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Onderwerp Beslissing op uw Wob-verzoek

Geachte heer Zenger,
Bij brief van 6 januari 2015 heeft u bij mijn ministerie een verzoek ingediend als
bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
U verzoekt documentatie over de civiele inzet van de Unmanned Aeriel Vehicles
(UAV) in 2014. In 2014 heeft u een vergelijkbaar verzoek ingediend, waarbij u bij
besluit van 19 maart 2014, met kenmerk BS2014008015, een overzicht is
verstrekt over de inzet van de UAV Raven over de periode 26 augustus 2012 tot
en met 31 december 2013. U verzoekt thans een vergelijkbaar overzicht te
ontvangen.
In antwoord op uw verzoek besluit ik een overzicht van de civiele inzet van de
UAV in 2014 openbaar te maken. U treft dit gevoegd aan.
Het uitvoeren van nationale operaties is een van de drie hoofdtaken van de
krijgsmacht. Summier gesteld kan de ondersteuning van civiele autoriteiten
plaatsvinden in de vorm van militaire bijstand of militaire steunverlening in het
openbaar belang. De inzet op basis van de Politiewet 2012 kan plaatsvinden in
het kader van de openbare orde handhaving (vanuit de burgemeester, via de
Commissaris van de Koningin naar de Minister van Veiligheid en Justitie - VenJ -)
of ter strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde (vanuit de Officier van
Justitie, via het College van Procureurs Generaal naar de Minister van VenJ).
Daarnaast kan inzet plaatsvinden op basis van de Wet op de Veiligheidsregio's
(vanuit de Veiligheidsregio naar de Minister van VenJ). Ook de Regeling Militaire
Steunverlening in het openbaar belang kan de grondslag voor inzet vormen.
Met betrekking tot inzet op aanvraag van het ministerie van Veiligheid en Justitie
ten behoeve van de handhaving van de openbare orde en op grond van de
Regeling steunverlening in het openbaar belang treft u in het overzicht aan de
volgende gegevens: datum inzet, locatie, reden inzet, grondslag, aanvrager,
datum aanvraag, type UAV, additionele kosten en duur inzet.
Daarnaast wordt, zoals hiervoor reeds aangegeven, de UAV ingezet ten behoeve
van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Aangaande deze inzet
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worden de volgende gegevens niet openbaar gemaakt: datum inzet, locatie en
reden inzet. Voor het niet verstrekken van deze gegevens beroep ik mij op de
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weigeringsgronden artikel 10, tweede lid, onder c, en g, van de WOB.
Op grond van artikellO tweede lid, onder c, blijft verstrekking van informatie
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van
opsporing en vervolging van strafbare feiten. Ingevolge artikel 10, tweede lid,
onder g van de Wob blijft verstrekking achterwege teneinde onevenredige
benadeling te voorkomen van de bij de aangelegenheid betrokken personen of
rechtspersonen. Bij het openbaar maken van deze gegevens is het belang van
opsporing en vervolging van strafbare feiten in het geding. Dit betreft informatie
die te herleiden is tot een specifieke inzet en de reden voor die specifieke inzet.
Dat zou lopende strafrechtelijke onderzoeken kunnen schade. Daarnaast zou
hierdoor tactische informatie kunnen worden prijsgegeven ten aanzien van het
type onderzoek waarbij de UAV wordt ingezet, waardoor dit middel in de
toekomst mogelijk minder bruikbaar is. Ook dit effect is nadelig voor de
opsporingsautoriteiten. Om deze redenen ben ik van oordeel dat het belang van
de opsporing in casu zwaarder weegt dan het belang dat deze gegevens openbaar
worden gemaakt.
In het overzicht ziet u de additionele kosten vermeld. Additionele kosten zijn alle
extra kosten voor Defensie die voortvloeien uit de inzet van militaire middelen.
Voor de militaire bijstand en steunverlening brengt Defensie additionele kosten in
rekening. Het convenant Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK) regelt
de verrekening met de aanvragende instanties. De bezoldigingen van de
medewerkers van Defensie die betrokken waren bij de inzet worden betaald uit
het reguliere Defensiebudget en kunnen beschouwd worden als niet-additionele
kosten. Deze kosten waren er ook geweest zonder inzet.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Hoogachtend,
De Minister van Defensie
voor deze
De Secretaris-generaal,

E.S.M. Akerboom
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Minister
van Defensie. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan DienstenCentrum Juridische Dienstverlening,
Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. 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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Bijlage 1. Overzicht van de UAV Raven inzet in 2014
Datum inzet

Locatie

Reden inzet

Grondslag

Aanvrager
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