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Geachte heer

Behandeld door

Op 1 oktober 2019 heb ik uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob) ontvangen. U vraagt om documenten die zien op de afdeling Dienst Landelijke
Informatie Organisatie (verder: DLIO).
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Uw verzoek
In uw verzoek geeft u aan dat uw verzoek betrekking heeft op de reizen, verblijfslocaties
en de bijbehorende kosten in de jaren 2014-2019. Ook andere informatie rond deze
uitgaven, zoals interne communicatie over de hoogte van kosten en/of documenten met
betrekking tot integriteit, maken deel uit van het verzoek.
Op 30 december 2019 heeft u aangegeven dat volstaan kan worden met de reizen en
verblijven van medewerkers met salarisschaal 14 of hoger. Andere informatie die u
graag wilt hebben is wie er per geval heeft getekend voor deze reizen/uitgaven en
eventuele uitzonderingen op de richtlijnen. De richtlijnen zelf wilt u ook graag hebben.
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Gelijktijdig met uw verzoek bij de politie heeft u een verzoek ingediend bij Financial
Intelligence Unit met betrekking tot soortgelijke informatie. De Financial Intelligence Unit
maakt geen deel uit van de politie. In dit besluit wordt niet beslist op uw verzoek aan de
Financial Intelligence Unit.
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 7 oktober 2019 heb ik de ontvangst van uw verzoek bevestigd en
meegedeeld dat de behandeling ervan is verdaagd.
Algemeen
Na onderzoek is gebleken dat de door u verzochte informatie bij de politie aanwezig is.
De politie heeft documenten aangetroffen van de reizen en verblijven van
politieambtenaren met salarisschaal 14 of hoger. De aangetroffen documenten bestaan
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onder meer uit reisbescheiden, reisaanvragen, reistoestemmingen en emailwisselingen. Voor het overige zijn op grond van artikel 10 lid 2 onder e van de Wob
persoonsgegevens onleesbaar gemaakt, evenals andere direct of indirect naar
personen herleidbare gegevens.
Daarnaast is toepassing gegeven aan artikel 10 lid 2 onder c waar het gaat om
operationele dienstreizen (reden reis) en aan artikel 10 lid 2 onder g waar het gaat om
links en om e-mailadressen van groepsmailboxen en van politieambtenaren die uit
hoofde van hun functie in het openbaar treden.
U verzoekt ook om openbaarmaking van documenten over de richtlijnen voor
dienstreizen. In dat verband maak ik het beleid van de politie met betrekking tot
dienstreizen in het buitenland openbaar (documenten met de nummers 40 – 42 op de
inventarislijst). Daarnaast is er een aantal documenten gepubliceerd over richtlijnen.
Deze documenten zijn dus al openbaar. Als service aan u heb ik deze documenten
bijgevoegd (documenten met de nummers 43 – 47 op de inventarislijst).
Bijzonderheden
Wat betreft zes pagina’s vallend onder documentnummer 37, trad tijdens het omzetten
naar een definitieve bewerking een beschadiging op. Om die reden zijn deze pagina’s
handmatig bewerkt, waarbij de toegepaste uitzonderingsgronden ook handmatig zijn
aangegeven.
Verder is gebleken dat een aantal pagina’s dubbel zijn gescand. In die gevallen wordt
verwezen naar het documentnummer waarin die pagina’s ook zijn opgenomen en dus
zijn getoetst aan de Wob.
Een deel van de in de documenten vervatte informatie heeft geen betrekking op
dienstreizen en verblijf in het buitenland. Om die reden valt dat deel niet onder de
reikwijdte van het verzoek en is dit ook zo aangegeven in de document.

Overwegingen
De motivering voor de toepassing van de uitzonderingsgronden en
beperkingen van de Wob, treft u aan in de onlosmakelijk aan dit besluit
verbonden bijlage: ‘Bijlage bij besluit op Wob-verzoek reizen en verblijf DLIO,
kenmerk 2019-0066494/6735’ (bijlage 1).
Wijze van openbaarmaking
De documenten die door mij (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt treft u als bijlagen
aan bij dit besluit. De openbaar gemaakte documenten en dit besluit worden geplaatst
op www.politie.nl/wob/Landelijke-eenheid.
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Gelet op het bovenstaande en de bijgevoegde motivering (bijlage 1) ten
aanzien van de toegepaste uitzonderingsgronden, besluit ik overeenkomstig. Ik
maak de in de bijgevoegde inventarislijst opgenomen documenten deels of
geheel openbaar.

Pagina
3 van 3

Hoogachtend,
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 in overeenstemming met de
Awb binnen een termijn van zes weken na bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar
maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Landelijke Eenheid van de politie, ter
attentie van Team Juridische Zaken, postbus 100, 3970 AC Driebergen 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.

