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Ministerie van Veiligheid en Justitie 

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag 

De heer R. Zenger 
Nachtwachtlaan 114 
1 058 ED AMSTERDAM 

Datum 3 oktober 2011 
Betreft Wob verzoek inzake info over Waluatie Tolling 

Geachte heer Zenger, 

Naar aanleiding van uw verzoek op basis van de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob) gedateerd 12 december 2010, kenmerk W2010034/02 
bericht ik u als volgt. 

Volgend op uw Wob-verzoek van 12 december 2010 is er overleg geweest 
met de landelijk Officier van Justitie voor cybercrime en interceptie 
alsmede de teamleider van het team High Tech Crime . van het Korps 
landelijke politiediensten (KLPD). Seiden zijn zeer nauw betrokken bij het 
opsporingsonderzoek waarop uw Wob-verzoek zich richt. 

Uitkomst van het overleg van 12 december 2010 was dat de documenten 
en/of gegevens waarvan u de openbaarmaking c.q. verstrekking verzocht 
integraal onderdeel uitmaken van een thans nag 'lopend' grootschalige 
opsporingsonderzoek en om die reden onder de uitzonderingsbepalingen 
c.q. weigeringsgronden van de Wob en/of de Wet op de politiegegevens 
(Wpg) vallen en om die reden (nag) niet konden worden verstrekt dan wei 
openbaar gemaakt. 

Bij brief van 31 januari 2011 zijn de bovenstaande overwegingen aan u 
bericht. Bij brief van 14 februari 2011 heeft u aangegeven het verzoek van 
12 december 2010 als beeindigd te beschouwen. 

Bij mailbericht van 10 juni 2011 heeft u ten aanzien van uw initiele verzoek 
de aanvullende vraag gesteld of er meer algemene evaluaties, rapportages 
en verslagen bestaan die in aanmerking komen voor openbaarmaking. Bij 
mailbericht van 26 juni 2011 is de aanvullende vraagstelling namens het 
KLPD aan u bevestigd. 

Op basis van het aanvullende vraag van 10 juni 2011 besluit ik u 
bijgaande document (Evaluatie Tolling) te verstrekken, met uitzondering 
van de op basis van artikel 10, tweede lid aanhef en onder c en e, en 
artikel 11 van de Wob onleesbaar gemaakte delen van dat document. 
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Om het algemene of publieke belang bij openbaarmaking van de oatum 

gevraagde informatie en de door de relevante weigeringsgronden te 3
oktober

2011 

beschermen belangen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften ~;~1~;;~0423496 
en relevante jurisprudentie inzichtelijk (transparant) te maken, zijn deze 

nader omschreven in de bij dit besluit gevoegde Tabel A t/m C. [zie 
bijlage]. 

In Tabel A is (zijn) aan de relevante weigeringsgrond(en) een codering 
(cijferreeks 1 t/m 8) toegekend. 

In Tabel B is (zijn) de pagina(s) omschreven waarvan de openbaarmaking 

wordt geweigerd en is (zijn) voorzien van een (of meer) navolgende 
codering(en): 3.1, 5.1en 7.1. 

In Tabel C is (zijn) de codering(en) van Tabel B geconverteerd in een 

motivering(en) betreffende de relevante pagina(s), welk(e) dit (deze) 

belang(en) precies is (zijn), hoe zwaar deze weegt (wegen) en waarom 

de(ze) belangenafweging(en) tot niet openbaarmaking heeft geleid. 

Vertrouwend u voldoende te hebben ge·informeerd, 

Hoogachtend, 

De beheerder van h 

namens deze 

H.W.M. Schoof 

Directeur-generaal 

Binnen zes weken na de dag van verzending van dit bes/uit kan een ieder wiens belang 
rechtstreeks bij dit bes/uit is betrokken, bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet door de 
indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het 
bezwaarschrift rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister van Veiligheid en 
Justitie, Directoraat-Generaa/ Politie/KOBRA, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag. 
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d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming 
persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer 
maakt. 

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten ; 

d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid 
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wei van derden. 

