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Onderwerp Besluit op bezwaar

Geachte heer Van Amersfoort,
Bij brief van 15 oktober 2015 heeft u bezwaar gemaakt tegen mijn besluit van
4 september 2015 met kenmerk 676139.

Ons kenmerk
702226
Uw kenmerk
Informatieverzoek
20151125704
Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts een zaak in uw
brief behandelen.

Met deze brief wordt op uw bezwaarschrift beslist.
Besluit
Ik verklaar uw bezwaarschrift deels gegrond. Dit besluit wordt hieronder
toegelicht.
Verloop van de procedure
Bij brief van 17 juli 2015 heeft u verzocht om openbaarmaking van informatie
inzake het rapport "Etnisch profileren? Een verkennend onderzoek naar
beslissingen en opvattingen op straat" van de Universiteit Leiden.
Bij besluit van 4 september 2015 heb ik uw verzoek gedeeltelijk ingewilligd en
gedeeltelijk afgewezen.
Bij brief van 15 oktober 2015 heeft u hiertegen een bezwaarschrift ingediend. De
gronden van uw bezwaar heeft u aangevuld bij brief van 19 oktober 2015 en bij
e-mailbericht van 22 oktober 2015. In uw brief van 19 oktober 2015 heeft u
tevens kenbaar gemaakt dat u afziet van uw recht om to worden gehoord.
Ten aanzien van de ontvankelijkheid
Uw bezwaarschrift is ingediend binnen zes weken na bekendmaking van het
besluit en de gronden van het bezwaar zijn binnen de daartoe gestelde termijn
aangevuld. Het voldoet ook aan de overige door de Algemene wet bestuursrecht
(hierna: Awb) gestelde eisen zodat het bezwaarschrift ontvankelijk is.
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Beoordeling van het bezwaar
Gronden van uw bezwaar
In uw bezwaarschrift heeft u, kort samengevat, het volgende aangevoerd.
a)

In de eerste plaats stelt u dat een te ruime toepassing is gegeven aan artikel
11, eerste lid, van de Wob. U betwijfelt of deze weigeringsgrond op de juiste
wijze is toegepast bij alle passages waarvan openbaarmaking is geweigerd.
Ook stelt u dat niet altijd duidelijk is welke informatie is geweigerd. Deze
bezwaargrond betreft de documenten 9, 11, 13, 14, 18-22 en 24-27 op de
inventarislijst bij het bestreden besluit.

b)

Daarnaast werpt u de vraag op of de zoekslag naar documenten die binnen
de reikwijdte van uw verzoek vallen, voldoende zorgvuldig is geweest. In dit
verband merkt u op dat u het idee heeft dat relevante documenten van eind
2013 ontbreken.

c)

