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Directie Azië en Oceanië  

Rijnstraat 8 

2515 XP Den Haag 

Postbus 20061 

2500 EB Den Haag 

Nederland 

www.rijksoverheid.nl  

Nederland 

www.nederlandwereldwijd.nl 

Contactpersoon 

Directie Juridische Zaken 

Nederlands Recht 

E woo@minbuza.nl 

[...]

Datum 23-12-2022 

Betreft Reactie op uw Woo-verzoek 

Geachte [..], 

In uw verzoek van 4 november 2022, ontvangen op dezelfde datum, heeft u, 

namens [..], met een beroep op de Wet open overheid (hierna: Woo) verzocht om 

openbaarmaking van documenten inzake Chinese politiestations, vanaf 1 januari 

2017 tot datum van het verzoek, 4 november 2022. 

De ontvangst van uw verzoek is bevestigd bij e-mail van 7 november 2022. 

Op 1 december 2022 is de beslistermijn met twee weken verdaagd. Dit is gedaan 

met toepassing van artikel 4.4, tweede lid, van de Woo. 

Op 8 december 2022 is de beslistermijn met twee weken opgeschort teneinde 

belanghebbenden in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven over de 

voorgenomen openbaarmaking 

Met betrekking tot uw verzoek om informatie bericht ik u als volgt. 

Wettelijk kader 

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. Voor de relevante Woo-artikelen 

verwijs ik u naar de bijlage. 

Inventarisatie documenten 

Op basis van uw verzoek zijn in 63 documenten aangetroffen. Deze documenten 

zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. De 

inventarislijst vermeldt de toegepaste uitzonderingsgronden per document.  

De uitzonderingsgronden uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1. In het besluit 

staat de nadere toelichting bij de toegepaste gronden. Hierdoor wordt per 

document duidelijk wat is besloten.  
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Onder de geïnventariseerde stukken bevindt zich een document dat op één zin na 

buiten verzoek valt. Met het oog op vindbaarheid van deze relevante informatie 

heb ik gekozen deze zin te citeren in dit besluit, en het stuk zelf niet te publiceren. 

Het betreffende document bevat de agenda voor een interdepartementaal overleg 

van 3 november 2022. Slechts één agenda-item valt binnen de reikwijdte van dit 

verzoek, namelijk: 

"Politiek/parlementaire aandacht voor OBI-C n.a.v. rapport Safeguard Defenders 

over Overseas Police Stations en bijbehorende media-aandacht (BZ/NCTV)" 

Zienswijzen 

Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. De 

zienswijzen van de belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging 

meegenomen. 

Besluit 

Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie 

waarom u verzocht (deels) openbaar te maken. 

Bij het niet openbaar maken van (passages uit) documenten heb ik de volgende 

artikelen toegepast: 

- Artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Woo;

- artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Woo;

- artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo;

- artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de Woo.

Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel ‘Overwegingen’ van dit besluit. 

Overwegingen 

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder 

Als eerste wil ik u wijzen op het volgende.  

Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder 

daarbij een reden te hoeven aangeven. Dit staat in het eerste artikel 1.1 van de 

Woo. Dit is een belangrijk recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt dat 

overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit 

beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet 

hierbij het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die de 

uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat 

wanneer ik informatie aan u verstrek, het openbaar is voor een ieder. De Woo is 

niet van toepassing op informatie die al openbaar is.  

Veiligheid van de Staat 

Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Woo, mag ik geen 

informatie openbaar maken als dit de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden. 

Hierbij gaat het in ieder geval om de bescherming van de democratische 

rechtsorde, zowel voor wat betreft de instituties als de daarbij betrokken 

personen, gebouwen en goederen. Een aantal documenten bevat informatie van 
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en over onder andere de politie en verwijzingen naar gerubriceerde informatie. Ik 

maak deze informatie daarom niet openbaar. 

Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en 

met internationale organisaties 

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Woo kan ik geen 

informatie openbaar maken als dit de relatie van Nederland met andere landen, 

staten of internationale organisaties beschadigt en dit belang zwaarder weegt dan 

het belang van openbaarheid. Het betreft hier documenten en visies die in het 

diplomatieke verkeer zijn gewisseld, note verbales en informatie over en 

correspondentie met onder andere de Chinese ambassade in Den Haag en andere 

landen, die vertrouwelijk werd gedeeld.  

Ook in het internationale contact is openbaarheid en transparantie steeds 

gebruikelijker en belangrijker voor het goede functioneren van de democratische 

rechtsorde. In dit geval kan echter worden aangenomen dat in de toekomst het 

overleg met die landen of internationale organisaties moeilijker gaat, wanneer ik 

deze informatie openbaar maak. Dit omdat openbaarmaking het vertrouwen zal 

schaden dat deze landen in Nederland stellen en daardoor de mogelijkheid bestaat 

dat deze landen en internationale organisaties in de toekomst minder informatie 

zullen delen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, waardoor dit ministerie 

zijn taken niet meer ongehinderd kan uitvoeren. Openbaarmaking van deze 

informatie kan schadelijk zijn voor de relatie met de betrokken landen. Ik zal deze 

informatie daarom niet openbaar maken.  

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen 

informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit 

belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om 

persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon zoals namen, 

telefoonnummers en functienamen. Hierbij heb ik in de beoordeling meegewogen 

of de betrokken personen vanuit hun functie regelmatig in de openbaarheid 

treden. Ik ben van oordeel dat ten aanzien van de genoemde persoonsgegevens 

de privacy van betrokkenen prevaleert boven het belang van openbaarmaking. 

Voor zover het persoonsgegevens van ambtenaren betreft ben ik in het kader van 

goed werkgeverschap van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang 

dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het 

belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

van de betrokken ambtenaar. Hierbij heb ik in de beoordeling meegewogen of de 

betrokken personen vanuit hun functie regelmatig in de openbaarheid treden. 

Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke 

lichamen of bestuursorganen 

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de Woo kan ik geen 

informatie openbaar maken wanneer dit het goed functioneren van de Staat of 

andere overheden schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van 

openbaarheid. 



Pagina 4 van 11 

Datum  

23-12-2022

Onze referentie

Min-BuZa.14761-35

Goede communicatie is een belangrijk onderdeel voor het functioneren van de 

Staat. Dit gebeurt veelal via de mail, daarom is het van belang om dit goed te 

organiseren. Hiervoor worden ook postbussen voor interne en externe 

communicatie gebruikt. Een aantal documenten bevat e-mailadressen van interne 

e-mail postbussen van mijn ministerie dan wel andere organisaties. Deze e-

mailadressen zijn niet bestemd voor communicatie buiten de kring van de

overheid. Openbaarmaking van het e-mailadres kan het gebruik van de interne e-

mail postbussen verstoren, omdat in dat geval ook externen naar deze postbus

kunnen mailen. Dit zorgt ervoor dat het gebruik van het systeem van interne en

externe communicatie wordt verstoord. De potentiële hinder die de gebruikers van

deze e-mailadressen kunnen ondervinden van kenbaarheid voor een ieder van

deze e-mailadressen, weegt naar mijn oordeel zwaarder dan het algemene belang

van openbaarheid. Het openbaar maken van deze informatie heeft m.i. tevens

geen meerwaarde in het licht van een goede en democratische bestuursvoering.

Deze e-mailadressen maak ik daarom niet (geheel) openbaar met een beroep op

het belang van het goed functioneren van de Staat.

Verder betreft het hier documenten die inzicht geven in de informatiepositie van 

dit ministerie met betrekking tot de Chinese politiebureaus. Het openbaar maken 

van deze informatie zou de Nederlandse informatie- en inlichtingenpositie kunnen 

schaden. 

Daarnaast bevat een aantal documenten informatie over vertrouwelijke 

overleggen en input voor de Ministerraad. Daarnaast bevat een document een e-

mail van Chinese dissidenten. Openbaarmaking van dit document zou ertoe 

kunnen leiden dat melders in het vervolg terughoudend zijn in het contact met dit 

ministerie.  

