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Verzoek om kennisneming en klacht

0111111111111111111m,
to reactie op uw brieven van 18 juli 2013, waarin u zowel de Nationale Politie als de
eenheid Amsterdam verzoekt om kennisneming van de gegevens die over u bij de
politie verwerkt worden en waarbij u een klacht hebt ingediend bij verschillende
instanties, en uw rappel van 12 november jl., kan ik u het volgende meedelen.

Kennisneming
Gelet op artikel 25, eerste lid van de Wet politiegegevens (Wpg) wordt een ieder op
diens schriftelijk verzoek medegedeeld of, en zo ja welke, deze persoon betreffende
politiegegevens zijn vastgelegd. Hierbij laat ik u, overeenkomstig de bepalingen in
paragraaf 4 van de Wpg, weten dat met betrekking tot u,
111111111111111 de volgende politiegegevens worden verwerkt.
Amsterdam
De Basisvoorziening Handhaving (BVH) is het bedrijfsprocessensysteem van de
politie. Hierin worden gegevens opgenomen die te maken hebben met de dagelijkse
uitvoering van de politietaak (artikel 3 Politiewet 2012), zoals de afhandeling van
meldingen, incidenten, en acties waar de politie in het kader van haar taakstelling bij
betrokken is of is geweest. Tevens mag de politie gegevens opslaan om verrichtte
handelingen te kunnen verantwoorden. Het doel van het gebruik van de
politiegegevens is de informatievoorziening ten behoeve van een goede uitvoering van
de politietaak.
Hierbij geef ik u een overzicht van de zaken die in BVH ten aanzien van u
geregistreerd staan, en in welke hoedanigheid u bij het incident betrokken bent
geweest. Daarbij merk ik op dat de eerste vier cijfers van het registratienummer
betrekking hebben op het jaar waarin het incident heeft plaatsgevonden.
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Voor de volledigheid wijs ik u erop dat de gegevens die ouder zijn dan vijf jaar gelet op
artikel 8, lid 6 van de Wpg zijn verwijderd en slechts voor een zeer beperkt aantal
politieambtenaren en in bijzondere gevallen zijn te raadplegen. Indien u inzage wilt in
bovenstaande registraties verzoek ik u contact op te nemen via bovengenoemd
nummer om een afspraak te maken voor een inzage of een mondelinge toelichting.
Aanvullend kan ik u meedelen dat in het Herkenningsdienst Systeem (HKS) van de
politie Amsterdam gegevens zijn opgenomen met betrekking tot antecedenten. Het
doel van het gebruik van deze gegevens is de informatievoorziening in het kader van
de uitvoering van de dagelijkse politietaak mogelijk te maken voor zover het onder
meer betreft de opsporing en ventolging van verdachten van misdrijven, de verificatie
van namen van verdachten van misdrijven en het vaststellen van de mate van recidive
van verdachten van misdrijven. Ten aanzien van u zijn in HKS van de politie
Amsterdam 2 antecedenten ten aanzien van 2 feiten/delicten geregistreerd.

