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Onderwerp Beslissing op bezwaar

Geachte heer Zenger,

Bij brieven van omstreeks 6 mei 2016 (pro forma bezwaar), 25 mei 2016 (inhoudelijk bezwaar)
en 14 juni 2016 (inhoudelijk bezwaar) heeft u drie bezwaarschriften ingediend tegen een
tweetal besluiten, meer specifiek de besluiten van 29 maart 2016 en 23 mei 2016. Deze beide
besluiten zijn voorzien van het kenmerk KNP15001721 en hebben beide etrekking op uw
verzoek op grand van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) naar het gebruik van
Bodycamera's door de politie in de periode 2010 tot heden.

De ontvangst van uw bezwaarschriften heb ik aan u bevestigd rond eerder genoemde data.
Ten tijde van de bezwaren is tevens contact met u geweest over het samenvoegen van beide
inhoudelijke bezwaren en de inhoudelijke behandeling van deze bezwaren. Ook is hier
gesproken over een mogelijke behandeling door de bezwaaradviescommissie en de termijn
van uw bezwaar. U heeft vervolgens telefonisch aangegeven nog niet gehoord te willen
worden tenzij er vanuit de politie daartoe een uitdrukkelijke behoefte was.

Hierna is in samenspraak met u besloten het bezwaar ontvankelijk te verklaren en in
behandeling te nemen. Gedurende het bezwaar is er contact met u gehouden over de verdere
afhandeling van uw bezwaar.

Middels dit besluit maak ik aan u mijn beslissing op uw bezwaarschrift bekend.

Procesverloop
In het Wob-verzoek, door mij ontvangen op 8 december, is door u verzocht om
openbaarmaking van documenten die zien op het gebruik van bodycams door de politie in de
periode 2010 tot en met de datum van uw Wob-verzoek. Aangezien het om een groot aantal
documenten ging en niet alle documenten tijdig tot mijn beschikking waren is er gekozen voor
een splitsing in een tweetal besluiten. Omstreeks 29 maart 2016 ontving u mijn eerste besluit.
Tussen het nemen van deze besluiten is u een gesprek aangeboden met werknemers van
politie die zich bezig houden met het landelijk project bodycams. U heeft gebruik gemaakt van
deze mogelijkheid op 6 april 2016 en naar aanleiding van dit gesprek heeft u nog om enkele
aanvullende documenten verzocht. Deze documenten zijn meegenomen in het tweede besluit,
wat u omstreeks 23 mei 2016 heeft onvangen.
Reeds eerder, op 6 mei 2016, is uw proforma bezwaar ontvangen tegen mijn eerste besluit.
Op 25 mei 2016 zijn vervolgens de gronden ontvangen ten aanzien van dit eerste besluit en
op 14 juni 2016 is tenslotte uw bezwaar ten aanzien van het tweede besluit ontvangen.

Met u is afgesproken beide bezwaren te voegen en vooralsnog niet te behandelen bij de
bezwaren advies commissie.
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Ontvankelijkheid
Uw bezwaarschriften zijn ingediend binnen zes weken na bekendmaking van de besluiten. Uw
bezwaarschriften bevatten tevens de gronden van uw bezwaar. Het bezwaarschrift voldoet
aan de overige door de Awb gestelde eisen, zodat het bezwaarschrift ontvankelijk is.

Beoordeling in primair besluit
In het besluit van 29 maart 2016, zijn verschillende documenten aan u openbaar gemaakt.
Deze documenten zijn beoordeeld op grand van de Wob en indien gegevens niet verstrekt
werden zijn deze voorzien van een motivering.

In het besluit van 23 mei 2016, zijn verschillende documenten aan u openbaar gemaakt.
Tevens is in dit besluit geoordeeld over documenten die u wenste te ontvangen naar
aanleiding van uw gesprek op 6 april 2016. Ook deze documenten zijn beoordeeld op grand
van de Wob en voorzien van motiveringen indien er gronden waren om niet tot openbaarheid
over te gaan.

