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Op 27 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 – overeenkomsten met Apple Benelux B.V.
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Uw verzoek
In uw verzoek geeft u specifiek het volgende aan:
“Één of meerdere overeenkomsten waarbij de Nationale Politie / Landelijke Eenheid en
Apple Benelux B.V. partij zijn.
Beperking in tijd:
lk ben op zoek naar overeenkomsten tussen de Nationale Politie / Landelijke Eenheid
en Apple Benelux B.V. die op of na 1 januari 2010 zijn aangegaan en/of op of na 1
januari 2010 van kracht waren.”.

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.
De politie registreert alle aangegane overeenkomsten met bedrijven centraal in
een systeem. Dit systeem is bevraagd op de overeenkomsten waar u in uw
verzoek om vraagt. Uit dit onderzoek is gebleken dat de politie geen
overeenkomsten is aangegaan met het door u genoemde bedrijf op en/of in de
periode die u aangeeft in uw verzoek. Dit houdt in dat ik geen documenten heb,
die zien op uw verzoek.

