
 

Bra ant®N  

 

ord  Afdeling Kabinet  

Postbus 90163  

5200 MS 's-Hertogenbosch  

Telefoon 0900-8844  

Fax 073-6991676  

^.^ 

 

Bezoekadres  
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WOB 2012/van Amersfoort (discr handelen)  

wob verzoek  
18 juli 2012 
Besluit 
Geen 

Buro Jansen en Janssen  
t.a.v.  
Postbus 10591  
1001 EN Amsterdam  

Geachte h  

U heeft op 24 mei 2012 een verzoek ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).  
Bij deze ontvangt u een besluit op uw verzoek. 

Verzoek  
In uw verzoek vraagt u om informatie over discriminatoir handelen door de politie Brabant-Noord. U 
doelt op onderzoeken, rapportages, evaluaties, notities, of vergelijkbare documenten ten aanzien van  

selectief, discriminatoir handelen of anderszins etnisch profileren. U doelt niet op individuele  

processen-verbaal, maar op onderzoeken die zijn ingesteld of evaluaties die zijn gehouden na specifieke  

incidenten.  

Wettelijk kader.  
Ingevolge het bepaalde in artikel 2 van de Wob verstrekt een bestuursorgaan bij de uitvoering van zijn  

taak, onverminderd het elders bij de wet bepaalde, informatie overeenkomstig deze wet.  

Ingevolge artikel 3 lid 1 van de Wob, voor zover hier van belang, kan een ieder een verzoek om  

informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een  

bestuursorgaan.  

Een verzoek om informatie wordt op grond van artikel 3 lid 5 van de Wob ingewilligd met  

inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob. Hierin zijn weigeringsgronden en  

beperkingen opgenomen op grond waarvan openbaarmaking van informatie achterwege kan blijven.  

Artikel 10, lid 2, van de Wob bepaalt, voor zover van belang, dat het verstrekken van informatie  

ingevolge deze wet achterwege blijft voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende  

belangen: 
(••)  
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen. (..). 

Besluit  
Na onderzoek in de organisatie is mij gebleken dat de politie Brabant-Noord niet over documenten  

beschikt waar u in uw verzoek op doelt. Uw verzoek wordt dan ook afgewezen.  
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Rechtsmiddelen 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na bekendmaking daarvan, schriftelijk en 
gemotiveerd een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift kunt u richten tot de Korpsbeheerder van 
de regiopolitie Brabant-Noord, Postbus 90163, 5200 MS te 's-Hertogenbosch. 
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