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Overheidsopdrachten--

Geachte heer Schoof, 

Het KLPD (de Dienst Specialistische Recherche Toepassingen) wenst een aantal goederen 
en diensten aan te schaffen. Deze aanschaf dient om redenen genoemd in de bijlage bij 
deze brief onder geheimhouding te geschieden. Nu het een aanschaf betreft d ie de 
aanbestedingsgrens te boven gaat dient ingevolge het Besluit Aanbesteding 
Overheidsopdrachten (Besluit van 16 juli 2005) een beroep worden gedaan op een 
uitzonderingsgrond om de essentiële afscherming te garanderen. Een beroep op de 
zogenaamde "geheimhouding". 

De Korpschef van het Korps 
landelijke politiediensten, 

Mr. F.K.G. Westerbeke plv. 
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Geheimhouding- en veiligheidsverklaring t.b.v. het Besluit Aanbesteding Overheidsopdrachten 

- KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN 

Geheimhouding· en veiligheidsverklaring t.b.v. het Besluit Aanbesteding 
Overheidsopdrachten 

De korpsbeheerder van het Korps Landelijke Politiediensten, 

GELET OP: 
de Politiewet 1993 Stb. 724, 1 april 1994, Stb_ 145, 
de Beschikking mandaatbesluit beheersbevoegdheden Korps Landelijke 
Politiediensten (KLPD), van de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, 
artikel 13 van het Besluit Aanbesteding Overheidsopdrachten (Besluit van 16 juli 
2005, houdende regels betreffende de procedures voor het gunnen van 
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, 

OVERWEGE~'DE DAT: 
op het terrein van de beveiliging van personen met de status van staatshoofd, 
personen met politieke verantwoordelijke status en personen met diplomatieke 
status het KLPD expliciet eer. taak is toegewezen waarmee op wettelijke en 
bestuursrechtelijke grond gebaseerde, bijzondere veiligheidsmaatregelen gepaard 
gaan en waa.tin de veiligheidsbelangen van de Staat een wezenlijke rol spelen, 
op het terrein van de bestrijding van de zware, georganiseerde en 
grensoverschrijdende criminaliteit er door de Staat der Nederlanden wordt 
geopereerd en samengewerkt op grond van afspraken en verdragen, doorvertaald in 
afspraken op internationaal ambtelijk niveau en op het politietaken
uitvoeringsniveau, 
de Staat der Nederlanden zich voor bestrijding voornoemd bedient van onder andere 
hetKLPD, .. 

het KLPD de uitvoering van haar taken in de beveiliging en bestrijding voo,moemd 
heeft vastgelegd in de vertrouwelijke en door de verantwoordelijke Minister 
goedgekeurde taakbeschrijving "Beveiliging" en de plannen "Bestrijding 
georganiseerde criminaliteit" en "Handhaving milieuwetgeving'' , 
het op eni gerlei wijz~ bekend worden van de investeringen, ten aanzien van 
toegangscontroLesystemen, buiten een voor de politie i.c. het KLPD te beïnvloeden 
en te controleren traject, de operationele strategie van de beveiliging en bestrijding 
voornoemd en daarmee het veiligheidsbelang van de Staat kan schaden, 
de relatie van deze investeringen met het hiervoor in de overwegingen gestelde op 
juiste wijze op de achterzijde van dit blad is aangegeven, 

6 



Gehe;mhot..ding- en veiiighe;dsverklaring :.o.v . het BeslUl Aanbested:ng Overhelcsoodrac'lten 

VERKLAART 

het Europees aanbesteden van deze investering niet in het belang van hd op grond 
van de overwegingen vereiste geheime karakter en nie t in het belang 'lande 
veiligheiden/of de fundamentde beLangen van de Staat der Nederlanden, 
de verwerving uit te zullen voeren en te zullen gunnen op basis van directe 
onderhandelingen zonder aankondiging vooraf. . 
w!ks te doen met e~n groot mogelijke in achtname van non-discriminatoire regels 
en gedragslijnen voor zover zij binnen Nederland van LOcpassing ZÏJll dan wel in 
maatschappelijk c.q. in het zakelijk verkeer betamelijk zijn. 

