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Besluit Wob

^> Geachte heer Zenger,

• Met uw brief van 14 juli 2012, ontvangen op 17 juli 2012, verzoekt u op grand van de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) om afschriften van documenten ten aanzien van -
kort gezegd - de pilot, waarbij studenten zijn ingezet bij de aanpak van handel in illegale
drugs, valse medicijnen en loverboys op internet.

Bij schrijven van 26 juli 2012 heb ik de besluitvorming van uw verzoek met inachtneming van
hetgeen is bepaald in artikel 6, tweede lid, van de Wob met vier weken verdaagd.

Op 14 augustus 2012 heeft u ingevolge mijn verzoek van 10 augustus 2012 ingestemd met
verlenging van die termijn tot 18 oktober 2012.

I. Reikwijdte van uw Wob-verzoek

In uw verzoek heeft u aangeven dat u graag alle versies van alle documenten, zoals bij of
onder ons aanwezig, wenst te ontvangen. In uw verzoek heeft u hiertoe een aantal
documenten en type gegevensdragers benoemd, waaraan in dit kader gedacht zou kunnen
worden.

Op 10 augustus 2012 heb ik u, gelet op de inhoud van uw brief van 14 juli 2012, per e-mail
benaderd om in overeenstemming met u de exacte reikwijdte van uw Wob-verzoek nader vast
te stellen. Naar aanleiding van uw reactie op 14 augustus 2012 is de reikwijdte van uw Wob-
verzoek als volgt vastgesteld.

Uw Wob-verzoek ziet uitsluitend op documenten ten aanzien van de pilot, waarbij
studenten zijn ingezet bij de aanpak van handel in illegale drugs, valse medicijnen en
loverboys op internet. Uw wob-verzoek ziet op documenten gedurende de gehele looptijd
- tot en met 30 juni 2012 van deze pilot.

« U heeft daarbij tevens verzocht om verstrekking van afschriften e-mails. Voor zover er ten
aanzien van de pilot e-mails aanwezig zijn, heeft u aangegeven dat u alleen de e-mails
wenst te ontvangen waarin wezenlijk iets is opgenomen over de (aard, doelstelling etc.
van de) pilot. Op dit punt is de reikwijdte van uw Wob-verzoek dan ook beperkt.

■ Voor zover er conceptversies van documenten aanwezig zijn reikt uw Wob-verzoek ook tot
deze concepten.

_



■ In uw Wob-verzoek geeft u aan dat u onder andere denkt aan documenten die iets
zeggen over de doelstelling, kosten, inrichting, ervaringen en resultaten van de pilot,
protocollen juridische afwegingen en de correspondence met het Openbaar Ministerie, de
externe deskundigen, de Raad van de Korpschefs en het ministerie van Veiligheid en
Justitie. In aansluiting hierop heeft u aangeven dat uw Wob-verzoek niet ziet op
documenten ten aanzien van de inhoud van de afzonderlijke onderzoeken die binnen de
pilot hebben plaatsgevonden (de onderzoeksdossiers), maar op documenten die meer in
algemene zin iets zeggen over deze onderzoeken. Op dit punt kan de reiktwijdte van uw
Wob-verzoek derhalve eveneens worden beperkt.

Ten aanzien van de punten waarop u uw Wob-verzoek heeft beperkt, heeft u aangegeven dat
mocht er aanleiding zijn om uw verzoek uit te breiden naar andere documenten, u hiervoor
een separaat Wob-verzoek zal doen.

II. Wettelijk toetsingskader

Uw verzoek is beoordeeld aan de hand van de Wob. Uitgangspunt van de Wob is dat er, in het
belang van een goede en democratische bestuursvoering, voor degene die om informatie
verzoekt een recht op openbaarmaking van de informatie bestaat.

Ingevolge artikel 1, aanhef en onder b, van de Wob wordt in deze wet en de daarop
berustende bepalingen onder bestuurlijke aangelegenheid verstaan een aangelegenheid die
betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en
de uitvoering ervan.

Volgens artikel 3, eerste lid, van de Wob kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd
in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een
onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.

Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de gevraagde informatie achterwege laten
wanneer zich een (of meer) van de in artikel 10 en 11, van de Wob genoemde
uitzonderingsgronden of beperkingen voordoen.

