De politiechef van de regionale eenheid Rotterdam
Postbus 70023
3000LD ROTTERDAM

Postadres
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 151
2594 AG Den Haag
Tel: (070) 356 35 63
Fax: (070) 360 75 72
bureau@nationaleombudsman.nl
www.nationaleombudsman.nl

Geachte heer Paauw,

Doorkiesnummer

Datum

De Nationale ombudsman is op 22 februari 2016 een verkennend onderzoek
gestart naar het politieoptreden rondom de wedstrijd Feyenoord-Roda JC op
zondag 21 februari 2016. Op basis van de uitkomst van deze verkenning heb ik
besloten om op grond van titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht een
onderzoek uit eigen beweging te starten en daarbij op onderdelen samen te
werken met de Gemeentelijke ombudsman Rotterdam.

Ons nummer
2016.07330
Uw brief

Uw kenmerk

Bijlagen

We realiseren ons dat de betrokken instanties nog volop bezig zijn met een eigen
evaluatie van de gebeurtenissen. We nemen de uitkomsten van deze evaluaties
te zijner tijd mee in ons onderzoek.

Behandelend medewerker

Onderwerp

Met deze brief informeer ik u over de opzet van dit onderzoek. Eenzelfde brief
hebben wij gestuurd naar minister van Veiligheid en Justitie, het College van
procureurs-generaal, de hoofdofficier van justitie van Rotterdam en naar de
burgemeester van Rotterdam.
Aanleiding onderzoek
De dag na de wedstrijd ontving de Nationale ombudsman de eerste klachten en
signalen van burgers die betrokken waren bij de gebeurtenissen de vorige dag. In
combinatie met de foto- en videobeelden en de verslagen in de media heeft de
ombudsman op 22 februari 2016 besloten een verkennend onderzoek in te
stellen. Het doel hiervan was om te beoordelen of er aanleiding was een formeel
onderzoek in te stellen op basis van de eerdere aanbevelingen die de Nationale
ombudsman heeft gedaan in zijn rapporten die zagen op een soortgelijk optreden
in Rotterdam.
In 2008 heeft de ombudsman een rapport uitgebracht naar aanleiding van de
aanhouding van 800 Feyenoordsupporters bij de wedstrijd Feyenoord-Ajax op 23
april 2006. En in 2011 bracht de ombudsman een rapport uit naar aanleiding van
klachten over het fotograferen en registeren van voetbalsupporters.

start onderzoek

Het besluit om een formeel onderzoek in te stellen is om een vollediger beeld van
de gebeurtenissen te krijgen, met betrokken ambtenaren te kunnen spreken en
de van belang zijnde documenten te kunnen opvragen. Ook willen wij beoordelen
of op 21 februari 2106 is gehandeld overeenkomstig de
aanbevelingen/aandachtspunten die de ombudsman in zijn eerdere rapporten
heeft geformuleerd.
Onderwerp van onderzoek
De Nationale ombudsman omschrijft het onderwerp van onderzoek als volgt:
De Nationale ombudsman onderzoekt het gehele proces rondom het insluiten en
vervolgens aanhouden van 326 voetbalsupporters in Rotterdam bij de wedstrijd
Feyenoord-Roda JC op 21 februari 2016.
De ombudsman kijkt daarbij in het bijzonder naar de volgende aspecten:
- De voorbereiding op de wedstrijd door betrokken instanties/partijen;
- De afweging om tot het insluiten en vervolgens aanhouden van de groep
supporters over te gaan;
- De gevolgde procedures met betrekking tot het administratief afhandelen
van de aanhoudingen;
- De grondslag voor het fotograferen van supporters samen met hun IDbewijs;
- De informatieverstrekking aan de supporters voor, tijdens en na de
demonstratie.
Op basis van de resultaten uit dit onderzoek zal de Nationale ombudsman, en
waar dit van toepassing is de Gemeentelijk ombudsman, tot een oordeel komen.
Wijze van onderzoek
Wij willen eerst gesprekken voeren met betrokken medewerkers van de politie,
het Openbaar Ministerie en de gemeente Rotterdam. Als we alle informatie
hebben verzameld, zullen wij ons beraden over het vervolg van het onderzoek.
Daarover zullen wij u dan informeren. Ik wil u vragen om in het belang van ons
onderzoek één contactpersoon aan te wijzen binnen uw organisatie.
Verzoek om stukken op te sturen
Daarnaast ontvang ik graag binnen twee weken van u kopieën van de stukken die
op deze zaak betrekking hebben. Hierbij gaat het voor zover wij nu kunnen
overzien om:
- Alle documentatie over de besluitvorming in de driehoek, rondom de
wedstrijd, zowel voorafgaand als tijdens en naderhand.
- Het draaiboek van de politie met betrekking tot de geplande inzet
- Relevante processen-verbaal en mutaties.