Tot slot verwijst u naar twee uitspraken van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens, waaruit volgens u het belang van openbaarheid van
overheidsinformatie blijkt.
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Overwegingen ten aanzien van de gronden van bezwaar
Met betrekking tot deze argumenten overweeg ik het volgende.
Ad a)
In het onderstaande zal ik voor de documenten 9, 11, 13, 14, 18-22 en 24-27 op
de inventarislijst bij het bestreden besluit beoordelen of artikel 11, eerste lid, van
de Wob terecht is toegepast.
Document 9
In deze interne e-mail deelt een medewerker van mijn ministerie met enkele
collega's wat hij heeft besproken met een collega van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Dat gesprek betrof het onderwerp "etnisch
profileren". De e-mail bevat een korte weergave van het standpunt van de
ambtenaar van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, alsmede
een standpunt van de schrijver van de e-mail. Dit zijn beide persoonlijke
beleidsopvattingen en artikel 11, eerste lid, van de Wob, verzet zich tegen
openbaarmaking daarvan. Naar aanleiding van uw bezwaar heb ik echter
vastgesteld dat de eerste en derde zin van dit e-mailbericht mededelingen van
feitelijke aard bevatten. Ik heb besloten deze onderdelen van de e-mail alsnog
openbaar te maken, met uitzondering van de hierin opgenomen
persoonsgegevens. Openbaarmaking van deze persoonsgegevens laat ik
achterwege, aangezien u in uw bezwaarschrift heeft bevestigd dat u genoegen
neemt met het ontvangen van geanonimiseerde documenten.
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Document 11
Deze interne e-mail is openbaar gemaakt, met uitzondering van een zin. In die zin
wordt verduidelijkt welk oordeel iemand over een uitgevoerd onderzoek heeft en
wat de reden daarvoor is. Ik handhaaf mijn standpunt dat het hier gaat om een
persoonlijke beleidsopvatting en dat artikel 11, eerste lid, van de Wob, eraan in
de weg staat dat ik deze openbaar maak.
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Document 13
Ook bij deze interne e-mailwisseling is openbaarmaking van een zin geweigerd.
Het betreft hier een inschatting van een van mijn medewerkers. Ik handhaaf mijn
standpunt dat artikel 11, eerste lid, van de Wob, aan openbaarmaking van deze
persoonlijke beleidsopvatting in de weg staat.
Document 14
Net als bij de documenten 11 en 13, is deze interne e-mail openbaar gemaakt
met uitzondering van een zin. Ook hier betreft het een inschatting van een
ambtenaar en daarmee een persoonlijke beleidsopvatting. Met toepassing van
artikel 11, eerste lid, van de Wob, heb ik openbaarmaking daarvan terecht
geweigerd.
Document 18
Dit document betreft in de eerste plaats een interne e-mail van de opsteller van
een conceptbrief over het onderwerp "etnisch profileren". Die e-mail is openbaar
gemaakt, met uitzondering van een zin waarin de schrijver toelicht welke
overwegingen ten grondslag hebben gelegen aan de formulering van de brief. Het
gaat hier om een persoonlijke beleidsopvatting die ik met verwijzing naar artikel
11, eerste lid, van de Wob, terecht niet openbaar heb gemaakt.
Het document bevat daarnaast een tweede e-mail, waarin gereageerd wordt op
het eerste bericht. In deze e-mail wordt in tamelijk concrete termen een aantal
wijzigingen in de conceptbrief voorgesteld. Deze voorstellen heb ik in het primaire
besluit aangemerkt als persoonlijke beleidsopvattingen, die op grond van artikel
11, eerste lid, van de Wob, niet openbaar gemaakt worden. Ik handhaaf dat
standpunt.
Document 19
In deze interne e-mail wordt aan een van de medewerkers van de directie
Voorlichting van mijn ministerie een concreet voorstel gedaan voor een
woordvoeringslijn in verband met de presentatie van het rapport van de
Universiteit Leiden over etnisch profileren. Dit concrete voorstel voor een
woordvoeringslijn is een persoonlijke beleidsopvatting, die ik met toepassing van
artikel 11, eerste lid, van de Wob, terecht niet openbaar heb gemaakt. De
desbetreffende e-mail en de reactie hierop vanuit de directie Voorlichting van mijn
ministerie zijn voor het overige openbaar gemaakt.
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Document 20
In deze interne e-mail wordt in een korte passage inhoudelijk gereageerd op het
meergenoemde rapport van de Universiteit Leiden. Die inhoudelijke reactie vormt
een persoonlijke beleidsopvatting. De e-mail waarin deze opvatting is verwoord,
is gericht aan een van mijn ambtenaren. Het betreft een document dat is
opgesteld met het oogmerk om te dienen voor intern beraad. Dat deze e-mail
afkomstig is van een instantie die niet tot de kring van de overheid behoort, is
hierbij niet doorslaggevend. Ik wijs u in dit verband op vaste jurisprudentie
waarin dit uitgangspunt, onder verwijzing naar de geschiedenis van de
totstandkoming van de Wob, wordt bevestigd.
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Zie bijvoorbeeld recentelijk nog AbRvS 24 juni 2015, nr. 201408359/1/A3
(www.raadvanstate.n1).
Document 21
Ook in dit document wordt inhoudelijk gereageerd op het onderzoeksrapport van
de Universiteit Leiden. Deze reactie wordt verwoord in een conceptbrief aan de
Tweede Kamer. De definitieve versie van deze brief is openbaar. Waar de
concepten overeenstemmen met de definitieve Kamerbrief, geldt daarom dat de
verzochte informatie inmiddels openbaar is. Voor zover de concepten afwijken van
de brief die naar de Kamer is verstuurd, is sprake van persoonlijke
beleidsopvattingen. Het gaat hier om concrete tekstvoorstellen die niet in de
definitieve Kamerbrief zijn overgenomen. Zoals ik in het bestreden besluit heb
opgemerkt, verzet artikel 11, eerste lid, van de Wob, zich tegen openbaarmaking
hiervan.
Document 22
Dit document is in hoge mate vergelijkbaar met document 21. Het gaat om een
interne e-mail waarin een ambtenaar zijn mening uit over het onderzoek van de
Universiteit Leiden. In de concept-Kamerbrief die als bijlage bij deze e-mail is
gevoegd, heeft de opsteller enkele concrete tekstvoorstellen gedaan. Zowel de
mening die wordt geuit in de e-mail als deze concrete tekstvoorstellen zijn
persoonlijke beleidsopvattingen, die op grond van artikel 11, eerste lid, van de
Wob niet openbaar worden gemaakt. In uw bezwaarschrift zie ik geen aanleiding
om mijn standpunt dienaangaande te herzien.
Document 23
Uit uw bezwaarschrift begrijp ik dat u ten aanzien van dit document niet duidelijk
is in hoeverre dit openbaar is gemaakt. Ik kan u mededelen dat dit document
volledig openbaar is gemaakt, met uitzondering van de hierin opgenomen
persoonsgegevens. Zoals ook is weergegeven op de inventarislijst bij het
bestreden besluit, heb ik bij dit document geen toepassing gegeven aan
artikel 11, eerste lid, van de Wob.
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Document 24
Dit document betreft een e-mailbericht met twee bijlagen. Het e-mailbericht zelf
is inhoudsloos: het gaat om een automatisch aangemaakt bericht waarmee de
bijlagen worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit bericht valt daarmee
buiten de reikwijdte van uw verzoek. Zoals in het bestreden besluit uiteengezet,
zijn de bijlagen bij dit e-mailbericht beide openbaar. Het gaat om het rapport van
de Universiteit Leiden en de begeleidende brief waarmee ik dit rapport aan de
Tweede Kamer heb aangeboden.
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Document 25
Naar aanleiding van uw bezwaarschrift heb ik besloten de tweede e-mail die deel
uitmaakt van dit document, alsnog openbaar te maken. De rest van dit document
het ik met het bestreden besluit reeds openbaar gemaakt, met uitzondering van
de hierin opgenomen persoonsgegevens. Uw bezwaar richt zich daar niet tegen.
Document 26
Zoals toegelicht in het bestreden besluit, bestaat dit document uit een
e-mailwisseling met daarbij twee bijlagen. De e-mailwisseling heb ik volledig
openbaar gemaakt, uitgezonderd de hierin opgenomen persoonsgegevens. De
bijlagen bij deze e-mail zijn het rapport van de Universiteit Leiden en een concept
Kamerbrief over dat rapport. Zoals hierboven reeds uiteengezet, is het rapport
een openbaar stuk en bestaat de concept Kamerbrief deels uit reeds openbare
informatie en deels uit persoonlijke beleidsopvattingen die ik op grond van artikel
11, eerste lid, van de Wob, niet openbaar heb gemaakt. In uw bezwaar zie ik
geen aanleiding mijn standpunt hierover te herzien.
Document 27
Ook dit document bestaat uit een interne e-mail met als bijlage een concept van
de Kamerbrief waarmee gereageerd wordt op het rapport van de Universiteit
Leiden. De e-mail heb ik volledig openbaar gemaakt, afgezien van de hierin
opgenomen persoonsgegevens. Mijn weigering om het concept van de Kamerbrief
openbaar te maken handhaaf ik, nu dit stuk deels uit reeds openbare informatie
en deels uit persoonlijke beleidsopvattingen bestaat.
In uw eerste bezwaargrond beklaagt u zich er tot slot over dat voor u niet altijd
duidelijk is welke informatie uit een document is geweigerd. Om aan dit bezwaar
tegemoet te komen, heb ik de door u genoemde documenten 9, 11, 13, 14, 18-22
en 24-27 als bijlagen bij dit besluit op bezwaar gevoegd. Ditmaal is duidelijker
weergegeven waar informatie uit de stukken is verwijderd en waar artikel 11,
eerste lid, van de Wob, is toegepast.
ad b.
Uw twijfel over de volledigheid van de zoekslag die binnen mijn ministerie heeft
plaatsgehad, deel ik niet. Naar aanleiding van uw bezwaar heb ik de medewerkers
die rechtstreeks betrokken waren bij dit dossier, nogmaals verzocht te controleren
of alle informatie die binnen de reikwijdte van uw verzoek valt is aangetroffen en
beoordeeld. Die vraag is bevestigend beantwoord. Ik heb geen aanleiding aan de
juistheid van dat antwoord te twijfelen. In dit verband merk ik op dat mijn
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ministerie geen opdracht heeft gegeven voor het onderzoek van de Universiteit
Leiden en pas op 4 november 2013 bekend is geraakt met dit onderzoek. Dat
verklaart waarom er geen documenten van voor die datum zijn aangetroffen.
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Met betrekking tot uw verwijzing naar de jurisprudentie van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens, overweeg ik als volgt. Uit uw bezwaarschrift volgt
niet op welke wijze uit deze jurisprudentie zou volgen dat ik de Wob op onjuiste
wijze heb toegepast. Voor zover u zich op het standpunt stelt dat de Wob zou
moeten wijken voor het bepaalde in artikel 10 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna:
EVRM), wijs ik erop dat dit artikel niet vereist dat alle gevraagde informatie
verstrekt of openbaar gemaakt wordt. Artikel 10 van het EVRM biedt uitdrukkelijk
de mogelijkheid om de vrijheid om inlichtingen te ontvangen te onderwerpen aan
bepaalde voorwaarden en beperkingen. Voorwaarde is dat deze bij wet zijn
voorzien en noodzakelijk zijn in een democratische samenleving in verband met
onder meer de rechten van anderen en het belang om de verspreiding van
vertrouwelijke mededelingen te voorkomen. Met de bepalingen uit de Wob is de
inmenging in het recht om inlichtingen te ontvangen bij wet voorzien. Voorts
voldoen de ingeroepen weigeringsgronden uit de Wob aan het vereiste dat zij
noodzakelijk zijn ter bescherming van de rechten van anderen.