Verstrekken van informatie blijft in ieder geval achterwege als het persoonsgegevens betreffen
in de zin van artikel 10, eerste lid, van de Wob of -op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef
en onder c, d, e en g, van de Wob - voorzover het belang van openbaarheid niet opweegt
tegen de belangen van:
■ de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
■ de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
■ de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
■ het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid

betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

III. Beoordeling verzoek

Uw verzoek heeft betrekking op documenten die berusten bij de politieregio Kennemerland en
zien gelet op de uitvoering van de politietaak op op een bestuurlijke aangelegenheid als
bedoeld in artikel 1, aanhef en onder b, van de Wob.

De gegevens die onder het bereik van uw verzoek vallen betreffen de volgende genummerde
documenten:

Nr. Datum Tvoe document Onderwera
1. 23-09-2010 Notitie Samenvatting aanvraag tot sponsoring
2. 15-11-2010 Aanvraagformulier Aanvraag sponsoring Pilot Programma Aanpak

Cybercrime
3. 04-02-2011 Brief aan Raad van Sponsoring aanpak illegale handel in drugs en



Hoofdcommissarissen valse medicijnen op internet
4. 08-02-2011 Brief aan Programma

bureau Aanpak
Cybercrime

Aanvraag pilot PAC

5. 22-02-2011 Overeenkomst Overeenkomst i.k.v. het sponsorbeleid an het
programma aanpak Cybercrime.

6. 26-04-2011 Plan van aanpak Pilot Virtuele Flexibele Netwerk Teams (VFTN)
7. 02-08-2011 Voortgangsmail Pilot VFNT
8. 24-08-2011 Notitie Communicatienotitie Cybercrime
9. 17-11-2011 Nulmeting Pilot Virtuele Flexibele Netwerk Teams
10. 26-04-2011

17-11-2011
31-01-2012
11-04-2012

Notulen Stuurgroep bijeenkomst

11. 26-06-2012 Procesbeschrijving Virtuele Flexibele Netwerk Teams
12. 08-05-2012 Sheets presentatie

themabijeenkomst
Aanpak Cybercrime

13. - Handreiking Uitrol Virtuele Flexibele Netwerk Teams
14. - Plan van aanpak Plan van aanpak vanuit studenten
Opmerkinaen bii overzicht:
6.

10.

11.
12.

Het voorblad vermeldt "Coneptversie 1.0", betreft echter de definitieve versie. Er zijn geen conceptversies
aanwezig. Op p. 15 onder '2.7. Op te leveren producten' staat "Eindrapport" vermeld. Tot op heden is (nog) geen
eindrapport opgesteld. Zodra het eindrapport is opgesteld, zal ik u deze - binnen de grenzen van de Wob -
eveneens verstrekken.
De aanvraag vermeldt dat de stuurgroep twee wekelijks overleg voert. In de praktijk heeft dit overleg minder
frequent plaatsgevonden. Dit verklaart ook het aantal notulen van de stuurgroep bijeenkomsten.
De voetnoot vermeldt conceptversie, betreft echter de definitieve versie. Er zijn geen conceptversies aanwezig.
Op de sheets treft u drie maal een zwart vierkant aan. Dit zijn openbare filmpjes, welke in de sheets als een
zwart vierkant worden weergeven. Derhalve is bij deze zwarte vierkanten geen weigeringsgrond opgenomen.

Ik heb besloten - binnen de grenzen van de Wob - aan uw verzoek om informatie te voldoen
door aan u een afschrift te verstrekken van de documenten als voornoemd. Na volledige en
zorgvuldige bestudering van de gehele inhoud van de voornoemde documenten, blijft de
verstrekking daarvan, onder verwijzing naar de hiernavolgende motivering, gedeeltelijk
achterwege.

Documenten 1. - 9. en 11. -14.