Gronden van bezwaar
Bij uw bezwaren geeft u aan circa 15 documenten te missen. Deze documenten zullen in het
volgende hoofdstuk besproken worden. Indien deze documenten daadwerkelijk bij de politie
berusten, zullen deze alsnog worden beoordeeld op grand van de Wob.

U heeft tevens op 13 punten inhoudelijk om een heroverweging verzocht.

inhoudelijke beoordeling van uw bezwaren
Op grand van artikel 7:11 van de Awb zal ik het door u bestreden besluit volledig
heroverwegen. Daar waar u verzoektom een inhoudelijke heroverweging, herroep ik de
wettelijke grondslag en pas de motivering als volgt aan.

Op 25 mei 2016 heeft u een eerste inhoudelijk bezwaar verzonden. Ik zal als eerste de
gronden uit dit bezwaar behandelen. Op 14 juni 2016 heeft u een tweede inhoudelijk bezwaar
verzonden, de gronden uit dit bezwaar behandel ik daarna.

1. U geeft aan het document "plan van aanpak Pilot Bodycams d.d. 15 mei 2015 van de
RTR NL te missen. Naar aanleiding van uw bezwaar is dit document aangetroffen en
zal dit met in achtneming van de bepalingen in de Wob openbaar gemaakt worden. De
weigeringsgronden die gebruikt worden in dit document kunt u later in dit besluit terug
vinden

2. U geeft aan dat er volgens u een cijfer is weggestreept op pagina 14 van document 1.
Ik deel uw mening dat er geen weigeringsgronden zijn. Het geredigeerde woord betreft
het aantal "vier". Dit aantal zal openbaar gemaakt worden.

3. U voert aan dat op pagina 18 in de tweede paragraaf van document 1, ten onrechte
tactieken van de politie is gebruikt als weigeringsgrond. Ik deel deze mening, de
geredigeerde zin betreft;"- Het beheer van de beelden is ondergebracht als taak en
verantwoordelijkheid bij de regisseurs van de politie, werkzaam binnen de RTR-NL" Ik
vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. U treft een nieuw
document met in achtneming van mijn oordeel bij dit besluit aan.

4. Uw bezwaar onder punt 4, met betrekking tot het systeem en de manier van delen van
beelden motiveer ik graag nader aan u. In het stuk staan gegevens die voor de politie
van belang zijn. In het stuk staat hoe de inrichting en met welke systemen de politie
werkt. Het openbaar maken van deze gegevens maakt het systeem kwetsbaar voor
kwaad willende. Het is voor de politie van groot belang om beelden van bodycams op
een goed beveiligde manier onderling te delen. De politie acht de veiligheid en
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beveiliging van systemen waar beelden in gebruikt, beheerd en opgeslagen worden
van groot belang en acht dit belang hoger dan het belang van openbaar maken. Van
de politie mag verlangd worden dat zij op een vertrouwelijke en veilige manier met
dergelijke gegevens omgaan. Ik zie daarom geen reden om uw bezwaar op dit punt te
volgen.

U geeft aan het document, "deelprotocol crowd controle Oost Nederland", te missen bij
de documenten. Na navraag binnen de politie is het document aangetroffen. Ik heb het
document beoordeeld en acht het onwenselijk dat dit document openbaar wordt. Het
document is opgesteld als intern stuk hoe om te gaan met grate groepen mensen. Dit
stuk wordt gebruikt voor de dagelijkse politie taak. In het stuk staan tactieken
beschreven hoe te handelen binnen verschillende kaders met betrekking tot grate
evenementen en grate groepen mensen. Indien dit document openbaar wordt
gemaakt, worden deze tactieken ook openbaar en kunnen kwaad willende mensen
hier op inspelen en kan de politie niet meer effectief optreden. Ik maak dit document
dan ook niet openbaar op grand van Art. 10, lid 2, sub c van de Wob. Het redigeren
van het document zou een ledig document opleveren.

U geeft aan dat de u de bijlages uit document 1 niet heeft ontvangen en dat deze
documenten niet openbaar zijn gemaakt.