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten , opgesteld ten behoeve van intern 
beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische 
bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. 
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mFalel B: Niet omenoaar gemaal<te passage~s~ per magina, alinea~s~ 

Pagina Alinea(s) Regel(s) Weigeringgrond 

1 en 2 3 .1, 
2 t/m 8 7.1 

7.1 



ge kolom 7.1 
rechts 



Cijfercodering 1: Bijzondere persoonsgegevens 

Artikel 10, eerste lid aanhef en onder d: 

Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit persoonsgegevens 
betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de 
verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

1.1 De openbaarmaking van de passage(s) heeft (hebben) betrekking op de bescherming van 
persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens. 
Het gaat hier om strafrechtelijke persoonsgegevens. Hierbij is het belang van artikel10, eerste lid , aanhef 
en onder d, van de Wob in het geding . Op grond van deze overweging(en) wordt (kan worden) geoordeeld 
dat in redelijkheid het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n) 
zwaarder weegt (wegen) dan het belang van openbaarmaking. Dit (deze) onderdeel (onderdelen) kan 
(kunnen) dan ook niet openbaar gemaakt worden. 

1.2 De openbaarmaking van de passage(s) heeft (hebben) betrekking op de bescherming van 
persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens. 
Het gaat hier om strafrechtelijke persoonsgegevens. Hierbij is het belang van artikel10, eerste lid, aanhef 
en onder d, van de Wob in het geding . Het belang van de persoonlijke levenssfeer dat hier in geding is kan 
gelet op de samenhang en/of verwevenheid van feiten en/of overige informatie in de(ze) passage(s) niet 
voldoende worden beschermd door anonimisering. Op grond van deze overweging(en) wordt (kan worden) 
geoordeeld dat in redelijkheid het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van 
betrokkene(n) zwaarder weegt (wegen) dan het belang van openbaarmaking. Dit (deze) onderdeel 
(onderdelen) kan (kunnen) dan ook niet openbaar gemaakt worden. 



Cijfercodering 3: Opsporing en vervolging van strafbare feiten 

Artikel10, tweede lid aanhef en onder c: 

Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang 
daarvan niet opweegt tegen de opsporing en vervolging van strafbare feiten. 

3.1 De openbaarmaking van de passage(s) heeft (hebben) betrekking op de bescherming van 
tactische en/of strategische (politiele) (opsporings)aspecten in een individueel (individuele) of in een 
algemeen (algemene) geval(len). Hierbij is het belang van artikel10, tweede lid, aanhef en onder c, van de 
Wob in het geding. Openbaarmaking van deze gegevens die door opsporingsambtenaren of het Openbaar 
Ministerie zijn vergaard zou de (werkwijze c.q. het werk van de politie bij) opsporing en vervolging van 
strafbare feiten in de toekomst (ernstig) kunnen bemoeilijken of frustreren. Op grond van deze 
overweging(en) wordt (kan worden) geoordeeld dat in redelijkheid het belang van opsporing en vervolging 
zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking. Dit (deze) onderdeel (onderdelen) kan (kunnen) dan 
ook niet openbaar gemaakt worden. 

3.2 De openbaarmaking van de passage(s) heeft (hebben) betrekking op de bescherming van 
tactische en/of strategische (politiele) (opsporings)aspecten in een individueel (individuele) of in een 
algemeen (algemene) geval(len). Het op dit (deze) punten (individueel) weglakken (opschonen) van 
specifieke (onder)delen van de(ze) passage(s), biedt gelet op de aard, inhoud, samenhang en 
verwevenheid van feiten en overige informatie in de(ze) passage(s), zo dit al mogelijk is of zou zijn, in 
beginsel onvoldoende mogelijkheden, aangezien ook dan inzage wordt geven in dan wei daaruit de politiele) 
(opsporings)aspecten in een individueel (individuele) of in een algemeen (algemene) geval(len)kan worden 
afgeleid. Hierbij is het belang van artikel10, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wob in het geding. 
Openbaarmaking van deze gegevens die door opsporingsambtenaren of het Openbaar Ministerie zijn 
vergaard zou de (werkwijze c.q. het werk van de politie bij) opsporing en vervolging van strafbare feiten in 
de toekomst (ernstig) kunnen bemoeilijken of frustreren. Op grond van deze overweging(en) wordt (kan 
worden) geoordeeld dat in redelijkheid het belang van opsporing en vervolging zwaarder weegt dan het 
belang van openbaarmaking. Dit (deze) onderdeel (onderdelen) kan (kunnen) dan ook niet openbaar 
gemaakt worden. 

