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Onderwerp WOB-beslissing

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van uw Wob-verzoek van 24 mei 2012 met kenmerk "oktober
201250027" en uw aanvullende e-mailbericht van 11 juni jl. bericht ik u als volgt.
Uw verzoek
In het kader van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) verzoekt u om
openbaarmaking van alle documenten met betrekking tot
a. selectief, discriminatoir handelen, optreden of op een andere manier
functioneren en
b. etnisch profileren optreden of op een andere manier functioneren
van zowel individuele functionarissen als beleidsmatig handelen van het apparaat
als geheel. Het gaat u daarbij niet om individuele processen verbaal, maar onder
meer, om onderzoeksrapporten, andere rapportages, evaluaties, notities of
vergelijkbare documenten.
In uw aanvullende e-mail van 11 juni 2012, en in aanvullend telefonisch contact
op 6 juli, voegt u daaraan toe dat uw verzoek ziet op de afgelopen vijf jaar en dat
het verzoek zich beperkt tot de uitvoering van de politietaak en informatie
daaromtrent in beleidsdocumenten, rapporten, nota's etc. en niet om individuele
zaken (individuele processen verbaal).
Wettelijk kader
Uw verzoek is beoordeeld op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
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 daarvan
werkzame instelling, dienst of bedrijf. Een dergelijk verzoek wordt ingewilligd met
inachtneming van het bepaalde in artikel 10 en 11 van de Wob. De Wob is niet
van toepassing op informatie die al openbaar is gemaakt.
WOB-beslissing
Artikel 1 Grondwet biedt een belangrijke basis voor de bestrijding van
discriminatie. In dit artikel zijn het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod
geformuleerd. Het artikel gee ft aan dat gelijke gevallen gelijk dienen te worden
behandeld (gelijkheidsbeginsel) en dat discriminatie op grond van godsdienst,
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levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook
niet is toegestaan (discriminatieverbod). Artikel 1 Grondwet formuleert daarmee
een norm waaraan de overheid, en daarmee ook de politieorganisatie, zich jegens
de burger dient te houden. Er zijn dan ook geen stukken voorhanden zijn waaruit
blijkt dat de politie bij de uitoefening van haar taken, deze uitoefent op een wijze
waarop etnisch wordt geprofileerd c.q. gediscrimineerd.
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Aangezien ik niet beschik over documenten over de door u aangegeven
aangelegenheid, kan ik niet aan uw verzoek voldoen.
Wel kan ik u nog wijzen op de volgende openbare stukken (en daarmee niet van
toepassing op uw Wob-verzoek), die informatie geven over de mogelijkheden die
de politie hee ft om bij haar taakuitoefening te komen tot (non discriminatoire en
dus toegestane vormen van) selectief optreden. Dit vraagstuk doet zich in het
bijzonder voor op het terrein van het preventief fouilleren:
1. Het bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel verruiming
fouilleerbevoegdheden (kamerstukken 33112). De betreffende Kamerstukken
kunt u via internet raadplegen op de website www.overheid.nl ;
2. Het onderzoek "Onder het Oppervlak" (Bureau Beke/Juni 2011) www.beke.nl ;
3. Het onderzoek "Waarborgen bij preventief fouilleren", (Nationale
ombudsmannen/2011)
www.ombudsman:rotterdam.nl/.../Rapport Waarborgen bij preventief fouilleren

.pdf.

Ik vertrouw erop u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De minister van eiligheid en Justi
Namens deze,

H.W.M. Schoof
Directeur-Genera ,Z Politie

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend
gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener
zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden
waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de
Minister van Veiligheid en Justitie, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Sector Juridische Zaken, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.
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