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Geachte heer

Bij brief van 11 juni jl. heeft u een verzoek krachtens de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob) ingediend. In het verzoek vraagt u, kort weergegeven, om documenten met
betrekking tot Clearview AI.
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Uw verzoek
In uw verzoek vraagt u specifiek om het volgende.
- Documenten, inclusief alle onderhavige stukken, waaronder e-mails, berichten,
correspondentie en rapporten, met betrekking tot Clearview Al en diens producten,
lopende vanaf 1 januari 2017 tot heden;
- Documenten, inclusief vergaderstukken, e-mails en rapporten, inzake intern overleg
over het gebruik van Clearview Al en diens producten, lopende vanaf 1 januari 2017 tot
heden;
- Documenten, inclusief vergaderstukken, e-mails en rapporten, met betrekking tot het
gebruik van Clearview, lopende vanaf 1 januari 2017 tot heden;
- Documenten, inclusief vergaderstukken, gespreksverslagen, mailwisselingen, brieven
en faxen, met inbegrip van bijlagen, en interne en externe adviezen met betrekking tot
Clearview Al en diens producten, lopende vanaf 1 januari 2017 tot heden;
- Documenten, inclusief vergaderstukken, gespreksverslagen, mailwisselingen, brieven
en faxen, met inbegrip van bijlagen, en interne en externe adviezen met betrekking tot
gegevens die kunnen worden gebruikt dan wel gevoed aan of ingevoerd in Clearview
Al;
- Een overzicht van de gegevensbronnen die werden gebruikt voor software van
Clearview Al.
Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u dat namens de Korpschef van politie op 2
april 2020, kenmerk DIV-nr. 7739 en 3 juli 2020, kenmerk 2020-0016119 7915 een
besluit is genomen op een vergelijkbaar Wob-verzoek met betrekking tot documenten
over het gebruik van Clearview AI bij de politie.
Het besluit van 2 april 2020 is gepubliceerd op https://www.politie.nl/wob/korpsstaf. Het
besluit van 3 juli 2020 is (nog) niet op www.politie.nl gepubliceerd. Uw verzoek heb ik
daarom opgevat als een verzoek om documenten inzake Clearview AI gedateerd na 2
april 2020.
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In de context van uw informatieverzoek verwijs ik u eveneens naar het antwoord van de
Minister van Justitie op vraag 3 [Zie Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 2669,
Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 22 37 en TK vergaderjaar 2019–2020, 26 643,
nr. 704] waarin de minister onder meer openbaar heeft gemaakt dat het hem op dit
moment niet bekend is of er overheidsdiensten zijn die een product van Clearview in
gebruik hebben of hiervan gebruik hebben gemaakt en de politie niet is benaderd door
Clearview, de politie niet op de hoogte is van contacten met dat bedrijf, en de politie
geen producten hebben afgenomen.

2 van 3

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 18 juni 2021 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 AI. Dit houdt in dat ik geen
documenten heb, die zien op uw verzoek.
Besluit
Gelet op het bovenstaande, besluit ik overeenkomstig.
I.

Omdat ik niet in het bezit ben van de door u gevraagde documenten, kan ik niet aan
uw verzoek voldoen.
II. De Wob is niet van toepassing op al openbaar gemaakte informatie. De Wob is
eveneens niet van toepassing indien de gevraagde informatie door u zelf uit al
openbaar gemaakte informatie kan worden afgeleid.
III. Omdat door de (staatssecretaris van de) Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties al bij meerdere overheidsorganisaties een uitvraag heeft gedaan
naar het gebruik van diensten van Clearview [zie TK vergaderjaar 2019–2020, 26
643, nr. 704] wordt uw verzoek niet ingevolge artikel 4 van de Wob doorgezonden.

Vragen
Indien u nog vragen heeft over dit besluit en/of over de behandeling van uw verzoek,
kunt u contact opnemen met Team Juridische Zaken van de Landelijke Eenheid via
telefoonnummer
of via het in de colofon opgenomen e-mailadres.
Hoogachtend,
De korpschef van politie,
Voor deze,
De politiechef van de landelijke eenheid,
Voor deze,

