Politie eenheid Etten-Leur

Geachte heer / mevrouw,
Hierbij doet ondergetekende, Jan Engel, geboren op te aangifte van het doen verdwijnen van
belangrijke stukken ex artikel 361 Sr., die conform de Archiefwet 1995 bewaard hadden moeten
blijven. De aangifte richt zich tegen de burgemeester van Zundert.
Feiten
16 april 2015 heeft mr. J.S. Pols namens mijn vader, dr. C.J.M. Engel per aangetekend schrijven een
verzoek ex. artikel 35 Wbp gedaan bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum te Tilburg. Na
op 27 mei 2015 in gebreke te zijn gesteld, heeft de RIEC bij brief van 25 juni 2015 gemeld dat er
inderdaad persoonsgegevens verwerkt zijn, maar dat deze vernietigd zijn. Bij brief 12 november 2015
wordt dit nogmaals herhaald.
Bij brief van 8 januari 2016 meldt mr. Pols dat de afhandeling door het RIEC niet overeenkomstig de
wettelijke voorschriften is en dat aangezien de RIEC zelf geen rechtspersoonlijkheid bezit, de
gemeente Zundert, als eindverantwoordelijke hierover een besluit dient te nemen. Bij brief van 3
februari 2016 bevestigd het RIEC, het verzoek doorgezonden te hebben aan de gemeente. Eerst na
brieven van mr. Pols van 22 april en 23 mei 2016 waarmee de gemeente in gebreke gesteld is, heeft
de gemeente gereageerd bij brief van 3 juni 2016. Ze beperkt zich tot het verwijzen naar de brieven
van het RIEC van 25 juni 2015 en 12 november 2015 waarin gemeld is dat de gegevens vernietigd
zijn. Bij het bewaren van bescheiden is echter de archiefwet 1995 van toepassing. Het vernietigen
van stukken als de onderhavige is pas toegestaan wanneer de gegevens voor organisatie en de rechten bewijszoekende burger niet meer van belang zijn. Op basis hiervan wordt de vernietigingstermijn
vastgesteld. Hiertoe is een selectielijst voor Archiefbescheiden van Gemeenten en
Intergemeentelijke Organen vastgesteld. Het vernietigen van deze stukken is in strijd met de gestelde
termijnen, aangezien het de gemeente genoegzaam bekend is dat wij al ruim anderhalf jaar
inspanningen doen om inzage te krijgen in deze stukken, is de verdenking gerechtvaardigd dat,
mochten de betreffende stukken inderdaad vernietigd zijn, hier sprake is van het wegmaken van
bewijsstukken. Dit is feit dat strafbaar gesteld is in artikel 361 Sr.. Deze aangifte richt zich tot
burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert.
Bijgaand treft u afschriften van de genoemde brieven, alsmede het bezwaarschrift tegen het besluit
van 31 mei 2016. Tevens heb ik enkele bijlagen bijgevoegd waaruit andere pogingen van de
gemeente Zundert blijken om het verstrekken op eerdere verzoeken ex artikel 35 Wbp te frustreren.
Hoogachtend,

J Engel

