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Bij ongedateerde brief1 heeft u een informatieverzoek ingediend op grond van
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).Hierin wordt verzocht tot
openbaarmaking van documenten die zijn opgesteld / gemaakt tijdens
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Binnen de reikwijdte van het informatieverzoek3 zijn -in het kader van de
uitoefening van de politietaak, bedoeld in artikel 3 van de Politiewet 2012-4 in
de Basisvoorziening handhaving (BVH)5 politiegegevens6 als bedoeld in artikel
1 aanhef en onder a. van de Wet politiegegevens (Wpg) verwerkt.7
De binnen de reikwijdte van uw informatieverzoek in documenten vervatte
politiegegevens als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder a. de Wpg, kunnen
niet worden aangemerkt als de op uw persoon betrekking hebbende
politiegegevens in de zin van artikel 25, eerste lid, van de Wpg. Daarom
kunnen deze politiegegevens niet met toepassing van die bepaling aan u
worden verstrekt. Nu de betrokken gegevens evenmin op grond van enige
andere bepaling van de Wpg aan u kunnen worden verstrekt, weigert het
bestuursorgaan deze in documenten vervatte politiegegevens te verstrekken.
Aangezien de Wpg een uitputtende regeling bevat voor de verstrekking van
politiegegevens als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder a, van die wet, is er
geen plaats voor toepassing van de Wob op deze politiegegevens.8
In zoverre binnen de reikwijdte van uw informatieverzoek in documenten
vervatte overige gegevens, niet zijnde politiegegevens zijn verwerkt, kunnen
deze gegevens alleen worden begrepen in samenhang met de politiegegevens,
omschreven in de bovenvermelde BVH-registraties. Indien deze gegevens
zelfstandig worden gelezen, verschaffen zij in het geheel geen informatie en
is openbaarmaking van deze gegevens mitsdien zinledig.9
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De Wob is niet van toepassing op in documenten vervatte gegevens die (naar
haar aard) al openbaar zijn gemaakt.10
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Besluit
De politiegegevens in de BVH-registraties
,
en
kunnen niet worden aangemerkt
als de op uw persoon betrekking hebbende politiegegevens in de zin van
artikel 25, eerste lid, van de Wpg. Daarom kunnen deze politiegegevens
niet met toepassing van die bepaling aan u worden verstrekt. Nu de
betrokken gegevens evenmin op grond van enige andere bepaling van
de Wpg aan u kunnen worden verstrekt, weigert het bestuursorgaan
deze in documenten vervatte politiegegevens te verstrekken.
De Wpg bevat een uitputtende regeling bevat voor de verstrekking van
politiegegevens als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder a, van die wet.
Mitsdien is er geen plaats voor toepassing van de Wob op deze
politiegegevens.
De in de BVH-registraties
,
en
verwerkte (vervatte) overige gegevens, niet
zijnde politiegegevens, kunnen alleen worden begrepen in samenhang
met de politiegegevens, omschreven in de bovenvermelde BVHregistraties. Indien deze gegevens zelfstandig worden gelezen,
verschaffen zij in het geheel geen informatie en is openbaarmaking
daarvan zinledig.
De Wob is niet van toepassing op in documenten vervatte gegevens die
-naar haar aard- al openbaar zijn gemaakt.

Ik vertrouw erop, dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
De korpschef van politie,
Voor deze, ·
De politiechef van de landelijke eenheid,
Voor deze

Sectorhoofd Staf Landelijke Eenheid
Rechtsbescherming
indien u zich niet kunt verenigen met de inhoud van dit besluit, kunt u binnen een termijn van zes
weken na bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift
dient te worden gericht aan de Nationale Politie, Landelijke Eenheid, postbus 100, 3970 AC
Driebergen-Rijsenburg, onder vermelding van het kenmerk van de politie zoals deze is vermeld in
het colofon van het besluit. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:
naam en adres, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht
en de gronden van bezwaar. Er dient een volmacht te worden verstrekt, indien het bezwaarschrift
niet door de belanghebbende, maar namens deze wordt ingediend. De elektronische weg voor het
indienen van een bezwaarschrift is niet geopend.
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2 Het betreft alle documentatie of opnames die zijn opgesteld/gemaakt tijdens
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rapporten en interne communicatie tussen
voorbereiding omtrent
, alle communicatie tussen
en het protocol hoe om te gaan met situatie:
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, alle
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Op basis van de grammaticale omschrijving in het informatieverzoek is de reikwijdte van het
informatieverzoek beperkt tot de datum
en de tijdsperiode gelegen tussen
4

Ingevolge artikel 3 van de Politiewet 2012 heeft de politie tot taak in ondergeschiktheid aan het
bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de
daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze
behoeven.
5
Registratienummer
,
en
6

Voor de beoordeling of gegevens als politiegegevens moeten worden aangemerkt is onder meer
bepalend of die gegevens een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon betreffen.
Daarbij moet worden beoordeeld of die gegevens alleen of in combinatie met andere gegevens zo
kenmerkend zijn voor die persoon dat deze daarmee kan worden geïdentificeerd. Bij deze
beoordeling mogen alle middelen worden betrokken waarvan mag worden aangenomen dat zij
redelijkerwijs door de verantwoordelijke dan wel enig ander persoon zijn in te zetten om die
persoon te identificeren.
7
Ingevolge artikel 1, aanhef en onder a. van de Wet politiegegevens wordt onder politiegegeven
verstaan elk persoonsgegeven dat wordt verwerkt in het kader van de uitvoering van de
politietaak, bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Politiewet 2012.
8
Zie onder meer ECLI:NL:RVS:2012:BY5104
9
Zie onder meer ECLI:NL:RVS:2014:3494, ECLI:NL:RVS:2017:3223, ECLI:NL:RVS:2019:717 en
ECLI:NL:RVS:2020:1595.
10
Convenant Dierenhulpverlening (Staatscourant 2011 nr. 20374)
https://www.gelderlander
https://www.gids
https://www.destentor