Daarnaast worden gegevens over u verwerkt in de Basisvoorziening Opsporing (BVO).
Het gaat om een registratie waarin informatie wordt verzameld over links activisme.
Midden Nederland
BVH
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Landelijke Eenheid
Uw foto komt voor in de Foto Confrontatie Module (FCM). Dit is een Iandelijke
applicatie om een fotoconfrontatie mee uit te kunnen voeren.
Klacht
Voor zover u in uw klachtbrief vragen stelt over de registratie in NL-VIP kan ik u het
volgende toelichten. VIP staat voor Verwijs Index Personen. Deze registratie is
overgegaan in de wellicht meer bekende Strafrechtketendatabank (SKDB). De SKDB
is een applicatie waarmee justitiebreed informatie beschikbaar wordt gesteld over
personen die met een of meer justitieonderdelen in aanraking gekomen zijn. In SKDB
staan alleen de verwijzingen naar de administraties (instanties) waar de betrokken
personen zijn geregistreerd. In SKDB wordt onder andere getoond of een persoon
gedetineerd is en in welke penitentiaire inrichting. Inhoudelijk informatie over een in
SKDB geregistreerde zaak kan vervolgens worden opgevraagd bij de instantie die de
zaaksverwijzing in SKDB heeft geregistreerd.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de Justitiele informatiedienst
(http://www.justid.nUmatchingsautoriteit/protocol/SKDB/).
Het felt dat op de door u als bijlage toegevoegde uitdraai van geraadpleegde
registers staat genoteerd dat u in het kader van doelgroepmonitoring voorkomt in
NL-VIP heeft te maken met het feit dat, zoals hierboven gesteld, gegevens over u
worden verwerkt in het kader van informatieverzameling omtrent links activisme.
Voor de volledigheid laat ik in dit verband weten dat bepaalde doelgroepen binnen
de politie 'gemonitord' worden, wat inhoudt dat er een signaal wordt afgegeven
indien er een politiecontact met een betrokkene heeft plaatsgevonden. Zo bent u
tevens opgenomen in de doelgroep 'beveiligers' (op de door u bijgevoegde uitdraai
vermeld onder PL1300-AAC).
U stelt terecht aan de orde dat achter de vermelding bij NL-VIP tussen haakjes
'terreur' staat. Dit is niet correct. lk heb dan ook verzocht dit aan te passen. Naar
aanleiding daarvan is mij meegedeeld dat de koppeling tussen NL-VIP en de
doelgroep 'terreur' is verwijderd en dat een doelgroep zal worden aangemaakt die
wel de lading dekt en verwijst naar links activisme.
Desondanks moet ik u helaas laten weten dat sprake is van een zogeheten 'bug' in
het systeem waarmee verschillende registers tegelijk geraadpleegd kunnen worden
(Integrale Bevraging). Daardoor blijven historische koppelingen met doelgroepen in
stand en worden deze getoond alsof de koppeling nog actueel is. Deze 'bug' is
gemeld, maar is vooralsnog niet verholpen. Op dit moment kan ik dan ook niet
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meer voor u betekenen. Wel kan ik u toezeggen te controleren wanneer de 'bug' is
verholpen zodat de bewuste gegevens niet meer getoond worden en u daarover te
zijner tijd te informeren.
Overigens wens ik te benadrukken dat deze koppeling slechts binnen de politie
zichtbaar is, en de vermelding 'doelgroep terreur' niet zichtbaar is bij ketenpartners
als justitie. Het gevolg van de koppeling is dat de politie geinformeerd wordt over
eventuele wijzigingen in detentiegegevens.
Voor de goede orde Iaat ik u weten dat een dergelijke uitdraai van Integrale
Bevraging niet in een strafdossier thuishoort. Zoals ook al op de uitdraai staat
vermeld is het document slechts voor intern gebruik. Uit navraag bij de betreffende
politieambtenaar is mij gebleken dat de uitdraai abusievelijk aan het dossier is
toegevoegd.
Voor zover u vraagt of deze opname en kwalificatie enigerlei van invloed kan zijn
geweest op het voornemen om u toestemming te onthouden voor uw werk als
beveiliger, ben ik van oordeel dit op zichzelf niet het geval zal zijn. Meer specifiek
verwijs ik u naar de motivering bij het door u genoemde voornemen.
In reactie op uw vraag over de inzet van een burgerinformant kan ik u slechts
meedelen dat het kader voor informatie-inwinning door de politie ten behoeve van
de handhaving van de openbare orde is toegelicht in de 'Handleiding Informatie
Inwinning Openbare Orde' (hierna 'handleiding'). Deze handleiding is op 11 mei
2000 toegestuurd aan de toenmalige korpsbeheerders van de regionale
politiekorpsen. Gelet op uw verzoek verwijs ik u voor het kader waarbinnen de
informatie-inwinning door de politie ten behoeve van de handhaving van de
openbare orde plaatsvindt naar de inhoud van genoemde handleiding. Daarin wordt
ook aandacht besteed aan de inzet van informanten.
Voor het overige zie ik niet in hoeverre ten aanzien van u sprake zou zijn van
'kwaadwillige vervolging', voor zover dat al een begrip zou zijn in het Nederlands
recht. Opsporing en vervolging vinden vanzelfsprekend plaats op grond van het
bepaalde in het Wetboek van Strafvordering.
lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd, maar mocht u nog
aanvullende vragen hebben dan kunt u contact opnemen.
Hoogachtend,
De kor sthef-verrpolttle, namens cfeze-)
De politiec
n Amsterdam,
Voor