Bijlage 1. Het betreft een bijlage die ziet op de wensen en eisen die de politie stelt aan
bodycams. Ik acht het onwenselijk dat dit document openbaar gemaakt wordt. Het
openbaar maken van deze wensen en eisen zouden fabrikanten voorzien van
voorkennis bij een eventuele aanschaf en/of aanbestedingsprocedure. Tevens geeft
het document precies weer hoe de politie wenst hoe een bodycam werkt en middels
welke systemen. Door het openbaar maken van dit document kan de politie ernstig
benadeeld worden. De weigeringsgrondslag is te vinden in art. 10, lid 2, sub b en g
van de Wob.

Bijlage 2. SDK voor 4G bodycams, het betreft een bijlage die ziet op de wensen en
eisen die de politie stelt aan bodycams. Ik acht het onwenselijk dat dit document
openbaar gemaakt wordt. Het openbaar maken van deze wensen en eisen zouden
fabrikanten voorzien van voorkennis bij een eventuele aanschaf en/of
aanbestedingsprocedure. Tevens geeft het document precies weer hoe de politie
wenst hoe een bodycam werkt en middels welke systemen. Door het openbaar maken
van dit document kan de politie ernstig benadeeld worden. De weigeringsgrondslag is
te vinden in art. 10, lid 2, sub b en g van de Wob.

Bijlage 3. Calculate model voor4G bodycams capaciteit koppelvlak en opslag. Het
betreft een bijlage die ziet op de wensen en eisen die de politie stelt aan bodycams. Ik
acht het onwenselijk dat dit document openbaar gemaakt wordt. Het openbaar maken
van deze wensen en eisen zouden fabrikanten voorzien van voorkennis bij een
eventuele aanschaf en/of aanbestedingsprocedure. Tevens geeft het document
precies weer hoe de politie wenst hoe een bodycam werkt en middels welke
systemen. Door het openbaar maken van dit document kan de politie ernstig
benadeeld worden. De weigeringsgrondslag is te vinden in art. 10, lid 2, sub b en g
van de Wob.

Bijlage 4. Dit betreft een document wat berust bij de NCTV. Het document is niet meer
bij de politie aangetroffen. Uit navraag is gebleken dat dit document wel bij de politie
heeft berust maar is teruggezonden naar het NCTV. Er zijn tevens geen kopieen van
het document aangetroffen. Nu dit document niet onder de politie berust is de Wob
niet van toepassing.
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Bijlage 5. Film Plan van Aanpak pilot bodycams, deze film is aan u openbaar gemaakt
en u heeft deze film kunnen zien. Helaas is het technisch niet mogelijk deze film
daadwerkelijk aan u te doen toekomen. Mocht u de film nogmaals willen zien, dan
verzoek ik u contact op te nemen met de behandelaar van uw bezwaar. Daar deze film
reeds openbaar is, is de Wob niet van toepassing.

Bijlage 6. Protocol politie-regisseur remote controle, dit document is na uw bezwaar
aangetroffen en zal met in achtneming van de bepalingen genoemd in de Wob,
openbaar gemaakt worden. De gronden bij genoemde bepalingen treft u aan bij de
motiveringsgronden van dit besluit.

7. U geeft aan dat in document 2 een tweetal woorden zijn geweigerd. Ik blijf bij mijn
beslissing deze woorden te weigeren. Beide woorden betreffen een systeem. Indien
dit systeem openbaar gemaakt wordt, komt de veiligheid van het systeem in het
geding. Indien bekend wordt welk systeem er door de politie gebruikt wordt kunnen
kwaad willende hierop inspelen. De politie acht de veiligheid en beveiliging van
systemen waar beelden in gebruikt, beheerd en opgeslagen worden van groot belang
en acht dit belang hoger dan het belang van openbaar maken. Van de politie mag
verlangd worden dat zij op een vertrouwelijke en veilige manier met dergelijke
gegevens omgaan. Bovenstaande weigeringsgrond ziet toe op art. 10 lid 2 onder c
Wob.