Ons kenmerk
702226

Zie in dit verband onder meer AbRvS 14 mei 2014, nr. 201303996/1/A3.
Mijn besluit om niet alle door u gevraagde informatie openbaar te maken is dan
ook niet in strijd met artikel 10 van het EVRM.
Besluit
Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen verklaar ik uw bezwaar deels gegrond. Ik
herroep het bestreden besluit, voor zover hierbij is geweigerd de in de
overwegingen van dit besluit nader aangeduide informatie uit de documenten 9
en 25 openbaar te maken. Deze informatie maak ik met dit besluit op bezwaar
alsnog openbaar.
Hoogachtend,
De Minister van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

P.J. van der Flier
Hoofd sector Juridische Zaken,
tevens Juridisch Adviseur van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie

BEROEPSCLAUSULE
U kunt tegen deze beschikking beroep instellen bij de afdeling publiekrecht, team
bestuursrecht algemeen, van de rechtbank Amsterdam, postbus 75850, 1070 AW,
Amsterdam. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop de
beschikking u is toegezonden door de rechtbank zijn ontvangen. U kunt ook
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digitaal beroep instellen bij <genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.
Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet
bestuursrecht zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, en de gronden waarop het
beroepschrift rust.
Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierecht geheven door de griffier
van de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de
wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt.
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Orlrijiaimi
ms
From:
Sent: dInsda 5 november 2013 18:10
To:
Subject: FW: Ethnic profiling contact met DGSZW

Oorspronkelijk bericht
Van: Gaastral, mr. A.F. - BD/DGPOL
Verzonden: dinsdag 5 november 2013 18:01
Aan: Scha er
- BD PBT;
CC:
- BD/PR&C;
Onderwerp: Ethnic profiling contact met DGSZW
Zo'uist contact •ehad met

Sent with Good (www.good.com)

10
BD PBT PT

ov.cAcn

- BD/PBP/HRMO

van szw over kritiek o

Ik heb
fisteren in w•o heeft toe geze•d nav motie Marcouch.
Sandor

CA...cAert

olitie ethnic rofiling.

