
KORPSLEIDING 
Juridische zaken 

Adres 

Postadres 

Telefoon 

Boschdijktunnel 10 
5611 AG Eindhoven 
Postbus 528 
5600 AM EINDHOVEN VERZONDEN  2 5  JULI  2017 

 

Behandeld door 

Direct nummer 

i.a.a. 

Onderwerp Besluit WOB 
Datum 24 juli 2012 

Ons kenmerk P012/03245 
Uw kenmerk Wobverzoek oktober 201250022 

Blad 1 van 2 
Bijlage(n) Diversen  

• AANTEKENEN  
De 411111111111iiiianit 
Postbus 10591 
1001 EN Amsterdam 

Geachte  

• Bij brief van 24 mei 2012 heeft u verzocht om informatie over discriminatoir handelen door de 

politie Brabant Zuid-Oost. U doelt op onderzoeken, rapportages, evaluaties, notities, of 

vergelijkbare documenten ten aanzien van selectief, discriminatoir handelen of anderszins 
etnisch profileren van zowel individuele functionarissen als beleidsmatig handelen van het 
apparaat als geheel. 

Op 29 mei 2012 heeft u telefonisch contact gehad met een van mijn collega's uit het korps 

Zeeland, de heer L.W.H. van den Berg. In dat gesprek heeft u uw verzoek nader 
gespecificeerd. U heeft aangegeven met name geinteresseerd te zijn in: 

• onderzoeken die zijn ingesteld of evaluaties die zijn gehouden na specifieke 
incidenten. Uw verzoek ziet niet op individuele processen-verbaal; 

• incidenten ter uivoering van de politietaak; 

• incidenten in de periode van 2007 tot en met 2011. 

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. 

« 'aaKzaarn en cIienstbaai» 



Hoogachtend,  • 

De Korpsbeheerder n.d., 

De k . psc 

teendijk 
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P*LITI E 

Na onderzoek in de organisatie is mij gebleken dat de politie Brabant Zuid-Oost slechts over 

één document beschikt waar u in uw verzoek op doelt, namelijk het jaarverslag klachten 2010 
van de regiopolitie Brabant Zuid-Oost. Dit document is reeds openbaargemaakt en is derhalve 
voor een ieder te raadplegen. Ik verwijs u hiervoor naar de volgende link: 

http://www. pol  itie. n l/Brabant-Zu id-

Oost/Images/jaarverslag %20klachten%202010%20versie%2030%20definitief tcm27-
697958.pdf 

Volgens vaste jurisprudentie behoeft eenmaal openbaar gemaakte informatie, indien de 

aanvrager hiervan op betrekkelijk eenvoudige wijze kennis kan nemen, niet nogmaals 

openbaar te worden gemaakt. Volledigheidshalve stuur ik u echter bijgaand een afschrift van 
(de relevante passage uit) het betreffende document. 

Ik vertrouw erop u met het voorgaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

Indien u het niet eens bent met mijn beslissing kunt u hiertegen binnen zes weken na de datum 

van bekendmaking bezwaar maken. U dient uw bezwaar schriftelijk en met redenen omkleed te 

zenden aan: de Korpsbeheerder van de regio Brabant Zuid-Oost, t.a.v. Bezwarencommissie 

AWB, Postbus 528, 5600 AM Eindhoven. Het bezwaarschrift dient daarbij te worden ondertekend 

en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 

«waazaarn en c  



Jaarverslag klachten 2010 politie Brabant-Zuid-Oost 

3.2 	Beslissingen per categorie 

In deze tabel worden de oordelen per klachtelement weergegeven (en niet per klacht). Een klacht kan 

bestaan uit meerdere klachtelementen, die afzonderlijk beoordeeld worden. 

De som van het aantal beoordelingen is dus groter dan de som van het aantal behandelde klachten. 

Rubriek 
Beslissing 

Geweld 
Fysiek 
Handboeien 
Wapenstok 
Pepperspray 
Diensthond 
Vuurwapen 

Subtotaal: 
Bevoegdheden 
Vrijheidsbeneming 
Binnentreden 
Doorzoeken 
Inbeslagneming 
Fouilleren 
Zaakwaarneming 
Identificatie (conform WID) 
Verhoor 

Subtotaal: 
Dienstverlening & Service 
Bereikbaarheid 
Niet of te laat komen 
Aangifte/klacht niet opnemen 
Informatieverstrekking 
Privacyschending 
Persvoorlichting 
Klachtbehandeling 

Subtotaal: 
Politieoptreden 
Geen of onvoldoende actie 
Onjuiste actie 
Arrestantenbehandeling 
Discriminatie 
Seksuele intimidatie 
Bejegening/houding/gedrag 
Afspraken niet nakomen 
Naam/legitimatie 
Verkeersgedrag 
Vastleggen/verantwoorden 
Deskundigheid 
Objectiviteit 

Subtotaal: 

Totalen: 

Formele afdoening 

Totalen 
Informele 
afdoening 

On- 	 Geen 
Gegrond 	gegrond 	Deels 	oordeel 

12 10 4 26 
9 3 1 13 
1 1 2 
1 2 3 

1 1 
1 1 

0 
24 0 17 0 5 46 

4 1 5 
3 3 

1 1 2 
1 1 
2 2 

0 
1 1 

0 
11 0 2 0 1 14 

5 5 
2 2 

14 2 16 
7 1 8 
1 1 

0 
3 1 4 

32 0 3 1 0 36 

58 3 17 4 4 86 
13 13 

6 2 8 
4 4 

0 
97 2 20 1 3 123 

9 1 3 1 14 
2 2 

28 1 29 
1 1 

16 2 18 
6 6 

240 8 42 5 9 197 

307  8 64 6 15 400 
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