
> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag 

De heer R. Zenger 
Nachtwachtlaan 114 
1058 ED Amsterdam 

Datum 2 4 APR. 2013 
Onderwerp Wob-verzoek 

Geachte heer Zenger, 

Ministerie van Defensie 

Bij brief van 22 februari 2013 heeft u bij het ministerie van Defensie een verzoek 
op grand van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het verzoek is 
ontvangen op 25 februari 2013. 

In uw brief geeft u aan dat in een brief aan de Tweede Kamer de minister van 
Defensie heeft geschreven dat er in 2012 een aanvraag voor de inzet van het 
onbemande vliegtuig Raven voor de ondersteuning van civiele autoriteiten is 
afgewezen. U verzoekt om aile documenten die betrekking hebben op het verzoek 
dat niet is toegewezen openbaar te maken. 

In antwoord op uw verzoek bericht ik u als volgt. 

Wettelijk kader 

Ingevolge 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. Ingevolge het vijfde lid van dat artikel wordt een 
verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de 
artikelen 10 en 11 van de Wob. Het bestuursorgaan moet of kan verstrekking van 
de gevraagde informatie achterwege Iaten wanneer zich een of meer van de in 
artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen 
voordoen. 

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

Van intern beraad is sprake wanneer degenen die de betrokken stukken hebben 
opgesteld of de inhoud ervan voor hun rekening hebben genomen, de bedoeling 
hebben gehad dat ze zouden dienen voor zichzelf of voor het gebruik door 
anderen binnen de overheid. Uit wetsgeschiedenis, jurisprudentie en doctrine 
blijkt dat de in artikel 11 van de WOB opgenomen beperking van de openbaarheid 
beoogt te bewerkstelligen dat ambtenaren bij vormgeving van beleid in aile 
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vrijheid hun gedachten en opvattingen kunnen uiten. Zij moeten daaraan 
ongehinderd en openhartig hun mondelinge dan wei schriftelijke bijdrage kunnen 
leveren zonder de vrees dat hun opvattingen door openbaarmaking kunnen 
worden uitgespeeld tegen die van in het bijzonder politiek verantwoordelijken. 
Uitgangspunt is derhalve dat de persoonlijke beleidsopvattingen in beginsel niet 
openbaar worden gemaakt. 
Het kan zijn dat de persoonlijke beleidsopvattingen dermate met de overige tekst 
verweven zijn dat het niet mogelijk is deze te scheiden van de overige tekst. 

In bijgaand overzicht zijn de aangetroffen documenten opgenomen. 
De documenten met de nummers 1, 2, 3, 4, 6 en 7 besluit ik niet openbaar te 
maken met een beroep op artikel 11 van de Wob. Het betreft documenten 
bestemd voor intern beraad waarin persoonlijke beleidsopvattingen zijn 
opgenomen. 
De overige documenten besluit ik (gedeeltelijk) openbaar te maken. 
In de documenten zijn namen weggehaald met een beroep op artikel 10, tweede 
lid onder e, van de Wob (de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer). Het 
belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokken 
ambtenaren weegt mijns inziens zwaarder dan het belang van openbaarmaking 
van deze namen. 

Hiermee hoop ik u voldoende ge'lnformeerd te hebben. 

De Minister van Defensie 
voor deze, 
D etaris-generaal, 

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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Overzicht documenten met betrekking tot afwijzing verzoek inzet Raven 
in Gelderland oktober 2012. 

Nr. Datum Document Beoordeling Wob 
1 17-09-12 Mail van officier veiligheidsregio met als bijlage Mail: artikel 11 

standaardaanvraagformulier externe bijstand d.d. 20 Bijlage: openbaar- zie 
aug. 2012. nummer 5b. 

2 19-09-12 Mailwisseling inzake aanvraag openbaar belang Artikel 11 
Raven Nunspeet. 

3 19-09-12 Mailwisseling inzake aanvraag openbaar belang Artikel 11 
Raven Nunspeet. 

4 19-09-12 Mail inzake Gelderse Handhavingsweek met als Artikel 11 
bijlage Concept Gelderse Handhavingsweek 2012. 

5 05-10-12 a- Aanvraag militaire steunverlening met bijlagen. a. Openbaar 
b- aanvraagformulier Externe Bijstand. b. Openbaar 
c- Brief van provincie Gelderland 26-09-12. c. Openbaar 
'Ondersteuning verzoek tot inzet onbemand RAVEN d. Openbaar 
vliegtuig tijdens Gelderse Handhavingsweek. 
d- Brief van Regia Noord-Veluwe aan CdK Gelderland M.u.v. namen: 10,2,e. 
d.d. 21-09-12 'Verzoek externe biistand Defensie'. 

6 05-10-12 Mailwisseling inzake aanvraag militaire Artikel 11 
steu nverlen i ng. 

7 09-10-12 Mail van J3 aan Locc' aanvraag militaire Artikel 11 
steunverlening' . 

8 11-10-12 Mail van J3 aan Locc ' Formele afwijzing aanvraag Openbaar, m.u.v. namen: 
burgemeester van Nunspeet'. 10 2 e. 

9 11-10-12 Fax aan LOCC 'Militaire steunverlening Openbaar Openbaar, m.u.v. namen: 
Belang, Inzet Raven Nunspeet e.o.' 10 2 e. 
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