emeld wat de minister

II lj I

11=1111•1111111111MISD/PMC/R&S
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

feiNENNIN AP Den Haag)
dinsdag 3 december 2013 16:37
tuunimmio 3D/PBT/PT
Re: Gesprek departement SMN

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

om.nl>

Opvolgen
Gemarkeerd

Beste
Dat is nrima hoor. Als voorbereiding op de Raadscommissie van a.s. woensdag (over ethnic profiling), heeft prof. dr.
gummimumw van de Universiteit Leiden
(http://www.law.leidenuniv.nYorestrafrechtencriminologie/medewerkers/
itml de resultaten van
haar onderzoek rondom ethnic profiling toegelicht. lk geef deze terugkoppeling uit de losse pots, het onderzoek is
nag niet gepubliceerd, dus als je deze terugkoppeling niet verder zou willen verspreiden, heel graag.
ellalleileeft in de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar eventuele ethnic profiling binnen het korps
oud-Haaglanden. Twee Masterstudenten hebben vele straatintervlews afgenomen en 150 diensturen met de politie
meegelopen. De studenten hebben een goed beeld van de eenheid. Er wordt zeer respectvol omgegaan met •
burgers, er waren slechts enkele klelne incidenten.

11 lidt 1.
Kemboodschap is: goed politiewerk kan niet bestaan zonder onderscheid to maken. Dat doet de politie,
maar tegelijkertijd moet de politie erop letten dat zij niet continu hetzelfde onderscheid gaat maken.
Probleem ethnic profiling: als etniciteit ten onrechte een rol speelt, niet als het een rol speelt. Gegeven het
feit dat persoon allochtoon is, kun je dan nog de juiste context bepalen?
Interessante presentatie, we zien uit naar de officiele publicatie. We spreken elkaar donderdag!

Op 3 dec. 2013 om 15:49 heeft mium11111 BD/PBT/PT"emium pminveni.nl> het volgende geschreven:
Beste ‘11.111111111
Het is me helaas niet meer gelukt vandaag. Kan 1k je donderdag even bellen?
Groeten,
1111111111111111111

Met vriendelijke groet,

mr. drs.
Beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Politie
Politiele Taken
Turfmarkt 147 I 2511 EP Den Haag I
Postbus 20301 12500 EH I Den haag

M

111■111111.Amin ventfil
wwvv.rijksoverheid.nl/venj
Voor een veilige en rech tvaard ige samenleving

CAP Den Haag) [gadtcAppowilom.n1]
Van:
Verzonden: dinsdag 3 december 2013 11:2/
Aan:1111111111■18D/PBT/PT
Onderwerp: RE: Gesprek departement SMN
Beste
Als ik nog een naamherstel mag doen, dan graag! Haar naam it
(htto://www.law.leidenuniv.nlforg/strafrechtencriminologie/medewerkerst

.html)

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsadviseur
Aanwezig op: ma, di, wo, do, vrij tot 13.00
Openbaar timisterie
Arroridissementsparket Den Haag
Afdelina Bpleid & Strategic
T
MINOMMOMIND
@IMO 'om.n1

BD/PBT/PT [mailto:4iminveni.n1}
Van:
Verzonden: dinsdag 3 december 2013 9:40
Aan:40111IMAP Den Haag)
Onderwerp: RE: Gesprek departement SMN

Goedemorgen 111■
111
Dank voor jouw actie. Wanneer schikt het jou vandaag het er even over to hebben? Ik
krijg zojuist vana11.11.111•11.1= (ken ik nog van 'vroeger') ook het bericht dat het
morgen in de raadscommissie komt.
Groet,

41111■111Nos
Van:
(PaG Den Haag) fmailto111.111•1111Mommll
Verzonden: dinsdag 3 december 2013 7:41
Aan:s/IIIMO - BD/PBT/PT
CC:
— Den Haag)
Onderwerp: FW: Gesprek departement SMN
Beste
Zie onderstaande mail van1111111=111 parket Den Haag (in de cc). Vinden jullie het goed dat ik er
voor dit moment tussenuit ga en jullie samen "zaken laat doen"?
Met groet,

L

2

1

Bestuurlijke en Juridische Zaken I Parket Generaal I Prins Clauslaan 16
Postbus 20305, 2500 EH Den Haag
1gom.n1 I www.om.n1

NB: De (aan) vragen met betrekkIng tot Wetenschappelijke Onderzoeken behandel ik op vrijdagen.
Van:
P Den Haag)
Verzonden: maandag 2 december 2013 18:04
Aan:
(PaG Den Haag)
Onderwerp: Gesprek departement SMN
Ha MINOINIMMIS

Vandaag hebben wij tijdens de driehoek Den Haag kennis genomen van de onderzoeksresultaten
van onderzoekster
izake ethnic profiling binnen de korpsen Den Haag en
Amsterdam. Het onderzoek is nog niet gepubliceerd, maar het lijkt mij goed dat de
beleidsmedewerker van V&J die het gesprek voorbereidt hier kennis van neemt. Zou pi contact op
kunnen nemen met die persoon/ mij de contactgegevens kunnen geven? Alvast heel erg bedankt
hoor.