Voornoemde informatie zou het functioneren van de Staat of andere overheden in 

gevaar kunnen brengen. Ik vind dat dit belang zwaarder moet wegen dan het 

belang van openbaarheid. Ik maak deze informatie daarom niet openbaar. 

Concepten 

Voor een ordentelijk verloop van het besluitvormingsproces is het belangrijk dat 

dit gebeurt op basis van voldragen documenten. Wanneer communicatie over 

conceptteksten of de conceptteksten zelf openbaar worden gemaakt is dit 

schadelijk voor het goed functioneren van de Staat nu er een publiek debat kan 

ontstaan over documenten die nog niet rijp zijn voor besluitvorming. Daar is ook 

hier sprake van. Hetzelfde geldt voor Q&A’s en woordvoeringslijnen. Deze 

documenten maak ik daarom niet openbaar met een beroep op het belang van het 

goed functioneren van de Staat.  

Als het besluit eenmaal is gevallen dan staat deze uitzonderingsgrond niet in de 

weg aan openbaarmaking van het definitieve document. Dan is het goed om te 

kunnen reconstrueren op grond van welke adviezen, welke informatie en welke 

beleidsalternatieven een besluit is genomen. Het definitieve document en 

eventuele overwegingen die daarbij ter besluitvorming zijn voorgelegd, maak ik 

daarom wel (gedeeltelijk) openbaar.  
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Wijze van openbaarmaking en plaatsing op internet 

De documenten die door mij openbaar worden gemaakt op grond van de Woo, 

treft u bij dit besluit in kopie aan. De openbaar gemaakte stukken worden met 

een geanonimiseerde versie van het besluit op www.rijksoverheid.nl geplaatst. 

Mocht u naar aanleiding van dit besluit vragen hebben, kunt u contact opnemen 

met de Directie Juridische Zaken via woo@minbuza.nl. 

De minister van Buitenlandse Zaken 

namens deze, 

Het Hoofd van de China Eenheid van de Directie Azië en Oceanië 

[Deze brief is niet voorzien van een handtekening. In een formele en beveiligde 

omgeving is vastgelegd dat de beslissingsbevoegde akkoord is met de inhoud van 

dit document en de verzending.] 

Drs. E. de Feijter 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend 

gemaakt een bezwaarschrift indienen, gericht aan de minister van Buitenlandse 

Zaken, t.a.v. Directie Juridische Zaken, postbus 20061, 2500 EB Den Haag.  



 

 

 

 Pagina 6 van 11 
 

  

  

 
Datum  

23-12-2022 

Onze referentie 

Min-BuZa.14761-35 

 

 

Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Woo 

Artikel 1.1 

Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een 

belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen. 

Artikel 2.1 

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

document: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, 

eerste lid, opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van 

vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van 

dat orgaan, die persoon of dat college; 

milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet 

milieubeheer; 

Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 

publieke informatie: informatie neergelegd in documenten die berusten bij een 

orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, of informatie die 

krachtens artikel 2.3 door een bestuursorgaan kan worden gevorderd. 

 

Artikel 2.5 

Bij de toepassing van deze wet wordt uitgegaan van het algemeen belang van 

openbaarheid van publieke informatie voor de democratische samenleving. 

Artikel 4.1 

1. Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een 

bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan 

werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval beslist het 

verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek. 

2. Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan elektronisch 

worden verzonden op de door het bestuursorgaan aangegeven wijze. 

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 

4. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop 

betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te ontvangen. 

5. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan 

binnen twee weken na ontvangst van het verzoek de verzoeker om het verzoek te 

preciseren en is het de verzoeker daarbij behulpzaam. 

6. Het bestuursorgaan kan besluiten een verzoek niet te behandelen, indien de 

verzoeker niet meewerkt aan een verzoek tot precisering als bedoeld het vijfde 

lid. In afwijking van artikel 4:5, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht 

wordt het besluit om het verzoek niet te behandelen aan de verzoeker 

bekendgemaakt binnen twee weken nadat het verzoek is gepreciseerd of nadat de 

daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 

7. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 

bepaalde in hoofdstuk 5. 

