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Behandeld door

Op 6 juli 2021 heb ik uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob) ontvangen. U vraagt om documenten die zien op – kort
samengevat – cijfers CATCH.
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Uw verzoek
In uw verzoek geeft u specifiek het volgende aan:
“Eerder heeft de politie Nederland openheid gegeven over het aantal foto's en het
aantal unieke personen in zowel de Vreemdelingen- als de strafkechtsketendatabank
van de politie en die zij gebruikt voor gezichtsherkenning met toepassing van CATCH.
Ook heeft zij destijds openheid gegeven over het aantal keer dat zij deze databanken
heeft bevraagd en het aantal matches dat dat opleverde. Zij heeft journalisten
uitgenodigd om hen inzicht te geven in de werking van CATCH, en om deze cijfers aan
hen te openbaren. Onderhand zijn die cijfers zo'n anderhalf jaar oud en dus mogelijk
verouderd. Daarom doe ik met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur een
verzoek om de documenten openbaar te maken waarin de meest actuele cijfers worden
weergegeven.”.

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.
Bij brief van 9 juli 2021 heb ik de ontvangst van uw verzoek bevestigd en
meegedeeld dat de behandeling ervan is verdaagd.
Recent zijn de door u gevraagde meest actuele cijfers opgenomen in een
document en actief openbaar gemaakt. Het document treft u aan op de website
van de politie via
https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/onderwerpen/forensischeopsporing/catch-jaarcijfers-2020-hr-online.pdf
Daarnaast informeer ik u dat deze cijfers ook in de toekomst periodiek
(jaarlijks) actief openbaar gemaakt zullen worden.
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