Contact
Hebt u over deze brief nog vragen, neem dan contact op met xx

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,

Reinier van Zutphen

De minister van Veiligheid en Justitie
T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman

Postadres
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Postbus 20301
2500EH DEN HAAG

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 151
2594 AG Den Haag
Tel: (070) 356 35 63
Fax: (070) 360 75 72
bureau@nationaleombudsman.nl
www.nationaleombudsman.nl
Doorkiesnummer

Datum

Geachte heer Van der Steur,
Ons nummer

De Nationale ombudsman is op 22 februari 2016 een verkennend onderzoek
gestart naar het politieoptreden rondom de wedstrijd Feyenoord-Roda JC op
zondag 21 februari 2016. Op basis van de uitkomst van deze verkenning heb ik
besloten om op grond van titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht een
onderzoek uit eigen beweging te starten en daarbij op onderdelen samen te
werken met de Gemeentelijke ombudsman Rotterdam.

2016.07330
Uw brief

Uw kenmerk

Bijlagen

Behandelend medewerker

We realiseren ons dat de betrokken instanties nog volop bezig zijn met een eigen
evaluatie van de gebeurtenissen. We nemen de uitkomsten van deze evaluaties
te zijner tijd mee in ons onderzoek.
Met deze brief informeer ik u over de opzet van dit onderzoek. Eenzelfde brief
hebben wij gestuurd naar de politiechef van de eenheid Rotterdam, het College
van procureurs-generaal, de hoofdofficier van justitie van Rotterdam en naar de
burgemeester van Rotterdam.
Aanleiding onderzoek
De dag na de wedstrijd ontving de Nationale ombudsman de eerste klachten en
signalen van burgers die betrokken waren bij de gebeurtenissen de vorige dag. In
combinatie met de foto- en videobeelden en de verslagen in de media heeft de
ombudsman op 22 februari 2016 besloten een verkennend onderzoek in te
stellen. Het doel hiervan was om te beoordelen of er aanleiding was een formeel
onderzoek in te stellen op basis van de eerdere aanbevelingen die de Nationale
ombudsman heeft gedaan in zijn rapporten die zagen op een soortgelijk optreden
in Rotterdam.
In 2008 heeft de ombudsman een rapport uitgebracht naar aanleiding van de
aanhouding van 800 Feyenoordsupporters bij de wedstrijd Feyenoord-Ajax op 23
april 2006. En in 2011 bracht de ombudsman een rapport uit naar aanleiding van
klachten over het fotograferen en registeren van voetbalsupporters.