Indien u zich in dit besluit niet kunt vinden, kunt u gelet op artikel 29, lid 1 van de Wet politiegegevens en de
Regeling rechtstreeks beroep (bijlage I van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht), binnen 6 weken na
bekendmaking daarvan beroep instellen bij de rechtbank Amsterdam, sectie Bestuursrecht, Postbus 84500,
1080 BN to Amsterdam. Ook kunt u zich binnen de genoemde terMijn met een verzoek tot bemiddeling
wenden tot het College Bescherming Persoonsgegevens, Prins Clausplein 20, Postbus 93374, 2509 AJ te
Den Haag.
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In reactie op uw brief van 4 januari 2014, waarin u in reactie op de brief van
4 december jl. aanvullende vragen stelt, bericht ik u ais volgt.
Voor zover u algemene vragen stelt over de wijze waarop gegevens verzameld
worden, hoe lang registers bewaard blijven of registers zijn aangemeld, op welke wijze
het toezicht is vormgegeven, verwijs ik u naar de Wet politiegegevens (Wpg) en het
Besluit politiegegevens (Bpg). Daaruit kunt u onder meer opmaken op welke gronden
en voor welke doeleinden politiegegevens verwerkt kunnen worden en wat de daaraan
gekoppelde bewaartermijnen zijn (§2), aan welke personen en instanties
politiegegevens verstrekt kunnen worden (§3), de rechten van betrokkenen (§4) en
hoe het toezicht is vormgegeven (§5).
Meer concreet laat ik u in dit verband weten dat de Wpg geen verplichting kent om
registers bij het College bescherming persoonsgegevens aan te melden en dat er
evenmin een bepaling ziet op het informeren van personen over de verwerking van
hen betreffende politiegegevens.
Basisvoorziening Opsporing/Summ-IT
De gegevens die in de voormalige Basisvoorziening Opsporing (BVO), tegenwoordig in
het systeem Summ-IT, zijn opgenomen in verband met links-activisme worden
verwerkt op grond van art. 9 van de Wpg. Het gaat daarbij om de gerichte verwerking
van politiegegevens in verband met de handhaving van de rechtsorde in een bepaald
geval. In dit geval is het doel van de gegevensverwerking, zoals u reeds is
meegedeeld, de informatievoorziening rond links activisme. Het gaat om een
registratie waarbij op grond van artikel 9 van de Wpg informatie wordt verzameld over
links activisme. Het gaat om gegevens die de politie in eerste instantie veelal verwerkt
op grond van artikel 8 van de Wpg, te weten de uitvoering van de dagelijkse
politietaak, in het kader van andere verwerkingen op grond van artikel 9 of in het kader
van artikel 10, lid 1, onder c van de Wpg. Het gaat daarbij dus steeds om gegevens die
de politie verkrijgt bij de uitvoering van haar taak. U kunt daarbij denken aan gegevens
over aanhoudingen in verband met het niet voldoen aan een bevel of vordering bij
kraakacties of demonstraties. In zoverre zijn de gegevens die in Summ-IT over u
worden verwerkt voor het merendeel reeds bij u bekend, aangezien het om gegevens
gaat betreffende de registraties die u bij brief van 4 december 2013 zijn meegedeeld.