 

Artikel 5.1 

1. Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor 

zover dit: 

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 

b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
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c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk 

paragraaf 

e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of 

algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van 

de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de 

verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt. 

2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het 

belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met 

internationale organisaties; 

b. de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke 

lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de 

informatie betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 

d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde 

concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens; 

g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 

h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage; 

i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 

bestuursorganen. 

3. Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid 

genoemde gronden wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een uitdrukkelijke 

motivering. 

4. Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de 

geadresseerde van de informatie om als eerste kennis te nemen van de informatie 

dit kennelijk vereist. Het bestuursorgaan doet mededeling aan de verzoeker van 

de termijn waarbinnen de openbaarmaking alsnog zal geschieden. 

5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan 

milieu-informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige 

benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in het eerste of tweede 

lid en het algemeen belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling 

opweegt. Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege laten van de 

openbaarmaking van enige informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde 

informatie niet tevens op een van de in het eerste of tweede lid genoemde 

gronden. 

6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, 

onderdeel c, in geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover 

daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, genoemde belang ernstig geschaad 

wordt en het algemeen belang van openbaarheid van informatie niet opweegt 

tegen deze schade. 

7. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die 

betrekking heeft op emissies in het milieu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Pagina 8 van 11 
 

  

  

 
Datum  

23-12-2022 

Onze referentie 

Min-BuZa.14761-35 

 

 

Bijlage 2 – Inventarislijst  

 

Nr. ID Documentnaam Beoordeling Woo 

1 1194606 2022-10-31 [...] D66 
Overzeese Chinese politie 

servicestations II.docx 

Deels 
Openbaar 

5.1.1b, 5.1.2a, 
5.1.2i 

2 1194621 Aantekeningen Chinese 
overzeese politiecentra.docx 

Deels 
Openbaar 

5.1.1b, 5.1.2a, 
5.1.2e, 5.1.2i 

3 1194622 Overseas police centers 

tijdlijn.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.1b 

4 1194840 RE: Afstemming gevraagd: 
vragen RTL Chinese Police 
Centers 

Deels 
Openbaar 

5.1.2e, 5.1.2i 

5 1194841 RE: Chinese police stations" 
and Vienna Convention on 
Consular Relations" 

Deels 
Openbaar 

5.1.2a, 5.1.2e 

6 1194842 RE: Vragen Chinese Police 

Centers 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

7 1194843 _chat_Chinese 
politiebureaus.txt 

Deels 
Openbaar 

5.1.2e, buiten 
verzoek 

8 1194844 RE: Graag met spoed jullie 
bijdragen aan beantwoording 
drie sets Kamervragen over 
Chinese politiecentra 

Deels 
Openbaar 

5.1.1b, 5.1.2e, 
5.1.2i 

9 1194845 RE: nog een VCDR-vraag... Niet 

Openbaar 

5.1.2a, 5.1.2e, 

buiten verzoek 

10 1194910 RE: politiestations Deels 
Openbaar 

5.1.2e 

11 1195263 Agenda regulier OBI-overleg, 
do 3 november 2022 
(aangepast).docx 

Niet 
Openbaar 

5.1.2e, buiten 
verzoek 

12 1194911 RE: Spreekpunten: Vervolg-

bulletin 28/10: Chinese 
Overseas Police Service 
Stations in Nederland 

Deels 

Openbaar 

5.1.1b, 5.1.2a, 

5.1.2e, 5.1.2i, 
buiten verzoek 

13 1194916 2022-10-31 [...] D66 
Overzeese Chinese politie 
servicestations 

Deels 
Openbaar 

5.1.2e 

14 1194917 RE: Concept Bulletin: Chinese 
Overseas Police Service 
Stations in Nederland 

Deels 
Openbaar 

5.1.2e, 5.1.2i 

15 1194918 RE: Vervolg-bulletin 3/11: 

