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Ontvangstbevestiging bezwaar
en wijziging besluit op Wobverzoek

AANTEKENEN

Organisatieonderdeel
Landelijke Eenheid
Staf
Team Juridische Zaken

Geachte mevrouw

Behandeld door

Hiermee bevestig ik de ontvangst van uw bezwaarschrift, dat op 12 augustus
2021 door mij is ontvangen. Het bezwaarschrift is gericht tegen mijn besluit van
26 juli 2021 aangaande – kort samengevat – cijfers CATCH.

Functie
Juridisch adviseur Wob
Telefoon
0900 - 8844
E-mail
jz.le@politie.nl
Ons kenmerk
2021-0048603 /
8569

,

Gelet op de inhoud van uw bezwaarschrift ontvangt u tegelijk met deze
ontvangstbevestiging een wijziging van mijn bestreden besluit van 26 juli 2021
op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Vreemdelingendatabank
In mijn besluit van 26 juli jl. is geen besluit genomen ten aanzien van de cijfers
met betrekking tot de Vreemdelingendatabank. Ik maak daarom alsnog
openbaar dat zich per 1 augustus 2021 6.509.030 afbeeldingen in de
Vreemdelingendatabank bevinden.
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Unieke personen
Tevens is in mijn besluit van 26 juli jl. geen besluit genomen ten aanzien van
de cijfers van het aantal geregistreerde unieke personen
(verdachten/veroordeelden). Ik maak daarom openbaar dat per 1 augustus
2021 1.560.056 unieke personen (verdachten/veroordeelden) zijn
geregistreerd.
Recente cijfers
Ik maak ook op dit onderdeel openbaar dat per 1 augustus 2021 zich in de
databank van CATCH 2.724.223 afbeeldingen bevinden.
Gewijzigd besluit
Gelet op het bovenstaande besluit ik overeenkomstig.
I
Ik maak de meest recente cijfers ten aanzien van de
Vreemdelingendatabank, het aantal geregistreerde unieke personen en
in de databank van CATCH geregistreerde afbeeldingen openbaar.
II
Ik (her)bevestig mijn besluit van 26 juli 2021 in zoverre dat de Wob niet
van toepassing is op reeds openbare informatie.
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Rechtsbescherming
Gelet op artikel 6:19 Awb wordt dit besluit van rechtswege betrokken bij de
bezwaarprocedure. U behoeft geen afzonderlijk rechtsmiddel in te stellen
indien u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit.
Ik verzoek u aan te geven of ik met dit gewijzigde besluit volledig tegemoet ben
gekomen aan uw informatieverzoek. Indien dat het geval is, verzoek ik u aan te
geven in hoeverre u uw bezwaar wenst te handhaven.
Hoogachtend,
de korpschef van politie,
voor deze,
de politiechef van de Landelijke Eenheid,

Sectorhoofd Staf Landelijke Eenheid