In de documenten genoemd onder nummer 1 tot en met 9 en 11 tot en met 14 blijven een
aantal gegevens buiten de verstrekking. De niet verstrekte delen van informatie in de
documenten betreffen gegevens die inzicht bieden in de tactieken en strategieen bij optreden
van de politie en de door de politie gehanteerde onderzoeksstrategie (inzet van middelen en
functionarissen) en worden geweigd met inachtneming van artikel 10, tweede lid, aanhef en
onder c en d, van de Wob. Openbaarmaking van deze gegevens kan de effectiviteit en
veiligheid van dat optreden bij toekomstige, soortgelijke acties ter handhaving van de
openbare orde in gevaar brengen. Ook het belang van de opsporing en vervolging van
strafbare feiten weegt in zoverre zwaarder dan het belang van de volledige openbaarmaking
van deze gegevens. Openbaarmaking van deze gegevens kan de opsporing en vervolging van
strafbare feiten in het vervolg namelijk frustreren. In aanmerking dient genomen te worden
dat artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wob mede betrekking heeft op de
bescherming van de strategie van opsporing en handhaving van de openbare orde door de
politie in het algemeen. Daaronder dienen ook de middelen waarmee of de functionarissen
door wie die strategie wordt uitgevoerd te worden verstaan. Zie in dit verband o.a. ABRvS 20
januari 2010, UN BK9880.

Ook wordt de verstrekking van de in deze documenten verwijderde gegevens geweigerd met
inachtneming van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, d en g, van de Wob. Deze
gegevens bevatten concrete en precieze informatie over het kennisniveau van de politie over
deze onderwerpen. De verwachting is dat zich ten aanzien van deze onderwerpen toekomstige



activiteiten zullen ontplooien. Openbaarmaking van deze gegevens kan de effectiviteit van het
optreden van de politie daarbij in gevaar brengen en zal in het algemeen schade kunnen
toebrengen aan een goede, veilige en effectieve uitvoering van de politietaak. Zie in dit
verband onder andere ABRvS 30 juli 2008,UN BD8907. Het belang van openbaarheid weegt
dan ook niet op tegen het belang van opsporing en vervolging respectievelijk het belang van
voorkomen van onevenredige benadeling van de politie.

Daarnaast zijn uit deze documenten namen van politieambtenaren geweigerd. Ambtenaren
kunnen, waar het gaat om beroepshalve functioneren, slechts beperkt een beroep doen op de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het openbaarmaking van
namen, contactgegevens en direct tot de ambtenaren herleidbare persoonsgegevens betreft.
Openbaarmaking van deze gegevens weegt in onderhavige bestuurlijke aangelegenheid niet
op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken
ambtenaren als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef, onder e, van de Wob. Daarbij is van
belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger, maar
om openbaarmaking in de zin van de Wob. Zie in dit verband o.a. ABRvS 3 februari 2010, UN
BL1844.

Tevens zijn met inachtneming van artikel 10, tweede lid aanhef en onder e, van de Wob de
namen van derden verwijderd. Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
van deze derden en daarmee het voorkomen van een onevenredige inbreuk daarop, weegt in
deze bestuurlijke aangelegenheid zwaarder dan het belang van openbaarmaking van deze
gegevens.

Document 10.

In artikel 1, sub c, van de Wob is bepaald dat in deze wet en de daarop berustende
bepalingen wordt verstaan onder intern beraad: het beraad over een bestuurlijke
aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in
het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid.
Ingevolge sub f wordt verstaand onder persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel,
aanbeveling of conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en
de daartoe door hen aangevoerde argumenten.

In artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob is bepaald dat het verstrekken van
informatie ingevolge deze wet achterwege blijft voor zover het belang daarvan niet opweegt
tegen het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van de bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, dan wel van derden.

Ingevolge artikel 11, eerste lid, van de Wob wordt in geval van een verzoek om informatie uit
documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie verstrekt over daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Ingevolge het tweede lid kan over persoonlijke
beleidsopvattingen met het oog op een goede en democratische bestuursvoering informatie
worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm.

De notulen van de stuurgroep bijeenkomsten zijn bestemd voor intern beraad. Deze
documenten bevatten tevens tekstpassages die persoonlijke beleidsopvattingen van de
betrokken stuurgroepleden bevatten. Ik ben van oordeel dat openbaarmaking van deze
passages niet dienstig is aan een goede en democratische bestuursvoering. Voor zover deze
documenten ook tekstpassages bevatten die geen persoonlijke beleidsopvattingen behelzen,
maar die een weergave van feiten zijn en voor zover geen andere wettelijke
weigeringsgronden van toepassing zijn (zier hieronder), worden de notulen van de stuurgroep
openbaar gemaakt.

