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Op 29 mei 2012 ontving ik uw brief van 24 mei 2011 inhoudende een verzoek op grond van de
Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Uw verzoek heeft - kort samengevat - betrekking
op documenten ten aanzien van discriminatoir/ etnisch handelen, optreden of op een andere
manier functioneren van zowel individuele politieambtenaren als beleidsmatig handelen van het
apparaat als geheel.
Meer specifiek heeft u aangegeven dat het informatie betreft inzake onderzoek, rapportages,
evaluaties, notities of vergelijkbare documenten ten aanzien van selectief, discriminatoir
handelen, optreden of op een andere manier functioneren en/of etnisch profileren, handelen,
optreden of op en andere manier functioneren van zowel individuele functionarissen als
beleidsmatig handelen van het apparaat als geheel. U heeft aangegeven dat het hierbij niet gaat
om individuele processen-verbaal, maar om onderzoek, rapportages, evaluaties, notities of
vergelijkbare documenten.
In dit verband heeft u genoemd: onderzoeksverslagen, rapportages, evaluaties, notities of
vergelijkbare documenten die zien op uw verzoek.
Bij schrijven van 7 juni 2012 heb ik de behandeling van uw verzoek met inachtneming van
hetgeen is bepaald in artikel 6, tweede lid, van de Wob met vier weken verdaagd.
Ten behoeve van de zorgvuldige afhandeling van uw Wob-verzoek heb ik u op 11 juli 2012 per
e-mail benaderd teneinde vast te kunnen stellen of de reikwijdte van uw Wob-vezoek juist is
geïnterpreteerd. In dit kader is de reikwijdte van uw verzoek weergegeven en is u verzocht om
de juistheid te bevestigen, danwel de reikwijdte te verbeteren cq aan te vullen.
In reactie op voornoemde e-mail heeft u op 13 juli 2012 aangegeven dat de weergegeven
reikwijdte van uw Wob-verzoek grotendeels klopt en tevens aangegeven op welke punten deze
dient te worden aangevuld.

I. Reikwijdte verzoek
Op basis van de inhoud van uw Wob-verzoek van 24 mei 2012, alsmede op basis van uw e-mail
van 13 juli 2012 is de reikwijdte van uw Wob-verzoek als volgt vastgesteld.
Uw verzoek ziet op een periode van de afgelopen vijf jaar en beperkt zich tot de uitvoering van
de politietaak. Uw verzoek ziet alleen op discriminatoir handelen door politieambtenaren of de
organisatie als zodanig en niet op individuele gevallen. Het gaat u daarbij om, onderzoeken,
evaluaties, etc. die zijn opgesteld naar aanleiding van specifieke incidenten, dat wil zeggen
gevallen waarin mogelijk sprake is geweest van discriminatie of anderszins etnisch profileren
door politieambtenaren. Uw verzoek ziet voorts op beleidsdocumenten, folders etc. ten aanzien
van etnisch profileren. Het gaat daarbij om de relatie tussen politie en burger. Het gaat niet om
politieoptreden bij discriminatoir handelen van burgers onderling.
II. Wettelijk toetsingskader
Wet openbaarheid van bestuur
Uw verzoek is beoordeeld aan de hand van de Wob. Uitgangspunt van de Wob is dat er, in het
belang van een goede en democratische bestuursvoering, voor degene die om informatie
verzoekt een recht op openbaarmaking van de informatie bestaat.
Ingevolge artikel 1, aanhef en onder b, van de Wob wordt in deze wet en de daarop berustende
bepalingen onder bestuurlijke aangelegenheid verstaan een aangelegenheid die betrekking heeft
op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan.
Ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Wob kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd
in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een
onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de gevraagde informatie achterwege laten
wanneer zich één (of meer) van de in artikel 10 en 11, van de Wob genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen voordoen.
III.

Beoordeling verzoek

Vastgesteld wordt dat u heeft verzocht om verstrekking van documenten die zien op een
bestuurlijke aangelegenheid als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder b, van de Wob.
Naar aanleiding van uw verzoek is binnen de politieregio Kennemerland in de afgelopen periode
uitvoerig gezocht naar (beleids)documenten die betrekking hebben op uw Wob-verzoek als
voornoemd. Hieruit is gebleken dat er in de politieregio Kennemerland geen documenten
aanwezig zijn ten aanzien van discriminatoir/ etnisch handelen, optreden of op een andere
manier functioneren van zowel individuele politieambtenaren als beleidsmatig handelen van het
apparaat als geheel. Gelet hierop zijn documenten zoals door u verzocht bij de politieregio
Kennemerland niet voorhanden.

IV. Beslissing op uw verzoek

In antwoord op uw verzoek besluit ik daarom u hiermee te berichten, dat bij de politieregio geen
documenten berusten met informatie over deze bestuurlijke aangelegenheid. Ik wijs uw verzoek
derhalve af.
V. Tot slot

Uw verzoek om informatie is met uiterste zorgvuldigheid behandeld. Ik vertrouw erop uw
verzoek op een correcte wijze te hebben afgehandeld. Mocht u naar aanleiding van het
bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u in contact treden met mevrouw L. Pavias via
bovenstaand telefoonnummer of via KEN_DBA©kennemerland.politie.ni .
Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
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Mevrouw mr. M.C. van Tunen-Geldermans
Hoofd Dienst Bestuurlijke Aangelegenheden

Mocht u het niet eens zijn met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift
indienen bij de korpsbeheerder van de politieregio t.a.v. de Interregionale Bezwarenadviescommissie, Postbus 21
1800 AA Alkmaar.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en tenminste 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.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit.