111•1110•11111111
Senior Beleidsadviseur
Aanwezig op: ma, di, wo, do, vrij tot 13.00
Openbaar hlinisterie
Arrondissementsparket Den Haag
Afdeling Beleid.& Strategie
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the electronic transmission of messages.
Ministry of Security and Justice

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.
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Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
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4

1.1
. ■1111BD/PR&C/R&S
Van:

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

- BD/PBT/PT
dinsdag 10 december 2013 16:28
111111.11111•1110 - BD/PBT/PT
RE: Verslag 061212.docx
Opvolgen
Gemarkeerd

Mooi, dank I

Van: 41■
1111 BD/PBT/PT
Verzonden: dinsdag 10 december 2013 16:09
Aan:
- BD/PBT/PT
Onderwerp: RE: Verslag 061212.docx
Dank, verwerkt.
Ja, ik geef follow up aan de verschillende aangekaarte onderdelen. Oat is kort gezegd enerzijds nog
dieper informatie ver aren, anderzijds wat dingen regelen/lijntjes uitzetten.
II lid I.
Suggestie informatie op www.vraaghetdeoofitie.ni alvast uitgezet.
Plan is de nog liggende brief van SMN of te doen nog voor komend reces

II 141.
Ook uiteraard

vanwege lijn in brief minister 14/11.
Daarnaast toezegging contact driehoek over onderzoek uni Leiden: morgen ga ik naar ondersteuner
regiobm Den Haag, Amsterdam in het nieuwe jaar. Opties aanvullend kwantitatief onderzoek in
overleg met NP.
En vast nog een hoop losse elementen in dit dossier.
We kunnen bijvoorbeeld april vervolggesprek doen (vervolgens halfjaarlijks) en ik tussentijds op
beleidsniveau.
Groet,

MOM
Van:
- BD/PBT/PT
Verzonaen: dinsdag 10 december 2013 15:06
BD/PBT/PT
Aan:
Onderwerp: Verslag 061212.docx
Zie enkele suggesties. Hoe geven wij hier nu follow-up aan/ houd jij contact met Amnestyn en SMN,
we moeten wel in april/mei iets meer te vertellen hebben.

L

BD/PR&C/R&S

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

BD/PBT/PT
woensdag 19 maart 2014 14:44

lammum- BD/PBT/PT
RE: Etnisch profileren
Opvolgen
Gemarkeerd

It (IA I
Zeker, want
We zijn dus niet blind voor uitwassen maar
over de hele linie is er geen sprake van een structureel Pout beeld. Graag ookeimibetrekken, ik
denk dat het best druk wordt.
Kunnen we SMN en Amnesty nog Kier uitnodigen tussen publicatie en beleidsreactie in. Zou mooi zijn.
Evenals Den Haag (mogelijk moeten we ook eerst standpunt driehoek DH weten).
Dank.

Van: 1111111111111.11111BD/PBT/PT
Verzonden: woensdag 19 maart 2014 14:35
Aan:
- BD/PBT/PT
Onderwerp: Etnisch profileren
Hallo
Gesproken met uni Leiden. Planning publicatie is eind april. Onderzoeksresultaten wilde ze niet delen
nog, maar is genuanceerd verhaal. 1k zal vragen of ondersteuner regiobm Den Haag al reactie in
voorberelding heeft.
Komende weken dan e.e.a. op een rij zien te krijgen met betrokkenen.
1k zal SMN en Amnesty maar weer eens uitnodigen om in gesprek te blijven.
Uni Leiden is ook bereid om in gesprek te zijn met ons. Evenals Amsterdam ('mogelijk samen
optrekken') en Den Haag.
Bij politie is er wisseling op het dossier.

Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Politie
PoMiele Taken
Turfmarkt 147 12511 EP I Den Haag I
Postbus 20301 12500 EH I Den haag
M
00111111111112_____L
Eiinven'.n1
www.rilksoverheid.nlivent

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

- BD/PBT/PT
From:
Sent: woensda 28 mei 2014 12:32
- BD/PBT/PT
To:
- BD/PBT/INPB
Cc:
Subject: RE: Concept brief etnisch profileren
Al kort bes roken.

II

LAI

- BD/PBT/PT
Van:
Verzonden: dinsda 27 mei 2014 16:46
- BD/PBT/PT
Aan:
CC:
- BD/PBT/INPB
Onderwerp: Concept brief etnisch profileren
Hallo
Bijgaand een concept brief etnisch profileren. Een slag verder dan de versie van vorige
toen al op heeft meegedacht.
week waar

Sommige initiatieven weet ik dat plaats zullen vinden, andere zijn een voorschot. Op 6 juni
schijnt er een bijeenkomst to zijn van politie, of dat al over maatregelen dan wel blijft bij
beelden wisselen weet ik nog niet.
Ik zal onderzoek Uni Leiden onder embargo vragen en nogmaals vragen naar
publicatiedatum.
Graag je reactie.
Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Politie
PoMiele Taken
Turfmarkt 147 12511 EP I Den Haag I
Postbus 20301 I 2500 EH I Den haag

www.rijksoverheid.nliveni
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Ori inal Messa e
From:
- BD/DV/P&B
Sent: dinsda 3 'Lin' 2014 17:42
To:
BD/PBT/PT
Cc:
BD/PBT/PT;
Subject: RE: Verschijnen rapport etnisch profileren

BD/PBT/INPB

Van mijn collega's bij de politie krijg ik het volgende door: morgenochtend wordt de Haagse
gemeenteraad bijgepraat over dit rapport. Bgm Van Aartsen zal reageren op het rapport,
ook naar media. Toon van rapport is positief voor politie. Er is geen sprake van etnisch
profileren, wel zijn er incidenten geweest waarvan de politie kan leren.