8. U geeft aan een document genaamd, "Handboek Bodycam" te missen in u eerste
besluit. Abusievelijk is dit bestand niet meegenomen in het primaire besluit. Dit
document zal bij dit bezwaar gevoegd worden met in achtneming van de bepalingen
genoemd in de Wob.

9. U verzoekt om openbaar making van 1.3 en 1.4 Gebruik van bodycam en
doelstellingen. Dit document is bij de politie niet aangetroffen, het is mij niet bekend
om welk document dit gaat. Ik kan om deze reden niet aan uw verzoek tot openbaar
making van dit document voldoen. Nu dit document niet onder de politie berust is de
Wob niet van toepassing.

10. U verzoekt om openbaar making van een digitale bijlage met spelregels inzet
bodycams. Binnen de politie is uitvraag gedaan naar dit document. Het document is
niet aangetroffen binnen de organisatie.

Er is navraag gedaan over het document bij verschillende collega's. Hier is uit bekend
geworden dat het document nooit is vastgesteld. Het betrof in de jaren voor 2009 een
groeidocument. Na 2009 is het document niet meer in gebruik geweest. Hiermee valt
het document buiten uw verzoek.

11. U verzoekt om documenten die zien op de "formele pilot" van de eenheid Rotterdam
Rijnmond onder de naam "Pro 24/7". Binnen de politie is navraag gedaan naar
documenten die zien op deze pilot. Bij de politie zijn twee documenten aangetroffen
die nog niet openbaar gemaakt zijn, het betreffen hier de evaluatie Pro 24/7 en de
enquete pro 24/7. Beide documenten zullen openbaar gemaakt worden met in
achtneming van de bepalingen genoemd in de Wob. Overige documenten inzake pro
24/7 zijn reeds openbaar gemaakt.

12. U verzoekt om het openbaar maken van passages in document 9, meer specifiek op
pagina 8, 9 en 10. Op genoemde pagina's worden behoeftes, ervaringen en aantallen
besproken zoals u aangeeft. Ook staan er vragen die zien op intern beraad.
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Behoeftes en ervaringen vanuit politiemedewerkers bevatten enerzijds tactieken over
het gebruik van bodycams en anderzijds positieve en negatieve ervaringen van
medewerkers. Een medewerker moet vrij zijn om zijn mening te kunnen geven over
het gebruik van de bodycams. Art 11. lid 1 Wob, bepaalt dat in geval van een verzoek
om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
De door u verzochte passages zullen dan ook niet openbaar gemaakt worden. Tijdens
uw gesprek met de medewerkers van de Wobcoordinatiedesk en het landelijke project
bodycams is aan u aangegeven dat het aantal bodycams in gebruik bij de politie niet
bekend is. De aantallen die genoemd worden in het bestand zouden een zeer
vertekend beeld van het aantal bodycams weergeven. Ook betreft het hier enkel het
aantal ingezette bodycams.

Document 9 is opgesteld om tussen de politie en het ministerie elkaar op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen op het gebied van bodycams. De passages betreffende
intern beraad zijn dan ook opgesteld als kanttekeningen van medewerkers. Het interne
beraad ziet in dit geval op het interne overleg dat plaatsvindt tussen ambtenaren van
politie onderling en het overleg met vertegenwoordigers van andere organisaties. De
documenten zijn een weergave van een vertrouwelijk en informeel gesprek en geen
(formeel vastgestelde) notulen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden onder
meer verstaan: vragen, meningen, opinies, commentaren, voorstellen en conclusies,
welke voorkomen in bovengenoemde documenten. Ik maak de door u verzochte
passages niet openbaar.

13. U verzoekt om het "stroomschema filmen en foto's maken". Het betreft hier een
document van voor 2009. Het stroomschema is daardoor sterk verouderd en valt niet
onder de reikwijdte van uw verzoek. Tevens wordt er geen gebruik meer gemaakt van
dit document binnen de politie.

14. U verzoekt op openbaar making van een passage in document 10, pagina 2 onder
aan. Ik heb de betreffende passage beoordeeld, en zal deze openbaar maken. In de
passage wordt gesproken over het document, Richtlijn gebruik uitleesstation districten.
Dit document is binnen de politie niet aangetroffen.

