
Verzoek om informatie, art 40 RvO, 2 augustus 2019  

 

 

Op 19 juli jl. heb ik een USB-stick ontvangen met daarop de informatie die door Hoffman 

Bedrijfsrecherche uit de back-up zou zijn teruggehaald. Het betreft o.a. e-mailberichten 

en pdf-bestanden uit het recente verleden van leden van het college.  

 

Ik heb vastgesteld dat die informatie is bewerkt, in die zin dat het niet gaat om alle e-

mail die de desbetreffende personen in die periode van hun gemeentelijke e-mailadres 

hebben verzonden en ontvangen.  

 

Uit de meta informatie van de bestanden lijkt dat de bewerkingen hebben 

plaatsgevonden geruime tijd nadat de berichten zijn verzonden of ontvangen. Ze zijn 

geselecteerd/gefilterd en verder gesorteerd en in mapjes geplaatst en er zijn ook pdf-

bestanden van gemaakt. 

 

Dat een selectie is gemaakt uit de beschikbare e-mails blijkt onder meer uit het feit dat 

er veelvuldig e-mails zijn verzonden aan r.nederveen@bloemendaal.nl maar dat er geen 

enkele e-mail van dat adres verzonden in de selectie zit. Het is hoogst onwaarschijnlijk 

dat er vanaf dat e-mailadres in die periode geen e-mails zijn verzonden aan de andere 

leden van het college. Of met andere woorden: de mailbox van verzonden mails van 

Ruud Nederveen is leeg terwijl hij tot medio januari 2015 wel burgemeester was van 

Bloemendaal en in de periode die is onderzocht door Hoffman Bedrijfsrecherche wel in tal 

van mails wordt genoemd en ook in de verzendlijst voorkomt. 

 

Ik heb begrepen dat de gemeente voor het versturen en ontvangen van e-mail gebruik 

maakt van Microsoft Outlook. Microsoft Outlook legt de ontvangen en verzonden e-mails 

vast in een zogenoemd PST-bestand (Personal Storage Table).  

 

Mij is ook opgevallen dat correspondentie die op de stick voorkomt incompleet is. Zo 

ontbreken herhaaldelijk verzendlijsten. Bovendien is de mailwisseling niet compleet 

omdat ik kan zien dat gedeelten zijn verwijderd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat 

een disclaimer die als ‘foto’ in een bestand zit, is weg gehaald. Maar het blijkt ook uit 

correspondentie waaruit het antwoord op een vraag die is gesteld in een vraag- en 

antwoordreeks ontbreekt. Of: de bijlagen bij mails ontbreken terwijl uit de 

correspondentie blijkt dat deze bijlagen er wel bij hebben gezeten in oorsprong.  

 

Concluderend: de USB-stick bevat niet het volledige, ongerubriceerde en ‘rauwe’ 

resultaat van het Hoffman onderzoek. 

 

VERZOEK   

 

Ik verzoek u mij binnen 14 dagen na heden, een kopie van de (onbewerkte) pst-

bestanden te zenden en alle overige informatie die daarbij hoort zoals bijlagen van het 

Hoffman bedrijfsrecherche onderzoek alsmede de volledige correspondentie met Hoffman 

m.b.t. de opdracht die u hebt verstrekt. Voor zover u verwijst naar mijn inzage in deze 

correspondentie in 2018 wil ik u erop wijzen dat deze incompleet was. Ik heb niet de 

volledige correspondentie onder ogen gekregen. Zo blijkt hieruit bijvoorbeeld niet wat er 

is gedaan om de ontbrekende e-mail correspondentie van de heer Nederveen terug te 

halen. 


