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Postbus 5009, 4330 KA Middelburg

De heer R. Zenger
Nachtwachtlaan 114
1058 ED AMSTERDAM

Onderwerp Besluit Wob-verzoek Hercontrole Wpg

Geachte heer Zenger,

Op 24 januari 2013 ontving de nationale politie uw verzoek om informatie aangaande
de Wet politiegegevens (Wpg). U verwijst naar artikel 33 van de Wpg en wenst de
rapportages van de daar voorgeschreven hercontroles te ontvangen.

Bij een verzoek om informatie op grand van de Wet openbaarheid van bestuur kunnen
enkel reeds bestaande documenten openbaar worden gemaakt. De door u geduide
rapportages bestaan (nog) niet. Derhalve kan ik u geen informatie verstrekken. Wel
kan ik u het volgende berichten. De rapportages worden volgens de huidige planning
in april 2013 afgerond. Nadat deze inhoudelijk zijn beoordeeld en nadat de direct
belanghebbenden zich een oordeel hierover hebben kunnen vormen, worden deze
rapportages openbaar gemaakt met inachtneming van de Wet openbaarheid van
bestuur. De verwachting is dat dit in mei/juni 2013 zal plaatsvinden.

Besluit
Uw verzoek om informatie wijs ik af nu de door u gevraagde documenten niet bestaan.

Meer informatie?
Indien u zich niet kunt verenigen met de inhoud van dit besluit, kunt u overeenkomstig
de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van zes weken na bekendmaking
van dit besluit schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht
aan de korpschef van politie en te worden ingediend bij de eenheid Zeeland-West-
Brabant t.a.v. de Wob-coordinator, Postbus 5009, 4330 KA Middelburg.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres,
dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en
de gronden van bezwaar. Ook dient een volmacht te worden verstrekt, indien het
bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar namens deze wordt ingediend. Het
indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit.

Hoogachtepd,
OvereeXkoVistig het door de korpschef van politie genomen besluit,

mr. ing. T. Visscher EMPM
Directeur korpsstaf

« waai<zaam en clienstbaar»