15. U verzoekt een passage openbaar te maken die ziet op de toepassing van een
paragraaf over de toepassing van de camera's. Ik heb de betreffende paragraaf
beoordeeld en ben van mening dat de paragraaf dusdanig veel specifieke elementen
bevat dat een beroep op de grand, belang van opsporing en vervolging te
rechtvaardigen is. In het stuk staan zeer specifiek beschreven hoe en wanneer
bodycams worden ingezet en waar de beslissingen genomen worden. Ik maak de
betreffende paragraaf niet openbaar.

16. U verzoekt om het openbaar maken van passages die betrekking hebben op het
beheer en de opslag van de beelden. De politie acht de veiligheid en beveiliging van
systemen waar beelden in gebruikt, beheerd en opgeslagen worden van groot belang
en acht dit belang hoger dan het belang van openbaar maken. Van de politie mag
verlangd worden dat zij op een vertrouwelijke en veilige manier met dergelijke
gegevens omgaan. In genoemde passages staan gegevens over deze systemen.

17. U verzoekt om het openbaar maken van een passage uit document 26 pagina 2. In het
geweigerde stuk wordt aangegeven hoeveel camera's er bij incidenten is ingezet. Hier
valt uit te herleiden hoeveel camera's er per incident worden ingezet. Er is in totaal bij
68 incidenten een bodycam ingezet. Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben
gei'nformeerd.

«waai<zaam en dienstbaai>.
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18. U verzoek om het openbaar maken van een tweetal passages op pagina 8 van het
startdocument bodycams. Ik volg uw motivering en zal deze openbaar maken.

19. U verzoekt om het openbaar maken van een paragraaf op pagina 10 van het
startdocument bodycams. Ik acht het belang van opsporing, vervolging en tactieken in
deze paragraaf hoger dan het belang van openbaarheid. In het stuk wordt een
werkwijze en inzet van het arrestatieteam (AT) beschreven. In dit kader betreft het een
zeer specifieke beschrijving die op geen enkele wijze van toepassing zou kunnen zijn
bij andere afdelingen.

Op 14 juni 2016, heeft een tweede bezwaar ingediend met verschillende gronden. Ik zal de
gronden uit dit bezwaar volgens u nummering behandelen.

1. Uw aanname is juist, abusievelijk is niet beschreven op welke grand de F betrekking
zou hebben. De passages voorzien van de F grand, betreffen financiele gegevens.
Indien deze gegevens openbaar gemaakt worden kunnen verschillende partijen hier
voordeel uit halen. Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben ge'informeerd. De
weigeringsgrondslag voor deze passages kunt u halen uit Art. 10 lid 2 sub b Wob.

2. U geeft aan een nadere motivering en heroverweging te wensen voor de weigering
van een passage op pagina 4 van document 29. In het document staat geen begroting
of budget verantwoording beschreven. In het stuk staan gegevens die zien op het
gebruik, de toepassingen, de locatie en informatie over de opslag van gegevens van
camera's. Ik zal een deel van deze gegevens openbaar maken.
Voor de geweigerde passages verwijs ik graag naar de motivering zoals later
beschreven zal worden.

3. U verzoekt om het openbaar maken van de evaluatie zoals genoemd in de pilot. Dit
document is bij de politie aangetroffen en zal met in achtneming van de bepalingen uit
Wob openbaar gemaakt worden.

4. U verzoekt om het openbaar maken van de online enquete. Dit document is bij de
politie aangetroffen en zal met in achtneming van de bepalingen uit de Wob openbaar
gemaakt worden.

5. U verzoekt om het openbaar maken van de "discussienotitie niet-operationele inzet
bodycam en gebruik beeldmateriaal". Dit document is bij de politie aangetroffen en zal
met in achtneming van de bepalingen uit de Wob openbaar gemaakt worden

6. De door u verzochte stukken zijn niet vastgelegd in documenten. Ondanks de
toezegging zoals gesteld in de brief, is er slechts 1 aanvraag geweest. Deze aanvraag
is mondeling gedaan en mondeling afgewezen door de projectleider bodycams. Deze
gegevens zijn niet in een document vastgelegd en derhalve is de Wob niet van
toepassing.

