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Ministerie van Defensie 
85201 4027399 I 12 -9-2014 

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag 

Datum 2 0 NOV. 2014 
Onderwerp Beslissing op uw Wob-verzoek 

Geachte 

Bij brief van 28 mei 2014 heeft u een verzoek om inforniat1e ingediend bij mi)n 
ministene waarb1j u verwijst naar de Wet openbaarhe1d van bestuur (Wob}. 

Met uw verzoek wilt u inzage krijgen in de aard en omvang van 'outlawbikers' die 
werkzaam zijn (geweest) biJ het ministerie van Defensie en de wijze waarop de 
overheid eventueel crimineel gedrag aan banden legt. 

Naar aanleiding van uw verzoek zijn de navolgende documenten aangetroffen: 

1. KMAR Informat1erapport Outlaw Motorcycle Gangs ( 1% Motorclubs) van 9 
april 2014 

2. LIEC rapport Integrale landelij ke voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle 
Gangs (OMG's), juni 2014 

3. Nota Onderzoek outlawbikers biJ Defensie d.d. 2 apri l 2012 
4. Nota VGB en motorhefhebbers d.d. 2 juni 2014 

Document 1 betreft een rapport dat is opgesteld door de Koninklijke 
Marechaussee (KMar). De KMar valt weliswaar onder het beheer van de 
Minister van Defensie, maar de KMar voert ook (politie)taken uit waarbij ZiJ in 
voorkomend geval ressorteert onder het gezag van de Minister van VenJ of een 
andere gezaghebber, vgl. de Politiewet 2012 en de Veil igheidswet BES. 

De KMar heeft in het kader van haar politietaak uitvoering gegeven aan een 
- zogenoemd - inwinplan om inzicht in en overzicht te verkrijgen van 

outlawbiker verenig1ngen en hun leden. De in dat kader verzamelde informatie is 
verwerkt in een register van het Recherche Basissysteem (RBS) KMar als bedoeld 
in artikel 9 Wet Politiegegevens (WPG). Het onderhavige rapport is een neerslag 
van de bevindingen van de KMar die zijn verzameld in vorengenoemd reg1ster. Ik 
ben daarom van oordeel dat het rapport val t onder de reikwijdte van de WPG en 
de Wob om die r.eden geen t oepassing vmdt. De WPG kent een eigen 
verstrekk1ngenregime. 

Pagma 1 van 2 

Bestuur sstaf 
Dorectoe Communocatoe 

Pleon·Kalvermarktcomplex 
Kalvermarkt 32 
MPC 58 6 
Postbus 20701 
2500 ES Den Haag 
www.defensoe .nl 

Contactpersoon 
mr. A.G.M . . Eberharter 

T 070 318 84 64 
MOTN * 06 501 88464 
AGM.Eberharter.Ol~m ondef.nl 

Onze referentle 
652014 027 399 

Bij beantwoordmg datum, 
onze referentte en onoerwerp 
vermelden. 
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