Hoofd Persvoorlichting & Beleidspresentatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 I 2511 DP I Den Haag
Postbus 20301 12500 EH I Den Haag
M:
E:

Ori inal Messa e
From:
BD/PBT/PT
Sent: maanda 2 'uni 2014 15:50
To:
- BD/DV/P&B
Cc:
- BD/PBT/PT;
Subject: Verschijnen rapport etnisch profileren

- BD/PBT/INPB

Beste
Op woensdag 4 juni wordt het onderzoek van de Universiteit Leiden naar etnisch profileren
bij de politie in Den Haag gepubliceerd. Mogelijk toont de pers interesse in dit rapport en
worden vragen gesteld. Ook is het waarschijnlijk dat NGOs, zoals Amnesty International, de
pers hierop zullen wijzen.

1; do

Achtergrondinformatie
Op basis van een eerder gesprek met betreffende onderzoeker
lijkt het een
genuanceerd rapport to betreffen.
Openbaarmaking geschiedt tijdens bijeenkomst raadscommissie Den Haag, presentatie door
universiteit Leiden. http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gerneente/agenda/AlgemeneRaadscommissie-11.htm
25 juni is er inhoudelijke politieke bespreking in raadscommissie Den Haag, voorstel is kort
daarna dan brief aan TK. In AO Politieonderwerpen van 18 juni zullen we in Q&A's daarnaar
verwijzen.
Groeten

Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Politie
Politiele Taken
Turfmarkt 147 I 2511 EP I Den Haag
Postbus 20301 I 2500 EH I Den haag
M
www.rijksoverheid.nl/venj
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

From:
Sent: donderda 5 'uni 2014 16:24
To:
BD/PBT/PT
Cc:

BD/PBT/INPB;

@amnesty.nl]

@amnesty.nl'

Subject: Re: Rapport Universiteit Leiden
Dank
. lk heb het at bekeken natuurli'k. Voor •rondi•e bestuderin• moet ik no• ti'd maken.
Veel belangrijker is om goed naar dit en ander onderzoek te kijken
en te bezien wat we nu allemaal at wel en niet weten.
Ook is mij inmiddels wel duidelijk dat de aanvliegroute van
e.a. en die in ons rapport nogal
anders is. Vertrekpunt van beoordeling van de rechtmatigheid van optreden door de overheid zal
Amnesty, als mensenrechtenorganisatie, natuurn alti'd toetsen aan de ruimte die een be aalde
wettellke bevoe dheid at dan niet biedt.

Goed dit even als eerste reactie uit de losse pots op het gisteren gepresenteerde onderzoek.
lk neemaan dat 'i' op de hoogte bent van de bijeenkomst (initiatief van PolitieAcademie/RII
morgenochtend in Den Haag met allerlei wetenschappers? Amnesty is gevraagd
daarbij aanwezig te zijn. Die uitnodiging hebben we natuurlijk aanvaard.
Met vriendelijke groet,

Senior Policy Officer
Amnest International Netherlands

From:
To:

- BD/PBT/Pr

amnestv.nl>,
amnes .nl>,
Cc:
- BD/PBT/INPB" <
(&minveni.nl>
Date:
05/06/2014 15:22
Subject:
Rapport Universiteit Leiden

hotmail.com>,

smn.nl>,

Beste alien,
Het rapport van de Universiteit Leiden kunnen jullie hier vinden.
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/Etnischprofileren-in-Den-Haag-Een-verkennend-onderzoek-naar-beslissingen-enopvattingen-op-straat.htm
Groeten,

Van:
BD/PBT/PT
Verzonden: woensdag 4 juni 2014 12:10
Aan:
@amnesty.nr;
CC:
BD/PBT/INPB;
BD/PBT/PT
Onderwerp: Gespreksverslag en rapport universiteit Leiden

I

Goedemiddag alien,
Bijgaand treffen jullie het versiag van het gesprek van 16 mei.

NI

Vanochtend waren
en ik aanwezig bij raadscommissie Den Haag. Zal
vast nog meer berichtgeving over volgen.
Ik heb het rapport opgevraagd.

Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Politie

Politiele Taken
Turfmarkt 147 I 2511 EP I Den Haag
Postbus 20301 12500 EH I Den haag

www.riiksoverheid.nliven[
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.
Ministerie van Veil igheid en Justitie
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
Ministry of Security and Justice

BD/PR&C/R&S
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijiagen:

- BD/PBT/PT
donderdaa 5 juni 2014 21:46
BD/PBT/PT;
BD/PBT/PT
simmimmimjID/PBT/PT
FW: Reactie op het onderzoek van uni Leiden over etnisch profileren door de politie
v03.docxk
Reactie op het onderzoek van uni Leiden over etnisch profileren door de politie
v03.docx

zie hieronder emin bijlage mijn opmerkingen en suggesties. Veel succes, gaatvast lukken.
Groet,ems

Sent with Good (www.good.com)

Original Message
From:
Sent: inursday, June 05, 2014 09:18 PM W. Europe Standard Time
To: gimMINIII■ BD/PBT/PT
Subject: Reactie op het onderzoek van uni Leiden over etnisch profileren door de politie v03.docx
Hoi, zie mijn opmerkingen en suggesties.
Graag aanbevelingen eenheid Den Haag erin zodra bekend.

Contact onderhouden met SMN en amnesty.
2vraagd met jullie te sparren of bij te schakelen als dit onderwerp
In overdracht heb ik
onverhoopt in versnelling komt.