Beslissing op bezwaar
Gelet op het voorgaande verklaar ik uw bezwaar gegrond. Voor zover er in het primaire
besluit sprake is van het ontbreken van de wettelijke grondslagen, dan wel onvoldoende
motivering wordt dit middels deze beslissing op uw bezwaarschrift aangevuld.

Daar waar er sprake is van documenten waar nog niet eerder over besloten is, worden deze
aan u openbaar gemaakt met in achtneming van eerder genoemde gronden.

"waai<zaain en dienstbaar«
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Dit besluit is gebaseerd op de artikelen 1, 3, 5 en 10 van de Wob en artikelen 1:3 en 3:2 van
de Awb.

Ik vertrouw er op dat middels dit besluit voldoende op uw grieven is gereageerd. Mocht dat
onverhoopt niet het geval zijn laat het dan weten aan de behandelaar van dit dossier. U kunt
de bereikbaarheidsgegevens in het colofon vinden.

Motivering besluit
In uw bezwaar heeft u verzocht tot het openbaar maken van meerdere documenten die nog
niet eerder zijn beoordeeld op grand van de Wob. Onderstaande motiveringen hebben
betrekking op de documenten die bij de politie zijn aangetroffen en openbaar gemaakt zullen
worden. In deze documenten zullen verschillende passages niet openbaar gemaakt worden op
basis van onderstaande juridische gronden.

Art. 10 lid 1 sub c
Op grand van artikel 10 lid 1 sub c Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor
zover het bedrijfs- en fabricagegegevens zijn die door natuurlijke personen of rechtspersonen
vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling
bestuursrechtspraak moet dit begrip restrictief worden uitgelegd. Hiervoor wil ik u verwijzen
naar jurisprudentie ARRvS 30 September 1985, ECLI:NL:RVS:1985:AM9150. Het vertrouwelijk
mededelen aan de overheid hoeft niet expliciet te gebeuren. Voldoende is dat redelijkerwijs
mocht worden aangenomen dat het mededelen aan de overheid vertrouwelijk geschieden .

Per element heb ik mij vergewist of dit gegeven voor openbaarmaking in aanmerking komt. Dit
wordt in de bijgevoerde documenten aangeduid met de letter "V".

Art. 10 lid 2 sub c
Op grand van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wob blijft verstrekking van
informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van
opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Volgens vaste rechtspraak hoeft de politie geen inzicht te verschaffen in haar werkwijze en toe
te passen tactieken. Openbaarmaking daarvan benadeelt de politie namelijk in ernstige mate
bij toekomstig optreden waarbij de politie toezicht dient te houden op de openbare orde en
deze dient te handhaven en eventuele daaruit voortvloeiende opsporingsactiviteiten verricht.

Door openbaarmaking kan namelijk op de werkwijze en toe te passen tactieken van de politie
geanticipeerd worden waardoor de politie gedwongen wordt nieuwe werkwijzen te bedenken
en extra capaciteit in te zetten. Daarbij is eveneens niet relevant dat informatie toeziet op
gebeurtenissen die inmiddels al achter de rug zijn. Vergelijkbare gebeurtenissen, en dus
soortgelijke wijzen van opereren, kunnen zich in de (nabije) toekomst opnieuw voordoen.

Gelet op artikel 10 lid 2 sub c en d van de Wob mag ik verstrekking van informatie achterwege
laten als de hiervoor genoemde belangen door mij zwaarder worden gewogen dan het belang
van de openbaarheid. Met betrekking tot de hiervoor genoemde uitzonderingsgrond wordt
verwezen naar ABRvS 28 juli 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN2615 en ABRvS 19 december
2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY6779.

Per element heb ik mij vergewist of dit gegeven voor openbaarmaking in aanmerking komt. Dit
wordt in de bijgevoerde documenten aangeduid met de letter "T".

