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Geachte  MISIMMEBNIONINEO 

U hebt op 9 januari 2012 een verzoek gedaan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob). Dit verzoek is op 10 januari 2012 door ons ontvangen. 
Het onderwerp van uw verzoek betreft inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, 
programma's, informatieoverdracht, informatie-uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid 
met betrekking tot mensen/burgers/ingezetenen die actief zijn rond bezuinigingen op het onder-
wijs. Het gaat om studentenprotesten in 200 en 201 1. 
U zou graag alle documenten hierover willen ontvangen. In uw verzoek doet u een uitgebreide 
opsomming waar ik aan zou kunnen denken. 
Ik beschik over één document betreffende de studentenprotesten. Het betreft een verstrekkingen-
rapport van de RID Twente. De gegevens die te herleiden zijn naar personen heb ik daarbij gea-
nonimiseerd. 

Besluit  
Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 9 januari 2012 besluit ik om u de volgende documenten te  

openbaren: 
• Verstrekkingenrapport RID d.d. 13 januari 2011. 

Indien u zich niet met de inhoud van dit besluit kunt verenigen kunt u binnen zes weken nadat dit 
aan u is kenbaar gemaakt hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij de korpsbeheerder, ter attentie 
van de heer mr. P.H.J. J. Schunselaar, postbus 14, 7500 AA Enschede. 

Hoogachtend, 

De korpsbeheerder. 
namens deze, 

De plv. korpschef,  

Mr. drs. P.H.M. van der Valk — Van Ginneken 
Commissaris van politie 

ac waai<zaam en e  



Regiopolitie Twente 
Inlichtingen en Recherche 
Afdeling RID 

Verstrekkingsrapport 

RID-rapportnummer 	 : 20 1 1 41ii 

RID code verstrekker 
	

PL05111 
Datum verstrekking 
	

13 januari 2011 
Afhandelingcode 
	

11 
(11 Operationeel te gebruiken/ 
01 Alleen te gebruiken na overleg met afzender/ 
00 Kan niet gebruikt worden] 

Betrouwbaarheidscode 	: A 
Toelichting code 	 : Waar  

Inhoud verstrekking 

In de maand januari 2011 werd informatie ontvangen dat: 

Er op 21 januari landelijk ongeveer 18000 studenten naar Den Haag zullen 
vertrekken om deel te nemen aan de studentendemonstratie. 
Er vanuit Twente ongeveer 1500 studenten zullen vertrekken. 
De studenten uit Twente gebruik maken van de trein of van bussen welke door de UT 
ter beschikking worden gesteld. 
Men de demonstratie rustig en beschaafd wil laten verlopen en er op dit moment 
geen informatie is dat de openbare orde zal worden verstoord. 

Goedgekeurd door leidinggevende RID: 

chef RID Twente 

Datum en paraaf: 

13 januari 2011 
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