpen aan het SGBO van BLM in 
Middelburg. Dit zijn SGBO BLM, SGBO Corona, Team Walcheren (Middelburg), Dienst 
Regionale Informatie Organisatie (DRIO), Dienst Regionale Operationele 
Samenwerking (DROS) en uit het informatiesysteem van de politie (BVH). 
 
Voor de informatie die door mij is verzameld is een inventarisatielijst opgesteld, welke 
als bijlage bij dit besluit is gevoegd en hier onlosmakelijk onderdeel van uitmaakt. In 
deze inventarisatielijst is tevens vermeld of het betreffende document geheel of 
gedeeltelijk openbaar wordt gemaakt, dan wel dat openbaarmaking van het document 
geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd. Indien een document geheel of gedeeltelijk 
openbaar wordt gemaakt is dit document eveneens als bijlage bij dit besluit gevoegd. 
 
Van een (gedeeltelijke) weigering tot openbaarmaking kan sprake zijn indien de Wpg of 
één van de uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing is. Tevens kan een 
document gegevens bevatten die niet onder de reikwijdte van uw verzoek vallen. Het 
gaat daarbij bijvoorbeeld om informatie die ziet op een andere demonstratie of een 
ander evenement. 
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In het geval de openbaarmaking van een passage in een document geweigerd wordt, 
staat dit in de kantlijn van het document aangegeven. 
 
Met betrekking tot de beantwoording van uw verzoek is gebleken dat twee 
uitzonderingsgronden specifiek van toepassing zijn, namelijk; 
 
Artikel 10 lid 2 sub c Wob; ‘de opsporing en vervolging van strafbare feiten’ 
De documenten bevatten (indirecte) informatie over de (actuele) informatiepositie, de 
wijze van informatie vergaren, tactieken, werkwijzen en operationele beslissingen van 
de politie bij de uitvoering van de opsporingstaak van de politie. Het openbaar maken 
van deze informatie kan de opsporing en vervolging frustreren, zowel in individuele 
zaken als ook in het algemeen. Onder tactieken en werkwijzen vallen ook de middelen 
en functionarissen die daarbij worden gebruikt. Het gaat daarbij ook om gegevens die 
van belang zijn voor opsporing van strafbare feiten bij toekomstige grootschalige 
gelijksoortige demonstraties en ongeregeldheden. Personen kunnen, om buiten beeld 
van de politie te blijven, hun gedrag aanpassen of afstemmen op de wetenschap en 
werkwijze van de politie. Daarnaast moet worden voorkomen dat bij een strafrechtelijk 
traject betrokken personen toegang krijgen tot informatie, die één van de betrokkenen of 
de strafrechtelijke vervolging kunnen schaden. Openbaarmaking zou inzicht geven in 
het concrete politieoptreden en de bij de politie bekende informatie en de operationele 
beslissingen waartoe die informatie heeft geleid. Omdat grote evenementen, in het 
bijzonder ook demonstraties, geregeld plaatsvinden, is het essentieel dat op basis van 
de opgedane ervaringen en de daarbij verworven informatie een adequate aanpak kan 
worden ontwikkeld om verstoring van de openbare orde te voorkomen, deze 
bijeenkomsten in relatieve rust te laten verlopen en daadkrachtig strafbare feiten te 
kunnen opsporen en vervolgen. Dat loopt gevaar, indien door openbaarmaking, inzicht 
wordt verkregen in tactieken, werkwijzen en informatiepositie van de politie.  
- ECLI:NL:RVS:2008:BD8907 
- ECLI:NL:RVS:2009:BH0478 
- ECLI:NL:RVS:2010:BL1844 
- ECLI:NL:RVS:2012:BY6779 
- ECLI:NL:RBROE:2012:BX4729 
- ECLI:NL:RVS:2018:715 
 