3.3 De openbaarmaking van de passage(s) heeft (hebben) betrekking op de bescherming van 
(politiele) (opsporings)aspecten betreffende een of meer navolgende gevallen: (1) Niet ongerechtvaardigd is 
de verwachting dat door in de(ze) passage(s) omschreven natuurlijke en/of rechtspersonen en/of 
(samenwerkings)organisaties dan wei daaraan gelieerde (rechts)personen (in de toekomst) (ideologische) 
activiteiten en/of misdaden gaan (zullen) ontplooien . (2) Het is niet onaannemelijk dater een concrete 
aanwijzing(en) is (zijn) en/of een concreet zicht is op een nieuw, of te (her)openen strafrechtelijk onderzoek. 
(3) Niet onaannemelijk is dat het strafrechtelijk onderzoek (nog) niet is afgerond. (4) Voorkomen dient te 
worden datal dan niet in combinatie met andere informatie en/of kennis waarover (aannemelijk is of geacht 
mag worden dat) de aanvrager (daarover) beschikt en/of op grond van (een) niet onevenredige 
(technologische) inspanning(en) daartoe, het (de) (toekomstige) strafrechtelijk onderzoek(en) wordt (zou 
worden) belemmerd c.q . gefrustreerd. Hierbij is het belang van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, van 
de Wob in het geding. Openbaarmaking van deze gegevens die door opsporingsambtenaren of het 
Openbaar Ministerie zijn vergaard zou de (werkwijze c.q . het werk van de politie bij) opsporing en vervolging 
van strafbare feiten in de toekomst (ernstig) kunnen bemoeilijken of frustreren . Op grond van deze 
overweging(en) wordt (kan worden) geoordeeld dat in redelijkheid het belang van opsporing en vervolging 
zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking . Dit (deze) onderdeel (onderdelen) kan (kunnen) dan 
ook niet openbaar gemaakt worden. 
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Cijfercodering 4: lnspectie toezicht en controle 

Artikel10, tweede lid aanhef en onder d: 

Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang 
daarvan niet opweegt tegen de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen. 

4.1 De openbaarmaking van de passage(s) heeft (hebben) betrekking op een (de) geraadpleegde 
(gesloten) bron(nen). Hierbij is het belang van artikel10, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wob in het 
geding. Niet-onaannemelijk is dat openbaarmaking van de (vertrouwelijkheid) van de gebruikte methoden 
om aan informatie te komen in toekomstige gevallen een vergelijkbaar (vergelijkbare) onderzoek(en) kan 
schaden (geschaad zou(den) kunnen worden). Op grond van deze overweging(en) word! (kan worden) 
geoordeeld dat in redelijkheid het belang van inspectie, controle en toezicht zwaarder weegt dan het belang 
van openbaarmaking. Dit (deze) onderdeel (onderdelen) kan (kunnen) dan ook niet openbaar gemaakt 
worden. 

4.2 De openbaarmaking van de passage(s) heeft (hebben) betrekking op identiteit en/of functies en/of 
(werk)omgeving van (vertrouwens)personen . Hierbij is het belang van artikel10, tweede lid, aanhef en 
onder d, van de Wob in het geding. Niet-onaannemelijk is dat openbaarmaking van de (vertrouwelijkheid) 
van de gebruikte methoden om aan informatie te komen tot een derde (derden) kan worden herleid en in 
toekomstige gevallen een vergelijkbaar (vergelijkbare) onderzoek(en) kan schaden (geschaad zou(den) 
kunnen worden). De persoonlijke levenssfeer dient geeerbiedigd te worden en/of onevenredige 
bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen en/of rechtspersonen 
en/of derden voorkomen te worden. Op grond van deze overweging(en) wordt (kan worden) geoordeeld dat 
in redelijkheid het belang van inspectie, controle en toezicht zwaarder weegt dan het belang van 
openbaarmaking. Dit (deze) onderdeel (onderdelen) kan (kunnen) dan ook niet openbaar gemaakt worden. 