From:
@minbzk.nl]
Sent: dinsda 10 'uni 2014 10:59
To:
BD/PBT/PT;
Subject: RE: Rapport etnisch profileren Den Haag uni Leiden

@minocw.n1)

Ha
Interessant rapport van de universiteit Leiden. Op zich goed nieuws dat ze geen aanwijzingen hebben
gevonden voor grootschalig etnisch profileren maar wel zorgwekkend dat bij de jongvolwassenen in Den
Haag het beeld bestaat dat dit wel het geval is. Daar zouden we toch goed naar moeten kijken, hoe we
dat tij kunnen keren.

Hierbij mijn opmerkingen bij de brief en daarbij dus nog een algemene kanttekening: moeten we de
toon niet lets minder positief maken en ingaan op het probleem van het ervaren etnisch profileren?
Groet,

juridisch specialist

Afdeling Constitutionele Zaken
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 12511 DP I Den Haag
Postbus 20011 I 2500 EA I Den Haag

0

minbzk.n1
http://www.riiksoverheid.nl

Van:
BD/PBT/PT
Verzonden: donderda 5 'uni 2014 16:13
Aan:
(111.1111111@minocw.n1);
Onderwerp: Rapport etnisch profileren Den Haag uni Leiden
Ha

Bijgaand stuur ik jullie ter informatie het rapport van de universiteit Leiden over etnisch
profileren in Den Haag. Conclusie tref je op p.40.
Update qua planning brief aan TK:
De minister zal - mede vanwege het nieuwe politiebestel - kort na de politiek inhoudelijke
bespreking in de raadscommissie Den Haag (25-6), maar voor het zomerreces, in een brief
aan de Tweede Kamer (waarderend) reageren op het rapport en in lijn daarvan
(aanvullende) maatregelen benoemen.
De conceptbrief is ook bijgevoegd. Als het lukt dinsdag daarnaar te kijken is dat erg mooi,
maar er is dus iets meer Iucht ontstaan.
Hoor graag jullie opmerkingen en een goed weekend!
Groeten,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.
Ministerie van Veil igheid en Justitie
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
Ministry of Security and Justice

(111■111=0 BD/PR&C/R&S
Van:
Verzonden:
Aan:

CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

.@minvenj.n1

maandag 16 juni 2014 16:37
TWEEDE KAMER
....11111111 p. MIN AZ.N L: BD-Parlementaire Contactpersonen;gm.
ewe D/PR&C/R&Simm....11110 BD/PBP/ARBVW;11111111111.111
BD/PBT/PlAmmum BD/PR&C/R&S
BD/PR&C/R&S;
InformatiP Centrum Justitie - DC-NV,
BD/PR&C/R&S;
BD/PR&C/R&S; BD411111■11D/PR&C/R&S; MVJBSG - BSG;
Paminco Internationaal
@MINAZ.NL
Aanbieding rapport etnisch profileren Universiteit Leiden
Aanbieding rapport etnische profileren Universiteit Leiden.docx; Rapport etnische
profileren in Den Haag.pdf

From:
- BD/DV/P&B
Sent: dinsda 17 'uni 2014 13:42
To:
BD/PBT/PT
Subject: RE: Wensenlijstje WGPAD - OM
Hieronder de lijn namens VenJ:
De nationale politie wijst etnisch profileren nadrukkelijk af. De complexiteit van het
politiewerk, waarin veel verschillende factoren een rol spelen bij de beoordeling van elke
situatie.
Vanzelfsprekend tellen ook de professionele ervaringen van de agent mee. Al dit soort
factoren kunnen doorsiaggevend zijn bij het besluit om de ene persoon wel aan te spreken
en een ander niet. De politie wijst etnisch profileren volledig af. Ze zoeken voortdurend
verbinding met alle burgers. De opleiding van politiemensen besteedt specifiek aandacht
aan het zo neutraal mogelijk kijken naar en beoordelen van situaties. Multicultureel
Vakmanschap is een vaste module in de opleiding. Daarbij komen diversiteit en
discriminatiebestrijding aan de orde. Ook het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit - een
onderdeel van de politieorganisatie - werkt doelgericht aan bewustwording van en
kennisvergroting over etnisch profileren, om te voorkomen dat politiemensen zich hieraan
onbewust schuldig maken. Alle klachten over etnisch profileren en discriminatie bespreekt
en evalueert de politie intern.
Er is met belangstelling kennis genomen van de publicatie van het rapport van de
Universiteit Leiden over etnisch profileren door de politie in de eenheid Den Haag. Hieruit
blijkt dat er geen sprake is van ongerechtvaardigd onderscheid, wel is er aandacht voor
verbindende kant politiewerk. Omdat het onderzoek zich primair heeft gericht op de politie
in Den Haag is het aan het bevoegd gezag, de driehoek, om zich hier verder over te buigen.
Natuurlijk zal het rapport zorgvuldig worden doorgenomen om te bezien of hieruit lessen
kunnen worden getrokken om etnisch profileren door de politie tegen te gaan. Deze
signalen nemen we uiterst serieus, omdat de politie voor iedereen toegankelijk moet zijn.
Ply. Hoofd Persvoorlichting & Beleidspresentatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting
Turfmarkt 147 I 2511 DP I Den Haag
Postbus 20301 12500 EH I Den Haag
M:
E:
minven'.n1

From:
BD/PBT/PT
Sent: dinsda 17 'uni 2014 13:41
To:
- BD/DEIA/IBP;
Cc:
BD/DV/P&B
Subject: RE: Wensenlijstje WGPAD - OM

BD/DRC/CV
- BD/PBT/INPB;

BD/DRC/CV;

Hallo
We hebben wel wat, maar gelet op de ontwikkelingen op het onderwerp geen kant en klaar
riedel. Zal nu even wat op een rij zetten.
Lijn is dat er het niet structureel voorkomt en belangrijk is aandacht te houden voor de
verbindende kant van politiewerk.