Onderwerp
start onderzoek

Het besluit om een formeel onderzoek in te stellen is om een vollediger beeld van
de gebeurtenissen te krijgen, met betrokken ambtenaren te kunnen spreken en
de van belang zijnde documenten te kunnen opvragen. Ook willen wij beoordelen
of op 21 februari 2106 is gehandeld overeenkomstig de
aanbevelingen/aandachtspunten die de ombudsman in zijn eerdere rapporten
heeft geformuleerd.
Onderwerp van onderzoek
De Nationale ombudsman omschrijft het onderwerp van onderzoek als volgt:
De Nationale ombudsman onderzoekt het gehele proces rondom het insluiten en
vervolgens aanhouden van 326 voetbalsupporters in Rotterdam bij de wedstrijd
Feyenoord-Roda JC op 21 februari 2016.
De ombudsman kijkt daarbij in het bijzonder naar de volgende aspecten:
- De voorbereiding op de wedstrijd door betrokken instanties/partijen;
- De afweging om tot het insluiten en vervolgens aanhouden van de groep
supporters over te gaan;
- De gevolgde procedures met betrekking tot het administratief afhandelen
van de aanhoudingen;
- De grondslag voor het fotograferen van supporters samen met hun IDbewijs;
- De informatieverstrekking aan de supporters voor, tijdens en na de
demonstratie.
Op basis van de resultaten uit dit onderzoek zal de Nationale ombudsman, en
waar dit van toepassing is de Gemeentelijk ombudsman, tot een oordeel komen.
Wijze van onderzoek
Wij willen eerst gesprekken voeren met betrokken medewerkers van de politie,
het Openbaar Ministerie en de gemeente Rotterdam. Als we alle informatie
hebben verzameld, zullen wij ons beraden over het vervolg van het onderzoek.
Daarover zullen wij u dan informeren. Ik wil u vragen om in het belang van ons
onderzoek één contactpersoon aan te wijzen binnen uw organisatie.
Verzoek om stukken op te sturen
Daarnaast ontvang ik graag binnen twee weken van u kopieën van de stukken die
op deze zaak betrekking hebben. Hierbij gaat het voor zover wij nu kunnen
overzien om:
- Alle documentatie over de besluitvorming in de driehoek, rondom de
wedstrijd, zowel voorafgaand als tijdens en naderhand.
- Het draaiboek van de politie met betrekking tot de geplande inzet
- Relevante processen-verbaal en mutaties.

Contact
Hebt u over deze brief nog vragen, neem dan contact op met xx

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,

Reinier van Zutphen

De hoofdofficier van justitie van het
arrondissementsparket Rotterdam
Postbus 50956
3007BT ROTTERDAM

Postadres
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 151
2594 AG Den Haag
Tel: (070) 356 35 63
Fax: (070) 360 75 72
bureau@nationaleombudsman.nl
www.nationaleombudsman.nl
Doorkiesnummer

Datum

Geachte heer Van Nimwegen,
Ons nummer

De Nationale ombudsman is op 22 februari 2016 een verkennend onderzoek
gestart naar het politieoptreden rondom de wedstrijd Feyenoord-Roda JC op
zondag 21 februari 2016. Op basis van de uitkomst van deze verkenning heb ik
besloten om op grond van titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht een
onderzoek uit eigen beweging te starten en daarbij op onderdelen samen te
werken met de Gemeentelijke ombudsman Rotterdam.

2016.07330
Uw brief

Uw kenmerk

Bijlagen

Behandelend medewerker

We realiseren ons dat de betrokken instanties nog volop bezig zijn met een eigen
evaluatie van de gebeurtenissen. We nemen de uitkomsten van deze evaluaties
te zijner tijd mee in ons onderzoek.
Met deze brief informeer ik u over de opzet van dit onderzoek. Eenzelfde brief
hebben wij gestuurd naar de politiechef van de eenheid Rotterdam, de minister
van Veiligheid en Justitie, het College van procureurs-generaal en naar de
burgemeester van Rotterdam.
Aanleiding onderzoek
De dag na de wedstrijd ontving de Nationale ombudsman de eerste klachten en
signalen van burgers die betrokken waren bij de gebeurtenissen de vorige dag. In
combinatie met de foto- en videobeelden en de verslagen in de media heeft de
ombudsman op 22 februari 2016 besloten een verkennend onderzoek in te
stellen. Het doel hiervan was om te beoordelen of er aanleiding was een formeel
onderzoek in te stellen op basis van de eerdere aanbevelingen die de Nationale
ombudsman heeft gedaan in zijn rapporten die zagen op een soortgelijk optreden
in Rotterdam.
In 2008 heeft de ombudsman een rapport uitgebracht naar aanleiding van de
aanhouding van 800 Feyenoordsupporters bij de wedstrijd Feyenoord-Ajax op 23
april 2006. En in 2011 bracht de ombudsman een rapport uit naar aanleiding van
klachten over het fotograferen en registeren van voetbalsupporters.