Gesprek met Chinese 

ambassadeur - Chinese 
Overseas Police Service 
Stations in Nederland 

Deels 

Openbaar 

5.1.2a, 5.1.2e 

16 1194919 RE: Vervolg-bulletin 31/10: 
Gesprek met Chinese 

ambassadeur - Chinese 
Overseas Police Service 
Stations in Nederland 

Deels 
Openbaar 

5.1.2a, 5.1.2e, 
5.1.2i 

17 1194921 OBI links mbt politiestations Deels 
Openbaar 

5.1.2e 
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18 1194922 RE: Vervolg-bulletin 2/11: 
Chinese Overseas Police 
Service Stations in Nederland 

Deels 
Openbaar 

5.1.2a, 5.1.2e 

19 1194923 Agenda [...] Niet 
Openbaar 

5.1.2e, 5.1.2i 

20 1194924 FW: Invitation meeting 
[...]Asia/Oceania, Monday Oct. 
31, 15-16 hours 

Deels 
Openbaar 

5.1.2a, 5.1.2e, 
5.1.2i 

21 1194925 FW: New report out Monday, 

preview edition - Chinese 
long-arm policing across Asia 
and Europe 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

22 1194926 RE: China Deels 
Openbaar 

5.1.2e, 5.1.2i 

23 1194928 RE: SPOED - concept nota 
Chinese ambassade, Overseas 
Police Service Stations 

Deels 
Openbaar 

5.1.2e, 5.1.2i 

24 1194929 RE: Spoed: verzoek 
verspreiding COREU over NL 

aanpak CHN politiecentra 
vandaag 

Deels 
Openbaar 

5.1.2e, 5.1.2i 

25 1194930 RE: Ter info: Chinese Police 
Centers 

Deels 
Openbaar 

5.1.2e 

26 1194932 RE: Vragen Overseas Chinese 
Police Centres - RTL Nieuws  

Deels 
Openbaar 

5.1.1b, 5.1.2e, 
5.1.2i 

27 1194934 FW: Chinese police stations Niet 

Openbaar 

5.1.2a, 5.1.2e 

28 1194935 Kamervragen over Chinese 
politie service centra van SP 
en BVNL 

Deels 
Openbaar 

5.1.2e, 5.1.2i 

29 1194936 Vertrouwelijk / Overleg 

Chinese politiecentra / link 
Volkskrant-casus 

Deels 

Openbaar 

5.1.1b, 5.1.2e, 

5.1.2i 

30 1194937 AW: Overseas police service 
stations 

Deels 
Openbaar 

5.1.2a, 5.1.2e, 
5.1.2i 

31 1194938 FW: [BZ-V] EU - [...] - 
Chinese overseas police 
service centers in the 
Netherlands 

Deels 
Openbaar 

5.1.1b, 5.1.2e, 
5.1.2i 

32 1194939 RE: Bulletin 26/10: Chinese 
Overseas Police Service 
Stations in Nederland 

Deels 
Openbaar 

5.1.1b, 5.1.2a, 
5.1.2e, 5.1.2i 

33 1194940 RE: Contact details Niet 

Openbaar 

5.1.2a, 5.1.2e 

34 1194941 RE: Graag akkoord: lijn + 
tweet China 

Deels 
Openbaar 

5.1.2e, 5.1.2i 

35 1194942 RE: Tweet Joris de Savornin 
Lohman: Zijn de twee Chinese 

(p?o?l?i?t?i?e?b?u?r?e?a?u?s?) 
spionage- en 
onderdrukkingscentra in 
Amsterdam en Rotterdam al 
gesloten? 