Van:
Verzonden: dinsda 17 juni 2014 13:13
Aan:
BD/PBT/PT;
CC:
. - BD/DEIA/IBP;
BD/DV/P&B
Onderwerp: RE: Wensenlijstje WGPAD - OM

minbuza.n1
BD/DRC/CV
BD/PBT/INPB;

BD/DRC/CV;

Dank III. lk spreek zo met
de woordvoerder aan onze kant. Heeft een van jullie de
bestaande woordvoering over Racial Profiling?
Groet,

From:
BD/PBT/PT1111.11111111Prninveni.nl]
Sent: dinsda 17 iuni 2014 08:14
. - BD/DRC/CV;
To:
- BD/DEIA/IBP;
Cc:
- BD/PBT/INPB;
BD/DV/P&B
Subject: RE: Wensenlijstje WGPAD - OM

BD/DRC/CV;

, opgenomen in de cc.
Input daarvoor volgt vanuit DGPo!.

Dat is

Ter info, 30 juni zal minVenJ daar een brief over laten uit aan nav ra ort universiteit Leiden
over racialprofiling in Den Haag.

Groeten,

Sent with Good (www.good.com)

Ori inal Message
From:
BD/DRC/CV
Sent: Monday, June 16, 2014 06:09 PM W. Europe Standard Time
To:
BD/DEIA/IBP;
Cc:
- BD/PBT/PT;
BD/PBT/INPB;
BD/DRC/CV
Subject: RE: Wensenlijstje WGPAD - OM

Van dpol vernemen we over woordvoering etnisch profileren;
Mbt tolk zal ik ook bij OM informeren.

- BD/PR&C/R&S
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

ainsdao 17 iiini 2014 18:58
BD/PBT/PT
FW: Rapport etnisch profileren Den Haag uni Leiden
Universiteit Leiden Etnisch profileren in Den Haag.pdf; Reactie op het onderzoek
van uni Leiden over etnisch profileren door de politie v04 (5).docx

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Gemarkeerd

Hallo 41111111111•111P
We hebben brief bekeken en zien het als positief dat er erkenning is voor het incidentele voorkomen van etnisch
profileren en erkenning noodzaak daar wat aan te doen.
Opmerkingen van onze kant zien met name op leesbaarheid van het stuk- als er een slag te maken is op e.e.a. lets
rneer uitgesproken en concreter te verwoorden zou dat mooi zijn.
Groetjes

Van:
Verzonden: dfnsdag 17 juni 2014 11:20
Aan:
CC111.111111111111kinvenj.nr
Onderwerp: FW: Rapport etnisch profileren Den Haag uni Leiden
Hoi SEM
Zie het verzoek var.1111Weet jij wie hier naar kan kijken?
Groet,

BD/PBT/PT [rr
jake.11.1111Tiinv

Verzonden: dinsdan 17 iuni 2014 10:14
Aan:
Onderwerp: RE: Rapport etnisch profileren Den Haag uni Leiden
Hallo
Eerder stuurde ik
en conceptbrief die we vanuit Vent eind juni willen laten uitgaan over etnisch
profileren.
een week ziek is en het de Iijn in gaat eerdaags zou ik willen vragen of jfj er een bilk op
kunTVverpen of een college kan aangeven die ik daarvoor kan benaderen.
Vanuit OCW en BZK kwamen nauwelijks opmerkingen. Dank voor je reactie alvast.
Groeten,

1

Van:
BD/PBT/PT
Verzonden: donderdaa 5 iuni 2014 16:13
Aan:
prninocw.n1);
Onderwerp: Rapport etnisch profiieren Den Haag uni Leiden
Ha
Bijgaand stuur ik jullie ter informatle het rapport van de universiteit Leiden over etnisch profileren in
Den Haag. Conclusie tref je op p.40.
Update qua planning brief aan TK:
De minister zal - mede vanwege het nieuwe politiebestel - kort na de politiek inhoudelijke bespreking
in de raadscommissie Den Haag (25-6), maar voor het zomerreces, in een brief aan de Tweede Kamer
(waarderend) reageren op het rapport en in Iijn daarvan (aanvullende) maatregelen benoemen.
De conceptbrlef Is ook bijgevoegd. Als het lukt dinsdag daarnaar te kijken is dat erg mooi, maar er is
dus lets meer lucht ontstaan.
Hoor graag jullie opmerkingen en een goed weekend!
Groetpn,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Ministry of Security and Justice

Dit bericht kan informatle bevatten die niet voor 1.1 is bestemd Indian u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u
verzochi dat aan de afzender le melden en het bericht in verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke card ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

111101111111111.11.1111.11111.1111111.111111111.11101Whaaglanden.politie.ni>
woensdag 18 juni-2014 11:11
BD/PBT/PT

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Gemarkeerd

Reactie minister op onderzoek Leiden
Reactie op het onderzoek van uni Leiden over etnisch profileren door de politie v03
reactie DH.docx

Beste 11111111111111.6
Hierbij de input vanuit (met name)_ 1 mij. Als je nog ergens vragen over hebt, kan je me natuurlijk bellen.
Met vriendelijke groet,

11111111111111111
.111■
Programmamanager
Gelijkwaardigheid & Diversiteit
Politiej Den Haag
Burg Palijnlaan 35, 2585 BG Den Haag
Postbus 264, 2501 CG Den Haag

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en
Disclaimer
bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming
kregen dit bericht te lezen. Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in dit e-mailbericht
(en bijiagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een
verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender
daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijiagen) te vernietigen.
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