Onderwerp
start onderzoek

Het besluit om een formeel onderzoek in te stellen is om een vollediger beeld van
de gebeurtenissen te krijgen, met betrokken ambtenaren te kunnen spreken en
de van belang zijnde documenten te kunnen opvragen. Ook willen wij beoordelen
of op 21 februari 2106 is gehandeld overeenkomstig de
aanbevelingen/aandachtspunten die de ombudsman in zijn eerdere rapporten
heeft geformuleerd.
Onderwerp van onderzoek
De Nationale ombudsman omschrijft het onderwerp van onderzoek als volgt:
De Nationale ombudsman onderzoekt het gehele proces rondom het insluiten en
vervolgens aanhouden van 326 voetbalsupporters in Rotterdam bij de wedstrijd
Feyenoord-Roda JC op 21 februari 2016.
De ombudsman kijkt daarbij in het bijzonder naar de volgende aspecten:
- De voorbereiding op de wedstrijd door betrokken instanties/partijen;
- De afweging om tot het insluiten en vervolgens aanhouden van de groep
supporters over te gaan;
- De gevolgde procedures met betrekking tot het administratief afhandelen
van de aanhoudingen;
- De grondslag voor het fotograferen van supporters samen met hun IDbewijs;
- De informatieverstrekking aan de supporters voor, tijdens en na de
demonstratie.
Op basis van de resultaten uit dit onderzoek zal de Nationale ombudsman, en
waar dit van toepassing is de Gemeentelijk ombudsman, tot een oordeel komen.
Wijze van onderzoek
Wij willen eerst gesprekken voeren met betrokken medewerkers van de politie,
het Openbaar Ministerie en de gemeente Rotterdam. Als we alle informatie
hebben verzameld, zullen wij ons beraden over het vervolg van het onderzoek.
Daarover zullen wij u dan informeren. Ik wil u vragen om in het belang van ons
onderzoek één contactpersoon aan te wijzen binnen uw organisatie.
Verzoek om stukken op te sturen
Daarnaast ontvang ik graag binnen twee weken van u kopieën van de stukken die
op deze zaak betrekking hebben. Hierbij gaat het voor zover wij nu kunnen
overzien om:
- Alle documentatie over de besluitvorming in de driehoek, rondom de
wedstrijd, zowel voorafgaand als tijdens en naderhand.
- Het draaiboek van de politie met betrekking tot de geplande inzet
- Relevante processen-verbaal en mutaties.

Contact
Hebt u over deze brief nog vragen, neem dan contact op met xx

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,

Reinier van Zutphen

Het College van procureurs-generaal
Postbus 20305
2500EH DEN HAAG

Postadres
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 151
2594 AG Den Haag
Tel: (070) 356 35 63
Fax: (070) 360 75 72
bureau@nationaleombudsman.nl
www.nationaleombudsman.nl
Doorkiesnummer

Datum

Geachte heer Bolhaar,
Ons nummer

De Nationale ombudsman is op 22 februari 2016 een verkennend onderzoek
gestart naar het politieoptreden rondom de wedstrijd Feyenoord-Roda JC op
zondag 21 februari 2016. Op basis van de uitkomst van deze verkenning heb ik
besloten om op grond van titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht een
onderzoek uit eigen beweging te starten en daarbij op onderdelen samen te
werken met de Gemeentelijke ombudsman Rotterdam.

2016.07330
Uw brief

Uw kenmerk

Bijlagen

Behandelend medewerker

We realiseren ons dat de betrokken instanties nog volop bezig zijn met een eigen
evaluatie van de gebeurtenissen. We nemen de uitkomsten van deze evaluaties
te zijner tijd mee in ons onderzoek.
Met deze brief informeer ik u over de opzet van dit onderzoek. Eenzelfde brief
hebben wij gestuurd naar de politiechef van de eenheid Rotterdam, de minister
van Veiligheid en Justitie, de hoofdofficier van justitie van Rotterdam en naar de
burgemeester van Rotterdam.
Aanleiding onderzoek
De dag na de wedstrijd ontving de Nationale ombudsman de eerste klachten en
signalen van burgers die betrokken waren bij de gebeurtenissen de vorige dag. In
combinatie met de foto- en videobeelden en de verslagen in de media heeft de
ombudsman op 22 februari 2016 besloten een verkennend onderzoek in te
stellen. Het doel hiervan was om te beoordelen of er aanleiding was een formeel
onderzoek in te stellen op basis van de eerdere aanbevelingen die de Nationale
ombudsman heeft gedaan in zijn rapporten die zagen op een soortgelijk optreden
in Rotterdam.
In 2008 heeft de ombudsman een rapport uitgebracht naar aanleiding van de
aanhouding van 800 Feyenoordsupporters bij de wedstrijd Feyenoord-Ajax op 23
april 2006. En in 2011 bracht de ombudsman een rapport uit naar aanleiding van
klachten over het fotograferen en registeren van voetbalsupporters.

