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Bijlage(n)  

Geachte he 

• Naar aanleiding van uw verzoek van 24 mei 2012, door het Korps landelijke politiediensten 
(KLPD) ontvangen op 29 mei 2012, bericht ik u als volgt. 

In  genoemd verzoek vraagt u om openbaarmaking van documenten met betrekking tot selectief,  

discriminatoir handelen, optreden of op een andere manier fucntioneren en/of etnisch profileren, 
handelen, optreden of op een andere manier functioneren van zowel individuele functionarissen  
als beleidsmatig handelen van het apparaat als geheel. 

Ik kan u melden dat er binnen het KLPD geen documenten berusten die betrekking hebben op uw  

verzoek. Ik kan derhalve niets openbaar maken. 

In aanvulling hierop wil ik opmerken dat het KLPD een ander contact met burgers heeft dan de 25  

regiokorpsen. De contacten van het KLPD zijn 'vluchtiger'. Op het water, op het spoor en in het 
verkeer bedien je geen 'vast' publiek zoals in een wijk, maar kom je steeds een ander publiek 
tegen. Ook in deze contacten is etnisch profileren en/of discriminatoir handelen niet uitgesloten, 
maar vooralsnog heb ik geen signalen ontvangen dat KLPD collega's zich schuldig zouden maken  

aan etnisch profileren discriminatoir handelen. Derhalve is hier er geen extra aandacht voor  

geweest.  

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Hoogachtend,  

De beheerder van het Korps landelijke politiediensten,  

namens deze, 
De waarnemend korpschef van het Korps landelijke politiediensten, 

P.Nr`  - orko. 

Belang ebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daa rtegen uitsluitend schri ftelijk bezwaar maken bij de beheerder 
van het Korps landelijke politiediensten, door tussenkomst van de Korpschef van het Korps landelijke politiediensten, via Postbus 100, 3970 AC 
Driebergen. Een andere (electronische) wijze van het indienen van het bezwaarschrift is door het KLPD niet opengesteld. Het bezwaarschrift moet 
door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waa rtegen het 
bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. Daarnaast moet zo mogelijk een afschri ft  van deze beslissing worden 
bijgevoegd. Na deze zes weken kunt u géén bezwaar meer indienen tegen deze beschikking. 
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