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Geachte mevrouw TV
Op uw verzoek doe ik u toekomen een chronologisch overzicht van mijn pogingen om een kopie te
verkrijgen van de door u gedane aangiften en meldingen. Dat is mij helaas niet gelukt.
Op 7 december 2017 heb ik, namens u, in verband met een opgestarte procedure, een opvraag
gedaan van afschriften van de door u gedane aangiften en meldingen bij het Politiebureau in
Waalwijk. Op 11 december 2017 heb ik van de Privacy Desk van de Politie Zeeland en West
Brabant een brief terug ontvangen met het verzoek een expliciete schriftelijke machtiging te
overleggen. Dat bevreemdde mij omdat ik als advocaat vanzelfsprekend gemachtigd ben om op te
treden namens mijn cliënte. Op 11 januari 2018 heb ik deze machtiging schriftelijk aan de
Privacydesk verstuurd.
Vervolgens ontving ik pas op 22 maart 2018 een bericht van mevrouw AK van de Privacydesk
terug met een overzicht van de gedane meldingen en aangiftes over de jaren 2015, 2016 en 2017.
Een afschrift van de stukken heb ik niet ontvangen.
Vervolgens heb ik direct telefonisch contact gezocht met mevrouw Kerkhof met de vraag of ik
alsnog een afschrift kon ontvangen. Daar kon zij mij op dat moment geen antwoord op geven en
moest zij uit gaan zoeken. Twee weken later op of omstreeks week 14 2018 werd ik teruggebeld
met het antwoord dat mevrouw Verstegen een afspraak met de politiebureau in Waalwijk kon
maken voor inzage in de stukken. Afschriften werden niet verstrekt, zo gaf zij aan.
Inmiddels trachtte ook u zelf bij de Politie in Waalwijk te komen tot inzage en het verkrijgen van
afschriften van de aangiften en meldingen. Hoe moeilijk kan het zijn om een afschrift te krijgen van
eigen gedane aangiftes en meldingen. Onbegrijpelijk dat de politie zo veel moeite heeft om een
simpele vraag adequaat en voortvarend af te handelen.
Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

MH
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