O:'vfSCHRIJVING RELATIE OPGElviELDE INVESTERING r-..IET DE 
OVER WEGNGEN VOORNOEMD: 
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Geheimhouding- en veiligheidsverklaring t.b.v. het Besluit Aanbesteding Overheidsopdrachten 

Plaats: 

Datum: 

De Korpschef van het Korps 
landelijke politiediensten, 

Mr. F.K.G. Westerbeke, plv. 

Plaats: 

Datum: 

DE MINISTER VAN Bli"TNENLA..NDSE 
ZAKEN EN KONJNKRIJKSRELATIES, 
voor deze, 
de directeur-generaal Veiligheid, 

H.W.M. Schoof 
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Project eindrapportage 

Keuringrapporten 5 

• Keuringsrapport OVC THv046+ 1 OS 

• Handleiding OVC Gebruik THv046+105 

• Keuringsrapport OVC THv045+ 104 

• Handleiding OVC Gebruik THv045+ 104 

Door 7 

Er dient altljd de fsatste verste v•n tt.t "Handleiding OVC Gsbro/k" !J*iown/OMI te worden van 
de keurbase van het keuringsburesu voor ..n Juiste fnat van het mldc»>t 

© 2010, Kl.POl DSRT • POLITIE ZEER VERTROUWELIJK • 
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L T E 
• Korps landelijke politit!dienst en 

Keuringsrapport OVC 

.t..!s jit Technisch Hulpmidcel wordt ingez:et ter uitvoering vóln een be,;el ex. Artikel 1261i125s/ 126zf 
wordt deze Ingedeeld in de categorie: 

Opnemen Vertrou\.velijke Communicatie 

Gelet op het B~sru : t Tsshn:sche Hu!pmiddeler Str::lr;orclering (Besluit v::1r. 2Q élktober 2006, 
gepubiice.~rd 111 Staatsblad van 6 noYernoer 2006. onder nr. 524) houdende regeis ter Lilvoering van 
artikel 126ee van het Wetboek van Strafvordenng, meer in het bijzonder artikel 24 tweede ;id , var: dil 
Besluit heeft de KLPD/OSR.T !<euringsdienst dit Tect1ni<>ch H•.J ipm1ddel de navolgende codeaanduiding 
gegeven: 

THv046+105 5 

De Teamleider KL? DiOSRT Keuringsdienst, 7 



Gebr 

Pfaats · Driebergen 
Datum : September 2010 
Status : Definitief 
Versie · 1.0 

L I T I E Pv 
• Korps landelijke politiediensten 
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1. Algemeen. 

De functie van deze handleiding is om de gebruiker duidelijk te maken waar hij op moet letten bij het 
inzetten en/of VeiWijderen van een Technisch Hulpmiddel ave en welke procedureadviezen 
eventueel kunnen worden opgevolgd. Tevens staat in het document waarnij op moet letten bij het 
bedienen van het Technisch Hulpmiddel OVC en welke procedureadviezet"' hierbij eventueel gebruikt 
kunnen worden. 1 

Deze procedureadviezen zijn een aanvulling op de keuring. Deze dienen te worden opgevolgd zodat 
het hulpmîddel kan functioneren conform het gestelde in het "Besluit Technische Hulpmiddelen 
Strafvordering" zoals gepubliceerd in het Staatsblad nummer 542 van 20 oktober 2006. De 
procedureadviezen maken deel uit van de keuring door de Keuringsdienst dit meer in het bijzonder 

gelet op artikel 24, tweede lid. f;!,~· · 

opgevolgd. 
Het keuringsnummer is alleen van toepassing als de adviezen van de K. e. urîn~i .··. · .. w . en 

Copyright ti:~ KLPOIDSRT Keurtngsctlenst, Drlebergen, Alle rechten voorbehouden, 
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