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Nachtwachtlaan 114 
1058 ED Amsterdam 
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WOB-verzoek 10 september 2010 

Geachte heer Zenger, 

Ministerie van Defensie 

Bij brief van 10 september 2010 heeft u bij het ministerie van Defensie een 
verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. 

- U verzoekt hierin om de volgende informatie: 
1. het aantal in 2009 uitgevoerde digitaal forensisch onderzoeken op 
'gegevensdragers van reizigers op Schiphol, bij voorkeur opgesplitst naar soort 
gegevensdrager; 
2 . het aantal zaken dat het Openbaar Ministerie naar aanleiding van een dergelijk 
onderzoek is gestart en het aantal zaken dat daadwerkelijk voor de rechter is 
gebracht; 
3. het aantal vragen enjof klachten van betrokkenen bij het uitvoeren van de 
onderzoeken . 

In antwoord op uw verzoek bericht ik u als volgt. 

Ad . 1. 
De KMar Schiphol heeft geen aparte registratie van de onderzochte 
gegevensdragers van reizigers. Hieronder treft u een overzicht van alle door de 
KMar Schiphol onderzochte gegevensdragers in 2009, Het betreft niet alleen 
gegevensdragers van rei zigers, maar ook van andere onderzoeken die de KMar in 
het kader van de uitoefening van hun politietaak op Schiphol heeft uitgevoerd. 

Koninklijke Marechaussee Schiphol 
2009 
Onderzoek aan harde schijven 86 
Onderzoek aan GSM en simkaarten 666 
Onderzoek aan overige geheugendragers 118 
Onderzoek aan audio - video 7 
Onderzoek aan overige digitale 
componenten 25 
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Ad. 2 
Het ministerie van defensie beschikt niet over deze informatie. Dit betreft een 
justitiële aangelegenheid. Ten aanzien van dit gedeelte van uw verzoek, wordt uw 
verzoek doorgezonden aan het ministerie van Justitie. 

Ad. 3. 
Het aantal vragen van reizigers van wie digitale gegevensdragers worden 
onderzocht, wordt niet geregistreerd. 
In 2009 is één klacht ingediend die betrekking had op het onderzoek van digitale 
gegevensdragers van betrokkene . 

Hiermee hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben. 

De Minister van Defensie 

drs. A.H.C. Annink 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit 
bezwaar indienen bij de minister van Defensie. Het bezwaarschrift dient te worden 
gericht aan de Commissie advisering bezwaarschriften Defensie (t.a .v. de Directie 
Juridische Zaken), Postbus 20701, 2500 ES Den Haag. Het bezwaarschrift moet 
zijn ondertekend, een dagtekening bevatten en van de naam en het adres van de 
indiener zijn voorzien. Uit het bezwaarschrift moet duidelijk blijken tegen welk 
besluit en op welke gronden bezwaar wordt gemaakt. 
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