Deels 
Openbaar 

5.1.2e, 5.1.2i 
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36 1194943 Schermafbeelding 2022-10-29 
om 19.24.50 

Deels 
Openbaar 

5.1.2e 

37 1194945 RE: politiebureaus incl reactie 

M en TK (Telegraaf) 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

38 1194946 FW: Berichtgeving Chinese 
politiebureaus 

Deels 
Openbaar 

5.1.1b, 5.1.2e, 
5.1.2i 

39 1194947 FW: Telegraaf: Relatie met 
China verkilt door ontdekking 
illegale politiebureaus 

Deels 
Openbaar 

5.1.2e, 5.1.2i 

40 1194950 Re: Invitation meeting [...] 
Asia/Oceania, Monday Oct. 31, 
15-16 hours 

Deels 
Openbaar 

5.1.2a, 5.1.2e, 
5.1.2i 

41 1194951 RE: Note Verbal Deels 

Openbaar 

5.1.2a, 5.1.2e, 

5.1.2i 

42 1195083 Note Verbale Min-
BuZa.2022.12378-44.pdf 

Niet 
Openbaar 

5.1.2a, 5.1.2e 

43 1194954 FW: Afstemming gevraagd: 
Vragen Chinese Police Centers 

Deels 
Openbaar 

5.1.2e 

44 1194957 RE: Discussion on Chinese 
overseas stations  

Deels 
Openbaar 

5.1.2a, 5.1.2e 

45 1194960 RE: note verbale t.a.v. 
Chinese ambassade 
'politiestations' 

Deels 
Openbaar 

5.1.2e 

46 1194966 Kleine overdracht: [...] en 
TNO scenarios voor RBRK 

Niet 
Openbaar 

5.1.1b, 5.1.2e, 
5.1.2i, buiten 

verzoek 

47 1195090 2022-11-08 [...].docx Niet 
Openbaar 

5.1.2e, 5.1.2i 

48 1194967 OBI; Chinese Overseas Police 

Service Stations in Nederland 

Deels 

Openbaar 

5.1.1b, 5.1.2a, 

5.1.2e, 5.1.2i 

49 1194968 RE: Overseas police service 
stations 

Deels 
Openbaar 

5.1.2a, 5.1.2e, 
buiten verzoek 

50 1194969 FW: SPOED - concept nota 
Chinese ambassade, Overseas 
Police Service Stations 

Niet 
Openbaar 

5.1.2e, 5.1.2i 

51 1194970 RE: Chinese politiebureaus in 
Nederland 

Niet 
Openbaar 

5.1.2e, 5.1.2i 

52 1194971 RE: SPOED: Chinese 
'politiebureaus'- graag ook 

jullie actie 

Deels 
Openbaar 

5.1.2a, 5.1.2e, 
5.1.2i 

53 1194972 RE: Vragen Chinese Police 
Centers 

Deels 
Openbaar 

5.1.2e 

54 1194974 Vraag Deels 
Openbaar 

5.1.2e 

55 1194975 FW: Feitenschets en duiding 
[...] 

Niet 
Openbaar 

5.1.2e, 5.1.2i 

56 1195111 20223110 Feitenschets en 
Duiding bij het bericht China 

heeft illegale politiebureaus in 
Nederland.pdf 

Niet 
Openbaar 

5.1.2i 

57 1194977 RE: Graag met spoed jullie 
bijdragen aan beantwoording 
drie sets Kamervragen over 
Chinese politiecentra 

Deels 
Openbaar 

5.1.2e 
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Min-BuZa.14761-35 

 

 

58 1194978 RE: Lijn buitenlandse 
inmenging voor MR 

Niet 
Openbaar 

5.1.2e, 5.1.2i 

59 1194979 RE: SPOED - Bulletin 
politiestations - graag jouw 
blik 

Deels 
Openbaar 

5.1.2a, 5.1.2e, 
5.1.2i 

60 1194980 RE: Vervolg-bulletin 2/11: 
Chinese Overseas Police 
Service Stations in Nederland 
- RE M  

Deels 
Openbaar 

5.1.1b, 5.1.2a, 
5.1.2e, 5.1.2i 

61 1194981 RE: Chinese police stations  Deels 

Openbaar 

5.1.2a, 5.1.2e 

62 1194983 RE: Overseas police service 
stations 

Deels 
Openbaar 

5.1.2a, 5.1.2e 

63 1195081 [...] Meeting Embassy of 

China.pdf 

Niet 

Openbaar 

5.1.2a 

 