Onderwerp
start onderzoek

Het besluit om een formeel onderzoek in te stellen is om een vollediger beeld van
de gebeurtenissen te krijgen, met betrokken ambtenaren te kunnen spreken en
de van belang zijnde documenten te kunnen opvragen. Ook willen wij beoordelen
of op 21 februari 2106 is gehandeld overeenkomstig de
aanbevelingen/aandachtspunten die de ombudsman in zijn eerdere rapporten
heeft geformuleerd.
Onderwerp van onderzoek
De Nationale ombudsman omschrijft het onderwerp van onderzoek als volgt:
De Nationale ombudsman onderzoekt het gehele proces rondom het insluiten en
vervolgens aanhouden van 326 voetbalsupporters in Rotterdam bij de wedstrijd
Feyenoord-Roda JC op 21 februari 2016.
De ombudsman kijkt daarbij in het bijzonder naar de volgende aspecten:
- De voorbereiding op de wedstrijd door betrokken instanties/partijen;
- De afweging om tot het insluiten en vervolgens aanhouden van de groep
supporters over te gaan;
- De gevolgde procedures met betrekking tot het administratief afhandelen
van de aanhoudingen;
- De grondslag voor het fotograferen van supporters samen met hun IDbewijs;
- De informatieverstrekking aan de supporters voor, tijdens en na de
demonstratie.
Op basis van de resultaten uit dit onderzoek zal de Nationale ombudsman, en
waar dit van toepassing is de Gemeentelijk ombudsman, tot een oordeel komen.
Wijze van onderzoek
Wij willen eerst gesprekken voeren met betrokken medewerkers van de politie,
het Openbaar Ministerie en de gemeente Rotterdam. Als we alle informatie
hebben verzameld, zullen wij ons beraden over het vervolg van het onderzoek.
Daarover zullen wij u dan informeren. Ik wil u vragen om in het belang van ons
onderzoek één contactpersoon aan te wijzen binnen uw organisatie.
Verzoek om stukken op te sturen
Daarnaast ontvang ik graag binnen twee weken van u kopieën van de stukken die
op deze zaak betrekking hebben. Hierbij gaat het voor zover wij nu kunnen
overzien om:
- Alle documentatie over de besluitvorming in de driehoek, rondom de
wedstrijd, zowel voorafgaand als tijdens en naderhand.
- Het draaiboek van de politie met betrekking tot de geplande inzet
- Relevante processen-verbaal en mutaties.

Contact
Hebt u over deze brief nog vragen, neem dan contact op met xx

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,

Reinier van Zutphen

De burgemeester van Rotterdam
Postbus 70012
3000KP ROTTERDAM
Postadres
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 151
2594 AG Den Haag
Tel: (070) 356 35 63
Fax: (070) 360 75 72
bureau@nationaleombudsman.nl

Geachte heer Aboutaleb,

www.nationaleombudsman.nl
Doorkiesnummer

De Nationale ombudsman is op 22 februari 2016 een verkennend onderzoek
gestart naar het politieoptreden rondom de wedstrijd Feyenoord-Roda JC op
zondag 21 februari 2016. Op basis van de uitkomst van deze verkenning heb ik
besloten om op grond van titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht een
onderzoek uit eigen beweging te starten en daarbij op onderdelen samen te
werken met de Gemeentelijke ombudsman Rotterdam.