4.3 De openbaarmaking van de passage(s) heeft (hebben) betrekking op de tijdstippen en/of wijze 
waarop onderzoek is verricht en/of namen van bezochte locaties en/of instellingen. Hierbij is het belang van 
artikel10, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wob in het geding. Niet-onaannemelijk is dat 
openbaarmaking van de (vertrouwelijkheid) van de gebruikte methoden om aan informatie te komen in 
toekomstige gevallen een vergelijkbaar (vergelijkbare) onderzoek(en) kan schaden (geschaad zou(den) 
kunnen worden) . Op grond van deze overweging(en) wordt (kan worden) geoordeeld dat in redelijkheid het 
belang van inspectie, controle en toezicht zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking. Dit (deze) 
onderdeel (onderdelen) kan (kunnen) dan ook niet openbaar gemaakt worden. 

4.4 De openbaarmaking van de passage(s) heeft (hebben) betrekking open/of biedt (bieden) inzicht in 
tactieken en/of strategieen. Hierbij is het belang van artikel10, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wob in 
het geding. Niet-onaannemelijk is dat openbaarmaking van de gebruikte technieken het toekomstig optreden 
van politie ernstig (zouden) kunnen bemoeilijken en/of geheel dan wei gedeeltelijk onmogelijk (kunnen) 
maken en/of de politie haar toezichthoudende taak niet meer naar behoren kan (zou kunnen) uitoefenen 
en/of personen respectievelijk groeperingen hun gedrag(gedragingen) daarop (kunnen) aanpassen. Op 
grond van deze overweging(en) wordt (kan worden) geoordeeld dat in redelijkheid het belang van inspectie, 
controle en toezicht zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking. Dit (deze) onderdeel 
(onderdelen) kan (kunnen) dan ook niet openbaar gemaakt worden . 



4.5 De openbaarmaking van de passage(s) heeft (hebben) betrekking op informatie over het (actuele) 
kennisniveau van de politie. Hieruit kan inzicht worden verkregen in de aard van c.q. de mate waarin 
informatie aanwezig is over een (of meerdere) perso(o)n(en) en/of organisatie(s) en/of activiteit(en) 
(bijvoorbeeld) op het gebied van high tech crime. Openbaarmaking van de informatie zou (onder meer) tot 
gevolg kunnen hebben dat degene(n) die zich met deze vorm(en) van misdrijven (willen) (gaan) 
bezighouden hun gedrag(ingen) op deze kennis (zouden) (kunnen) afstemmen c.q. aanpassen en/of de in 
kaart gebrachte problematiek zich verplaatst en/of zich (geheel) aan het zicht van de politie onttrekt. Hierbij 
is het belang van artikel10, tweede lid , aanhef en onder d, van de Wob in het geding. Openbaarmaking van 
deze gegevens die door opsporingsambtenaren of het Openbaar Ministerie zijn vergaard zou de (werkwijze 
c.q. het werk van de politie bij) opsporing en vervolging van strafbare feiten in de toekomst (ernstig) kunnen 
bemoeilijken of frustreren. Op grond van deze overweging(en) wordt (kan worden) geoordeeld dat in 
redelijkheid het belang van inspectie, controle en toezicht zwaarder weegt dan het belang van 
openbaarmaking. Dit {deze) onderdeel (onderdelen) kan (kunnen) dan ook niet openbaar gemaakt worden. 

4.6 De openbaarmaking van de passage(s) heeft (hebben) betrekking op informatie over het (actuele) 
kennisniveau van de politie. Hieruit kan inzicht worden verkregen in de aard van c.q. de mate waarin 
informatie aanwezig is over een (of meerdere) perso(o)n(en) en/of organisatie(s) en/of activiteit(en) 
(bijvoorbeeld) op het gebied van ideologische misdaad. Het op dit (deze) punten (individueel) weglakken 
(opschonen) van specifieke (onder)delen van de(ze) passage(s) , biedt gelet op de aard, inhoud, samenhang 
en verwevenheid van feiten en overige informatie in de(ze) passage(s) , zo dit al mogelijk is of zou zijn , in 
beginsel onvoldoende mogelijkheden , aangezien ook dan inzage wordt geven in dan wei daaruit het 
(actuele) kennisniveau van de politie kan worden afgeleid. Openbaarmaking van de informatie zou (onder 
meer) tot gevolg kunnen hebben dat degene(n) die zich met deze vorm(en) van misdrijven (willen) (gaan) 
bezighouden hun gedrag(ingen) op deze kennis (zouden) (kunnen) afstemmen c.q. aanpassen en/of de in 
kaart gebrachte problematiek zich verplaatst en/of zich (geheel) aan het zicht van de politie onttrekt. Hierbij 
is het belang van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wob in het geding. Openbaarmaking van 
deze gegevens die door opsporingsambtenaren of het Openbaar Ministerie zijn vergaard zou de (werkwijze 
c.q. het werk van de politie bij) opsporing en vervolging van strafbare feiten in de toekomst (ernstig) kunnen 
bemoeilijken of frustreren. Op grond van deze overweging(en) wordt (kan worden) geoordeeld dat in 
redelijkheid het belang van inspectie, controle en toezicht zwaarder weegt dan het belang van 
openbaarmaking. Dit (deze) onderdeel (onderdelen) kan (kunnen) dan ook niet openbaar gemaakt worden. 



