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Onderwerp WOB-verzoek 5 januari 2012

Onze referenUe
8S2012002541

Uw referentie
Geachte 0000187-01

Bij beantwoording datum,
onze referentie en onderwerp

Bij brief van 5januari 2012 heeft u bij het ministerie van Defensie een verzoek op vermelden.
grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend.

U verzoekt hierin om de volgende informatie:
1. het aantal in 2011 uitgevoerde digitaal forensisch onderzoeken op
gegevensdragers van reizigers op Schipho), bij voorkeur opgesplitst naar soort
gegevensdrager;
2. het aantal vragen en/of klachten van betrokkenen bij het uitvoeren van de
onderzoeken.

In antwoord op uw verzoek bericht ik u als volgt.

Ad. 1.

De Kfrlar Schiphol heeft geen aparte registratie van de onderzochte
gegevensdragers van reizigers. Hieronder treft u een overzicht van alle door de
KMar Schiphol onderzochte gegevensdragers in 2011. Het betreft niet alleen
gegevensdragers van reizigers, maar ook van andere onderzoeken die de KMar in
het kader van de uitoefening van hun politietaak op Schiphol heeft uitgevoerd.

Koninklijke Marechaussee Schiphol
2011
Onderzoek aan harde schijven 72
Onderzoek aan GSM en simkaarten 1930
Onderzoek aan overige geheugendragers 102
Onderzoek aan audio -. video 14
Onderzoek aan overige digitale
componenten 5
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Ad. 2
Het aantal vragen van reizigers van wie digitale gegevensdragers worden
onderzocht, wordt niet geregistreerd.
In 2011 is één klacht ingediend. De klacht bestond eruit dat bij een 100%
controle op Schiphol een mobiele telefoon is ingenomen en dat deze bij teruggave Datum

het niet meer deed. 02 FEB. 1012
Onze referentie
8S20 121] 02541

Hiermee hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben.

De Minister van Defensie
Voo ze,

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit
bezwaar indienen bij de minister van Defensie. Het bezwaarschrift dient te worden
gericht aan de Commissie advisering bezwaarschriften Defensie (t.a.v. de Directie
Juridische Zaken), Postbus 20701, 2500 ES Den Haag~ Het bezwaarschrift moet
zijn ondertekend, een dagtekening bevatten en van de naam en het adres van de
indiener zijn voorzien. Uit het bezwaarschrift moet duidelijk blijken tegen welk
besluit en op welke gronden bezwaar wordt gemaakt.
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