Daarnaast zijn uit de notulen van de stuurgroep namen van politieambtenaren geweigerd.
Ambtenaren kunnen, waar het gaat om beroepshalve functioneren, slechts beperkt een
beroep doen op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het
openbaarmaking van namen, contactgegevens en direct tot de ambtenaren herleidbare



persoonsgegevens betreft. Openbaarmaking van deze gegevens weegt in deze bestuurlijke
aangelegenheid niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
van de betrokken ambtenaren als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef, onder e, van de
Wob. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een
individuele burger, maar om openbaarmaking in de zin van de Wob. (ABRvS 3 februari 2010,
BL1844).

Tevens zijn met inachtneming van artikel 10, tweede lid aanhef en onder e, van de Wob de
namen van derden verwijderd. Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
van deze derden en daarmee het voorkomen van een onevenredige inbreuk daarop, weegt in
deze bestuurlijke aangelegenheid zwaarder dan het belang van openbaarmaking van deze
gegevens.

IV. Besluit

Uw verzoek om openbaarmaking wijs ik om bovengenoemde redenen gedeeltelijk toe. De met
dit besluit verstrekte documenten treft u als bijlage aan.

Ten aanzien van de geweigerde gegevens is de motivering in de alinea door middel van een
lettercodering weergegeven. In de bijlage bij dit besluit treft u een toelichting op de gebruikte
lettercodering aan.

Ik vertrouw erop hiermee op een correcte wijze aan uw verzoek te hebben voldaan. Mocht u
naar aanleiding van het bovenstaande of naar aanleiding van de verstrekte gegevens nog
aanvullende vragen hebben, dan kunt u in contact te treden met mevrouw  via
bovenstaand telefoonnummer of via 

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd.

Hoogachtend,

De korpsbeheerder van politieregio Kennemerland
namens deze de korpschef, voor deze

Hoofd Dienst Bestuurlijke Aangelegenheden

Mocht u het niet eens zijn met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift
indienen bij de korpsbeheerder van de politieregio t.a.v. de Interregionale Bezwarenadviescommissie, Postbus
21 1800 AA Alkmaar.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit.



Bijlage Toelichting op lettercodering

Verwijzend naar het bijbehorend besluit van de politieregio volgt hieronder een toelichting op de bij de
betreffende weggelaten gegevens gebruikte lettercodering in de verstrekte (afschriften van) documenten bij de
betreffende weggelaten gegevens.

P P o l i t i e g e g e v e n s

10-1-A Het verstrekken van dit deel van de informatie blijft achterwege nu dit de eenheid van de Kroon
in gevaar zou kunnen brengen.

10-1-B Het verstrekken van dit deel van de informatie blijft achterwege nu dit de veiligheid
van de Staat zou kunnen schaden.

10-1-C Het verstrekken van dit deel van de informatie blijft achterwege nu dit bedrijfs- en
fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen
vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.

10-1-D Het verstrekken van dit deel van de informatie blijft achterwege nu dit
persoonsgegevens betreffen als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet
bescherming persoonsgegevens, en de verstrekking inbreuk op de persoonlijke levenssfeer
maakt.

10-2-A Het verstrekken van dit deel van de informatie blijft achterwege nu het belang
daarvan niet opweegt tegen het belang van de betrekkingen van Nederland met
andere staten en met internationale organisaties.

10-2-B Het verstrekken van dit deel van de informatie blijft achterwege nu het belang
daarvan niet opweegt tegen het belang van de economische of financiele belangen
van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde
bestuursorganen.

10-2-C Het verstrekken van dit deel van de informatie blijft achterwege nu het belang
daarvan niet opweegt tegen het belang van de opsporing en vervolging van strafbare
feiten.

10-2-D Het verstrekken van dit deel van de informatie blijft achterwege nu het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen.

10-2-E Het verstrekken van dit deel van de informatie blijft achterwege nu het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

10-2-F Het verstrekken van dit deel van de informatie blijft achterwege nu het belang
daarvan niet opweegt tegen het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te
kunnen nemen van de informatie.

10-2-G Het verstrekken van dit deel van de informatie blijft achterwege nu het belang
daarvan niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige
bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden.

11-1 Het verstrekken van dit deel van de informatie blijft achterwege nu in geval van een verzoek
om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie
wordt verstrekt over de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.