Cijfercodering 5: Eerbiediging persoonlijke levenssfeer 

Artikel10, tweede lid aanhef en onder e: 

Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang 
daarvan niet opweegt tegen de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. 

5.1 De openbaarmaking van de passage(s) heeft (hebben) betrekking op (een) na(a)men van (een) 
natuurlijk(e) perso(o)n(en) en leidt (kan leiden) tot het identificeren van perso(o)n(en) als bedoeld in artikel 1 
van de Wbp. Het openbaar maken van deze (persoons)gegevens maakt (kan een) inbreuk (maken) op de 
persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n). Hierbij is het belang van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder 
e, van de Wob in het geding. Op grond van deze overweging(en) wordt (kan worden) geoordeeld dat in 
redelijkheid het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n) zwaarder 
weegt (wegen) dan het belang van openbaarmaking. Dit (deze) onderdeel (onderdelen) kan (kunnen) dan 
ook niet openbaar gemaakt worden. 

5.2 De openbaarmaking van de passage(s) heeft (hebben) betrekking op een (zonder onevenredige 
inspanning) te identificeren (betrokken) naam (namen) van een natuurlijk(e) perso(o)n(en). Het openbaar 
maken van deze naam (namen) die persoonsgegevens zijn als bedoeld in artikel 1 van de Wbp, maakt (kan 
een) inbreuk (maken) op de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n). Hierbij is het belang van artikel 10, 
tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob in het geding. Het belang van de persoonlijke levenssfeer dat 
hier in geding is kan gelet op de samenhang en/of verwevenheid van feiten en/of overige informatie in 
de(ze) passage(s) niet voldoende worden beschermd door anonimisering of beperking van de 
openbaarmaking tot gedeelten van de documenten. Op grond van deze overweging(en) wordt (kan worden) 
geoordeeld dat in redelijkheid het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van 
betrokkene(n) zwaarder weegt (wegen) dan het belang van openbaarmaking. Dit (deze) onderdeel 
(onderdelen) kan (kunnen) dan ook niet openbaar gemaakt worden. 

5.3 De openbaarmaking van de passage(s) heeft (hebben) betrekking op (individuele) gegevens 
waarvan op zichzelf en/of in combinatie c.q. in samenhang met andere (beschikbare) gegevens in de(ze) 
passage(s) het aannemelijk is , dat deze gegevens (zonder onevenredige inspanning) kunnen leiden tot c.q. 
zijn te herleiden tot de identificatie van (een) (de) betrokken perso(o)(n)(en) als bedoeld in artikel 1 van de 
Wbp. Het openbaar maken van deze (persoons)gegevens maakt (kan een) inbreuk (maken) op de 
persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n). Hierbij is het belang van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder 
e, van de Wob in het geding. Op grond van deze overweging(en) wordt (kan worden) geoordeeld dat in 
redelijkheid het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n) zwaarder 
weegt (wegen) dan het belang van openbaarmaking. Dit (deze) onderdeel (onderdelen) kan (kunnen) dan 
ook niet openbaar gemaakt worden. 

5.4 De openbaarmaking van de passage(s) heeft (hebben) betrekking op de inhoud en/of context en/of 
samenhang van de onderhavige (persoons)gegevens op grond waarvan de eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer niet (in) voldoende (mate) beschermd kan worden door anonimisering en/of beperking van 
openbaarmaking tot (een) bepaalde passage(s) en/of tot een gedeelte van dit (deze) onderde(e)l(en) . Het 
openbaar maken van deze (persoons)gegevens maakt (kan een) inbreuk (maken) op de persoonlijke 
levenssfeer van betrokkene(n). Hierbij is het belang van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de 
Wob in het geding. Op grond van deze overweging(en) wordt (kan worden) geoordeeld dat in redelijkheid 
het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n) zwaarder weegt (wegen) 
dan het belang van openbaarmaking. Dit (deze) onderdeel (onderdelen) kan (kunnen) dan ook niet 
openbaar gemaakt worden. 