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Voor zover u in een nota bene verwijst naar informatieverzameling rond politiekextremisme, zie ik de relevantie daarvan niet. U wordt immers op geen enkele wijze in
verband gebracht met 'politiek-extremisme dat (potentieel) de staatsveiligheid zou
raken'.
NL-VIPISKDB
Zoals in bij brief van 4 december 2013 is toegelicht, had de registratie in de SKDB te
maken met het felt dat u in het kader van doelgroepmonitoring voorkwam in NL-VIP en
gegevens over u werden verwerkt in het kader van informatieverzameling omtrent links
activisme. Voor zover u stelt dat `mede-arrestanten' niet in het NL-VIP register zijn
opgenomen en u wilt weten wat daar de reden van is, kan ik daar niet op in gaan. Dit
valt buiten het recht op kennisneming zoals bedoeld in de Wpg aangezien het niet
zozeer om gegevens betreffende uzeif gaat, maar om gegevens betreffende derden.
Overigens kan ik u meedelen dat u inmiddels niet meet" bent opgenomen in de
doelgroepmonitoring in verband met links activisme omdat de afgelopen periode
geen nieuwe relevante politiegegevens met betrekking tot u zijn verwerkt. Daarmee
is ook de koppeling met de SKDB verwijderd.
AIVD/RID
U stelt dat eke inzage in gegevens verzameld over u door de PID/RID en CIE
ontbreekt en verwijst naar de door het Ministerie van BZK reeds verstrekte inzage
in door de AIVD verzamelde gegevens. Daaruit zou blijken dat de PID/RID
Amsterdam de afgelopen 16 jaar informatie over u heeft verzameld.
Met de door de AIVD verleende inzage is tegemoet gekomen aan uw verzoek, voor
zover het de gegevens betreft die door de RID worden verwerkt in het kader van
hun AIVD-werkzaamheden. Deze gegevens vallen immers onder het regime van de
Wiv.
Voor zover u laat weten inhoudelijk kennis te willen nemen van politiegegevens,
heb ik u bij brief van 4 december 2013 gewezen op de mogelijkheid om een
afspraak te maken voor een inzage. Aangezien u wederom verzoekt om
kennisneming van de inhoud van de registraties, en gegevens bij de RID en de
CIE, nodig ik u hierbij uit voor een inzage op woensdag 16 juli a.s. om 14:00 uur bij
het hoofdbureau van politie aan de Elandsgracht 117. Tijdens de inzage kunt u
aantekeningen maken. Het maken van foto's of kopieen is echter niet toegestaan.
Mocht het voor u niet mogelijk zijn om op genoemde dag en tijdstip te verschijnen
dan verzoek ik u dat te laten weten zodat ik contact met u kan opnemen voor een
nieuwe afspraak.
Tijdens de inzage kan ik u nog een en ander toelichten. Voorts zal ik u een voor
beroep vatbare beslissing uitreiken, voor het geval u het niet eens mocht zijn met
de afwikkeling van uw verzoek om kennisneming.
Uw overige opmerkingen zien niet op uw recht op kennisneming in de zin van de
Wpg, maar kunnen worden aangemerkt als een klacht over de gedragingen van
enkele politieambtenaren. U hebt hierover reeds een separate reactie ontvangen
van het Klachtensecretariaat.
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uridische Zaken