De documenten bevatten daarnaast (indirecte) informatie over tactieken, werkwijzen en 
operationele beslissingen van de politie bij de handhaving van de openbare orde. Ook 
gaat het om informatie over de wijze waarop de politie informatie vergaart en de actuele 
informatiepositie van de politie, waaronder ook informatie waaruit kan worden afgeleid in 
welke informatie de politie is geïnteresseerd en welke bronnen worden gebruikt. De 
informatie kan zien op betrokken groepen en personen, hun bedoelingen en werkwijzen, 
de te verwachten acties en reacties, scenario’s waarmee rekening wordt gehouden en 
mogelijke implicaties en risico’s voor het in goede banen leiden van demonstraties. 
Openbaar maken van die informatie kan er toe leiden dat bij demonstraties betrokken 
personen of groepen, die wellicht deze willen verstoren, op de hoogte raken van elkaars 
optreden en het optreden van de politie. Bovendien kan het ertoe leiden dat deze 
personen hun activiteiten aanpassen of verplaatsen en de politie het zicht op hen 
verliest. Inzicht in het politieoptreden, de bij de politie bekende informatie en de 
operationele beslissingen waartoe die informatie heeft geleid, hebben directe invloed op 
het in goede banen leiden van demonstraties en het voorkomen van wanordelijkheden 
en verstoringen van de openbare orde. Openbaarmaking van deze informatie kan de 
effectiviteit en veiligheid van het politieoptreden bij soortgelijke situaties in de toekomst 
in gevaar brengen en de voorbereiding frustreren. Dit klemt temeer, omdat bij 
(grootschalige) demonstraties vernielingen, ordeverstoringen en gewelddadigheden niet 
uit te sluiten zijn. Omdat grote evenementen, in het bijzonder demonstraties, geregeld 
plaatsvinden, is het essentieel dat op basis van de opgedane ervaringen en de daarbij 
verworven informatie een adequate aanpak kan worden ontwikkeld om verstoring van 
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de openbare orde bij toekomstige demonstraties te voorkomen, deze in relatieve rust te 
laten verlopen en om daadkrachtig strafbare feiten te kunnen opsporen en vervolgen. Dit 
alles is niet mogelijk, indien door openbaarmaking inzicht wordt verkregen in de 
informatiepositie, tactieken en werkwijzen van de politie.  
 
Gelet op voorgaande dient het belang van opsporing en vervolging, als bedoeld in 
artikel 10 lid 2 sub c van de Wob, zwaarder te wegen dan het belang van 
openbaarmaking 
 
Artikel 10 lid 2 sub e Wob; ‘de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’  
De documenten bevatten persoonsgegevens en rechtstreeks tot natuurlijke personen 
herleidbare informatie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om namen, e-mailadressen en 
(mobiele) telefoonnummers.  
 
Van belang is dat openbaarmaking op grond van de Wob algemene openbaarmaking 
aan een ieder is. Het openbaar maken van individualiseerbare (persoons)gegevens leidt 
of kan leiden tot identificatie van natuurlijke personen. Mede gelet hierop dient het 
belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, als bedoeld in artikel 10 lid 
2 sub e Wob, zwaarder te wegen dan het belang van openbaarmaking voor een ieder. 
 
Dat geldt ook ten aanzien van namen en contactgegevens van ambtenaren en (in)direct 
tot hen herleidbare informatie. Het gaat immers om openbaar maken van 
persoonsgegevens en om openbaarmaking aan een ieder; niet om het opgeven van een 
naam aan een individuele burger die met de ambtenaar in contact treedt. Hierbij is van 
belang dat het gaat om ambtenaren, die een niet dusdanige hoge of publieke functie 
bekleden dat het inherent is aan hun functie dat zij in de openbaarheid treden.  
 
Voorts merk ik op dat openbaarmaking van deze gegevens een veiligheidsrisico met 
zich mee brengt. Het is bekend dat medewerkers zijn bedreigd en dat 
privéadresgegevens van (politie)ambtenaren zijn achterhaald. Gebleken is dat 
politieambtenaren en soms ook hun gezinsleden te maken hebben of hebben gehad met 
bedreigingen, ook op het privéadres. Het openbaar maken van namen van 
politieambtenaren kan er toe leiden dat het aantal bedreigingen toeneemt. Het gebruik 
van social media kan hier in negatieve zin een bijdrage aan leveren. Het fenomeen 
‘doxing’, waarbij mensen actief proberen de identiteit van politieambtenaren te 
achterhalen en te onthullen, krijgt binnen de politie veel aandacht, omdat het door 
politieambtenaren als vervelend en bedreigend wordt ervaren. Gelet hierop ben ik van 
mening dat primair het belang als bedoeld in artikel 10 lid 2 sub e Wob zwaarder dient te 
wegen dan het belang van openbaar maken voor een ieder van bedoelde gegevens.  
 
Wanneer op grond van voornoemde overwegingen door mij is besloten om 
documenten of passages daarin niet openbaar te maken is in de inventarisatielijst 
tevens vermeld op welke uitzonderingsgrond mijn besluit is gebaseerd. In dit verband 
zij verder opgemerkt dat indien dermate veel informatie in een document niet kan 
worden openbaargemaakt dat aan het resterende deel van de informatie geen 
zelfstandige betekenis meer toekomt, door mij is besloten om openbaarmaking van 
het betreffende document in zijn geheel te weigeren. 
 
Besluit 
Voor zover bij de politie documenten berusten aangaande de bestuurlijke 
aangelegenheid, besluit ik gedeeltelijk aan u verzoek tegemoet te komen. Mijn 
overwegingen heb ik u in deze brief kenbaar gemaakt. Verwijzende naar de bijlagen bij 
dit besluit. 
 
Wettelijke grondslag 
Dit besluit is gebaseerd op artikel 3 van de Wob en artikel 3:2 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb).  




























































































































































































































































































































