Datum

Ons nummer
2016.07330
Uw brief

Uw kenmerk

We realiseren ons dat de betrokken instanties nog volop bezig zijn met een eigen
evaluatie van de gebeurtenissen. We nemen de uitkomsten van deze evaluaties
te zijner tijd mee in ons onderzoek.
Met deze brief informeer ik u over de opzet van dit onderzoek. Eenzelfde brief
hebben wij gestuurd naar de politiechef van de eenheid Rotterdam, de minister
van Veiligheid en Justitie, de hoofdofficier van justitie van Rotterdam, het College
van procureurs-generaal, en naar de burgemeester van Rotterdam.
Aanleiding onderzoek
De dag na de wedstrijd ontving de Nationale ombudsman de eerste klachten en
signalen van burgers die betrokken waren bij de gebeurtenissen de vorige dag. In
combinatie met de foto- en videobeelden en de verslagen in de media heeft de
ombudsman op 22 februari 2016 besloten een verkennend onderzoek in te
stellen. Het doel hiervan was om te beoordelen of er aanleiding was een formeel
onderzoek in te stellen op basis van de eerdere aanbevelingen die de Nationale
ombudsman heeft gedaan in zijn rapporten die zagen op een soortgelijk optreden
in Rotterdam.
In 2008 heeft de ombudsman een rapport uitgebracht naar aanleiding van de
aanhouding van 800 Feyenoordsupporters bij de wedstrijd Feyenoord-Ajax op 23
april 2006. En in 2011 bracht de ombudsman een rapport uit naar aanleiding van
klachten over het fotograferen en registeren van voetbalsupporters.
Het besluit om een formeel onderzoek in te stellen is om een vollediger beeld van
de gebeurtenissen te krijgen, met betrokken ambtenaren te kunnen spreken en

Bijlagen

Behandelend medewerker

Onderwerp
start onderzoek

de van belang zijnde documenten te kunnen opvragen. Ook willen wij beoordelen
of op 21 februari 2106 is gehandeld overeenkomstig de
aanbevelingen/aandachtspunten die de ombudsman in zijn eerdere rapporten
heeft geformuleerd.
Onderwerp van onderzoek
De Nationale ombudsman omschrijft het onderwerp van onderzoek als volgt:
De Nationale ombudsman onderzoekt het gehele proces rondom het insluiten en
vervolgens aanhouden van 326 voetbalsupporters in Rotterdam bij de wedstrijd
Feyenoord-Roda JC op 21 februari 2016.
De ombudsman kijkt daarbij in het bijzonder naar de volgende aspecten:
- De voorbereiding op de wedstrijd door betrokken instanties/partijen;
- De afweging om tot het insluiten en vervolgens aanhouden van de groep
supporters over te gaan;
- De gevolgde procedures met betrekking tot het administratief afhandelen
van de aanhoudingen;
- De grondslag voor het fotograferen van supporters samen met hun IDbewijs;
- De informatieverstrekking aan de supporters voor, tijdens en na de
demonstratie.
Op basis van de resultaten uit dit onderzoek zal de Nationale ombudsman, en
waar dit van toepassing is de Gemeentelijk ombudsman, tot een oordeel komen.
Wijze van onderzoek
Wij willen eerst gesprekken voeren met betrokken medewerkers van de politie,
het Openbaar Ministerie en de gemeente Rotterdam. Als we alle informatie
hebben verzameld, zullen wij ons beraden over het vervolg van het onderzoek.
Daarover zullen wij u dan informeren. Ik wil u vragen om in het belang van ons
onderzoek één contactpersoon aan te wijzen binnen uw organisatie.
Verzoek om stukken op te sturen
Daarnaast ontvang ik graag binnen twee weken van u kopieën van de stukken die
op deze zaak betrekking hebben. Hierbij gaat het voor zover wij nu kunnen
overzien om:
- Alle documentatie over de besluitvorming in de driehoek, rondom de
wedstrijd, zowel voorafgaand als tijdens en naderhand.
- Het draaiboek van de politie met betrekking tot de geplande inzet
- Relevante processen-verbaal en mutaties.

Contact
Hebt u over deze brief nog vragen, neem dan contact op met xx

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,

Reinier van Zutphen