«waaczaam en dienstbaar»

Organisatieonderdeel Amsterdam

Dienst Algemene Ondersteuning
Bureau Juridische Zaken

PiLITI E

Behandeld door
Functie Privacyfunctionaris
Bezoekadres Elandsgracht 117

Amsterdam
Telefoon 0900 - 8844
E-mail
Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam
Ons kenmerk 13.NP17749
uw kenmerk
Datum 16 juli 2014
Bijlage(n) 0
Paglna 1/2

Onderwerp
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Bij brief van 5 juni 2014 is gereageerd op een aantal aspecten die in uw brief van
4 januari 2014 naar voren zijn gebracht. Voorts hebt u aangegeven volledige inzage te
willen in u betreffende politiegegevens en bent u in dat kader vanmiddag langs
geweest voor een inzage. Hierbij doe ik u, los van de vragen die u heeft gesteld en die
in eerdere correspondentie zijn beantwoord, een beslissing op uw verzoek om
kennisneming toekomen.
Gelet op artikel 25, eerste lid van de Wet politiegegevens (Wpg) wordt een ieder op
diens schriftelijk verzoek medegedeeld of, en zo ja welke, deze persoon betreffende
politiegegevens zijn vastgelegd. Bij brief van 4 december 2013 is u reeds een
samenvattend overzicht gegeven van de politiegegevens die over u verwerkt worden.
lk verwijs primair naar de inhoud van deze brief. Voorts hebt u op 16 juli 2014 inzage
gehad in de onderliggende documenten. Daarbij zijn persoonsgegevens van overige
betrokkenen, zowel burgers als politieambtenaren, weggelakt.
In uw brief van 4 januari 2014 stelt u dat elke inzage in gegevens verzameld over u
door de PID/RID en CIE ontbreekt en verwijst naar de door het Ministerie van BZK
reeds verstrekte inzage in door de AIVD verzamelde gegevens. Daaruit zou blijken
dat de PID/RID Amsterdam de afgelopen 16 jaar informatie over u heeft verzameld.
Zoals eerder meegedeeld is met de door de AIVD verleende inzage tegemoet
gekomen aan uw verzoek, voor zover het de gegevens betreft die door de RID
worden verwerkt in het kader van hun AIVD-werkzaamheden. Deze gegevens
vallen immers onder het regime van de Wiv.
Voor het overige hebt u op 16 juli 2014 inzage gehad in een samenvattend
overzicht van verstrekkingsrapporten van de RID. Ken nisneming van de exacte
inhoud van de rapporten wordt u onthouden. Om te beginnen ziet de inhoud van de
rapporten niet alleen op u, maar wordt u daarin slechts genoemd zoals vermeld in
het samenvattend overzicht. Primair ben ik dan ook van oordeel dat de overige
politiegegevens die in deze rapporten worden verwerkt niet onder de reikwijdte van
uw recht op kennisneming vallen. Subsidiair wordt de kennisneming u onthouden
op grond van artikel 27, lid 1, onder b van de Wpg. In de rapporten worden immers
gegevens verwerkt met betrekking tot derden en het onthouden van kennisneming
is dan ook noodzakelijk in het belang van de bescherming van de rechten van deze
betrokkenen, meer specifiek het recht op bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. Daarnaast wordt kennisneming van de volledige rapporten u
onthouden op grond van artikel 27, lid 1, onder a van de Wpg, aangezlen dit
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noodzakelijk is met het oog op een goede uitvoering van de politietaak, meer
specifiek de werkwijze van de RID. Het gaat om gegevens die betrekking hebben
op de werkwijze en de informatiepositie van de RID, waaronder de analyse en
waardering van die informatie.
Voor zover de RID u betreffende gegevens verwerkt op grond van artikel 10, lid 1,
onder c van de Wpg, wordt kennisneming van deze gegevens u tevens op grond
van artikel 27, lid 1, onder a van de Wpg onthouden. Dit is noodzakelijk met het oog
op een goede uitvoering van de politietaak, meer specifiek door de RID. Het gaat
hierbij om gegevens die betrekking hebben op de werkwijze en informatiepositie
van de RID, waaronder de analyse en waardering van die informatie.
Voor de volledigheid wens ik te benadrukken dat de CIE geen gegevens over u
verwerkt.
Zoals reeds medegedeeld worden tevens gegevens over u verwerkt in Summ-IT
(voorheen BVO). Het gaat om een registratie waarbij op grond van artikel 9 van de
Wpg informatie wordt verzameld over links activisme. Het gaat om gegevens die de
politie in eerste instantie veelal verwerkt op grond van artikel B van de Wpg, te weten
de uitvoering van de dagelijkse politietaak, in het kader van andere verwerkingen op
grond van artikel 9 of in het kader van artikel 10, lid 1, onder c van de Wpg. Het gaat
daarbij dus steeds om gegevens die de politie verkrijgt bij de uitvoering van haar taak.
U kunt daarbij denken aan gegevens over aanhoudingen in verband met het niet
voldoen aan een bevel of vordering bij kraakacties of demonstraties, maar ook aan
informatie uit verstrekkingsrapporten van de RID. De gegevens die over u in Summ-IT
worden verwerkt zijn voor het merendeel dan ook middels de inzage bekend bij u
geworden. Voor het overige wordt de kennisneming u onthouden op grond van artikel
27, lid 1, onder a van de Wpg, aangezien dit noodzakelijk is met het oog op een goede
uitvoering van de politietaak, meer specifiek de werkwijze van het rechercheonderdeel
dat met links activisme is belast, waaronder de analyse en waardering van die
informatie.
lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd.
Hoogachtend,
De korpschef van politie, namens deze,
De politiechef van Amsterdam,
Vo

Bureau Juridische Zaken

Indien u zich in dit besluit niet kunt vinden, kunt u gelet op artikel 29, lid 1 van de Wet politiegegevens en de
Regeling rechtstreeks beroep (bijlage I van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht), binnen 6 weken na
bekendmaking daarvan beroep instellen bij de rechtbank Amsterdam, sectie Bestuursrecht, Postbus 84500,
1080 BN te Amsterdam. Ook kunt u zich binnen de genoemde termijn met een verzoek tot bemiddeling
wenden tot het College Bescherming Persoonsgegevens, Prins Clausplein 20, Postbus 93374, 2509 AJ te
Den Haag.
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