5.5 De openbaarmaking van de passage(s) heeft (hebben) betrekking op de inhoud en/of context en/of 
samenhang van de onderhavige (persoons)gegevens en leidt er toe (kan er toe leiden) dat op grand van 
de(ze) passage(s) in ieder geval een (dan wei een aantal) persoon (personen) (aldan niet onmiddellijk) te 
herleiden is tot de identiteit van (een) concrete perso(o)n(en) dan wei in andere gevallen met enig 
onderzoek de identiteit van betrokkene(n) is (zijn) te achterhalen. Het openbaar maken van deze 
(persoons)gegevens maakt (kan een) inbreuk (maken) op de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n). 
Hierbij is het be lang van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob in het geding. Op grand van 
deze overweging(en) wordt (kan worden) geoordeeld dat in redelijkheid het belang van de eerbiediging van 
de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n) zwaarder weegt (wegen) dan het belang van 
openbaarmaking. Dit (deze) onderdeel (onderdelen) kan (kunnen) dan ook niet openbaar gemaakt worden. 

5.6 De openbaarmaking van de passage(s) heeft (hebben) betrekking op een door de politie aan het 
onderzoek verbonden zaaknummer. Gelet op de samenhang en verwevenheid van feiten en overige 
informatie in de(ze) passage(s) is het aannemelijk dat het zaaknummer te koppelen is aan (te herleiden is 
naar) een (betrokken) gerdentificeerde persoon of (zonder onevenredige inspanning) identificeerbare 
persoon (personen) als bedoeld in artikel 1 van de Wbp. Het openbaar maken van deze 
(persoons)gegevens maakt (kan een) inbreuk (maken) op de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n). 
Hierbij is het belang van artikel10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob in het geding. Op grand van 
deze overweging(en) wordt (kan worden) geoordeeld dat in redelijkheid het belang van de eerbiediging van 
de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n) zwaarder weegt (wegen) dan het belang van 
openbaarmaking. Dit (deze) onderdeel (onderdelen) kan (kunnen) dan ook niet openbaar gemaakt worden. 



Cijfercodering 6: Onevenredige bevoordeling of benadeling 

Artikel10, tweede lid aanhef en onder g: 

Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang 
daarvan niet opweegt tegen het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wei van derden. 

6.1 De openbaarmaking van de passage(s) heeft (hebben) betrekking op een aan de politie afgelegde 
verklaring(en) en/of (overige) gedane mededeiing(en) . Het (de) (poiitie)onderzoek(en) naar het (de) 
incident( en) zou ernstig beiemmerd worden ais de(ze) verkiaring(en) en/of (overige) mededeiingen en/of 
meiding(en) openbaar wordt (worden) omdat ais een persoon (personen) er rekening mee moet(en) houden 
dat hun verkiaring(en) en/of (overige) gedane mededeiing(en) en/of meiding(en) openbaar worden gemaakt 
zij minder openhartig zuiien verkiaren. De openbaarmaking kan ertoe ieiden dat de betrokken (natuurlijke 
c.q. rechts)persoon dan wei een derde(n) in een vergelijkbaar gevai in de toekomst, geen medewerking 
meer zal verienen aan een (strafrechteiijk) onderzoek. Op grand van deze overweging(en) wordt (kan 
worden) geoordeeld dat in redelijkheid het beiang van het voorkomen van onevenredige benadeiing van de 
bij de aangeiegenheid betrokken natuuriijke persoon (personen) of rechtspersonen dan wei van derden 
zwaarder weegt dan het beiang van openbaarmaking. Dit (deze) onderdeei (onderdeien) kan (kunnen) dan 
ook niet openbaar gemaakt worden. 



label C:Motivering(en) van de niet openbaar gemaakte passage(s) 

Artikel 11 

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, wordt 
geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische bestuursvoering 
informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. lndien degene die deze opvattingen heeft 
geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare 
vorm worden verstrekt. 