1 Kamerstukken II, 1986/1987, 19859, nr. 3, p. 33
"waai<zaam en dienstbaar»
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Art. 10 lid 2 sub e
Op grand van artikel 10 lid 2 sub e van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer
van bij de openbaarmaking betrokken personen wordt geeerbiedigd.

Namen, dienst- of personeelsnummers, (e-mail)adressen en telefoonnummers van burgers en
ambtenaren worden op grand van art. 10 lid 2 onder e Wob geanonimiseerd. Voor deze
gegevens ben ik van mening dat het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking.

Voor burgers geldt dat zij erop mogen vertrouwen dat bij contact met de overheid er zorgvuldig
met zijn of haar persoonsgegevens wordt omgegaan en deze niet in de openbaarheid worden
gebracht.

Voor ambtenaren geldt dat indien zij geen openbare functie vervullen zij eveneens erop
mogen vertrouwen dat zijn of haar persoonsgegevens niet in de openbaarheid worden
gebracht. Met betrekking tot de hiervoor genoemde uitzonderingsgrond wordt verwezen naar
ABRvS 17 februari 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BI_4132, AB 2010/91.

Per element heb ik mij vergewist of dit gegeven voor openbaarmaking in aanmerking komt. Dit
wordt in de bijgevoerde documenten aangeduid met de letter "P".

Artikel 11 lid 1 Wob
Artikel 11 lid 1 van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om informatie uit
documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over
daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

Het interne beraad ziet in dit geval op het interne overleg dat plaatsvindt tussen ambtenaren
van politie onderling en het overleg met vertegenwoordigers van andere organisaties. De
documenten zijn een weergave van een vertrouwelijk en informeel gesprek en geen (formeel
vastgestelde) notulen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden onder meer verstaan:
meningen, opinies, commentaren, voorstellen en conclusies, welke voorkomen in
bovengenoemde documenten.

Ambtenaren moeten in alle openhartigheid onderling en met burgers kunnen communiceren.
Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil
nemen relevant. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat
het interne karakter van een stuk wordt bepaald door het oogmerk waarmee dit is opgesteld.
Met betrekking tot de hiervoor genoemde uitzonderingsgrond verwijs ik u naar:
ECLI:NL:RVS:2014:2621, r.o. 11.1.

Gelet hierop verstrek ik geen informatie over de persoonlijke beleidsopvattingen opgenomen in
de documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad.

Ik acht het voorts niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering indien
de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de publieke discussie. Ik zie
daarnaast dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 11 lid 2 van de Wob in niet
tot personen herleidbare vorm informatie te verstrekken over deze persoonlijke
beleidsopvattingen. Indien er in bovengenoemde documenten feiten staan die zodanig
verweven zijn met de persoonlijke beleidsopvattingen dat die daar niet los van kan worden
gezien, maak ik ook deze informatie niet openbaar.

Per element heb ik mij vergewist of dit gegeven voor openbaarmaking in aanmerking komt. Dit
wordt in de bijgevoerde documenten aangeduid met de letter "I".
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Tot slot
Er is getracht volledig aan uw verzoek en bezwaar te voldoen. Mocht u onverhoopt
documenten missen, dan kunt u uiteraard kiezen voor het indienen van een beroepschrift.
Niettemin geef ik u in overweging in dat geval eerst contact op te nemen met de behandelend
ambtenaar. Nagegaan zal dan worden in hoeverre alsnog aan uw verzoek kan worden
tegemoet te komen.

Rechtsmiddelenclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit beroep instellen
bij de rechtbank, binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn
woonplaats in Nederland heeft. Indien de indiener van het beroep geen woonplaats in
Nederland heeft, is de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan het bestuursorgaan zijn
zetel heeft bevoegd. Het beroepschrift moet op grand van artikel 6:5 van de Awb zijn
ondertekend en tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening,
de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van
dit besluit, en de gronden waarop het beroepschrift rust. Nadere informatie over de hoogte van
het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). U kunt op de genoemde site de precieze voorwaarden
vinden.

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben gei'nformeerd.

Hoogachtend,

E.S.M. Akerboom
korpschef

"waaKzaam en dienstbaar,.