7.1 De openbaarmaking van de passage(s) heeft (hebben) betrekking op intern beraad en/of 
persoonlijke beleidsopvattingen . De analyse is opgesteld voor uitsluitend het gebruik binnen de 
kring van politie en justitie met de bedoeling (het oogmerk) dat deze voor (toekomstige) 
strategische besluitvormingsproces(sen) en/of interne oordeelsvorming(en) wordt (kan worden) 
gebezigd. Het vertrouwelijke karakter van het document wordt bevestigd (benadrukt) door het 
opschrift: 'Vertrouwelijk aileen voor gebruik door de politie' en geeft hiermee aan, dat sprake is van 
een intern document met een aparte status. Uit de (vertrouwelijke)inhoud van (de passages in) het 
document blijkt dat deze bestemd is voor c.q. betrekking heeft op intern( e) beraad(slaging) en 
daarin persoonlijke beleidsopvattingen zijn vervat en betrekking heeft op en/of gebezigd wordt (kan 
worden) voor (toekomstige) gezamenlijke beraadslaging en/of oordeelsvorming over de 
verantwoordelijkheid en/of ondersteuning en/of input en/of leidraad van (voor) strategisch(e) (en/of 
tactische) besluitvormingsproces(sen) binnen (ten behoeve van) de politie en justitie op het gebied 
van een (de) betrokken bestuurlijke aangelegenheid (aangelegenheden). In de voor intern beraad 
bestemde desbetreffende passage(s) is (zijn) de persoonlijke mening(en) c.q. beleidsopvatting(en) 
en/of conclusies en/of aanbeveling(en) en/of voorstellen en/of overige gegevens over een (de) 
betrokken bestuurlijke aangelegenheid en daarvan deel uitmaken, onlosmakelijk (daar)mee 
verweven. Het op dit (deze) punten (individueel) weglakken (opschonen) van specifieke 
(onder)delen van de(ze) passage(s), biedt gelet op de aard en/of inhoud en/of samenhang en /of 
verwevenheid van (feitelijke) feiten en opvattingen over die feiten in de(ze) passage(s) , zo dit al 
mogelijk is of zou zijn, onvoldoende mogelijkheden, aangezien ook dan inzage wordt gegeven in 
(dan wei daaruit) een (de) persoonlijke mening(en) c.q. beleidsopvatting(en) in een individueel 
(individuele) of in een algemeen (algemene) geval(len)kan (zou kunnen) worden afgeleid. 
Daarnaast kan de openbaarmaking van de desbetreffende passage(s) de relatie(s) tussen de 
betrokken bestuursorganen onder druk zetten, zodat een goede en democratische bestuursvoering 
niet wordt gediend met openbaarmaking van de desbetreffende passage(s) . Hierbij is het belang 
van artikel 11 , eerste lid van de Wob in het geding. Op grond van deze overweging(en) wordt (kan 
worden) geoordeeld dat in redelijkheid het belang van intern beraad en persoonlijke 
beleidsopvattingen zwaarder weegt (wegen) dan het belang van openbaarmaking. Dit (deze) 
onderdeel (onderdelen) kan (kunnen) dan ook niet openbaar gemaakt worden. 



. . ' 

label C:Motivering(en) van de niet openbaar gemaakte passage(s) 

8.1 

Artikel 10, tweede lid aanhef en onder a: 

Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het 
belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties; 

Op grond van artikel 10, tweede lid aanhef en onder a van de Wob blijft de verstrekking van de 
gegevens achterwege aangezien het belang van openbaarmaking daarvan niet opweegt tegen 
de betrekkingen met Nederland met andere (verdrag)staten en/of internationale 
politieorganisaties , zoals omschreven in artikel 10, tweede lid aanhef en onder a van de Wob. 
Verstrekking van de informatie heeft tot gevolg heeft dat de Nederlandse internationale 
betrekkingen op het gebied van (grensoverschrijdende) politiele samenwerking en de 
samenwerking in strafrechtelijke aangelegenheden schade zou lijden. Voorzien wordt dat de 
uitwisseling van (politie)gegevens op het bovenvermelde gebied in de toekomst tussen de Saten 
en/of de internationale politieorganisaties onderling stroever zullen gaan verlopen dan wei minder 
geneigd zijn tot het verstrekken van de bovenvermelde (politie)gegevens dan voorheen. 




