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Onderwerp Wob-verzoek

Geachte heer Zenger,
U heeft bij brieven van 12 juni 2013, doormij ontvangen op 14 juni 2013 verzoeken ingediend op
basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Hieronder informeer ik u nader over uw ingediende verzoeken.
In uw verzoek vraagt u om informatie te doen toekomen rondom de inzet van de onbemande vliegtuigjes in de volgende perioden:
- tweede helft van oktober 2011
- eerste helft van november 2011
- tweede helft van november 2011
-I3december2011
Het gaat u om documenten die iets zeggen over het doel, de duur en de effectiviteit van de inzet en
de rechtsgrond waarop de inzet is gebaseerd. U heeft dit nader toegelicht in uw verzoek. Daarnaast vraagt u om het aanvraagformulier voor bijstand- of steunverlening openbaar te maken.
Op uw verzoek is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van toepassing. De Wob is van toepassing op informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. De Wob is niet
van toepassing als de informatie waarom verzocht wordt (nog) niet is vastgelegd: er hoeven geen
documenten opgesteld c.q. vervaardigd te worden om te voldoen aan een verzoek om informatie.
Indien informatie in documenten voorhanden is, kunnen weigerings- of beperkingsgronden zoals
opgenomen in de artikelen 10 en 11 van de Wob openbaarmaking in de weg staan.
Naar aanleiding van de door u gevraagde informatie zijn de volgende documenten aanwezig:
1. Standaard aanvraagformulier Externe Bijstand 16 September 2011.
2. Standaard aanvraagformulier Externe Bijstand 15 november 2011.
3. Een faxbericht d.d. 25 november 2011.
Op de documenten zijn namen en rechtstreekse telefoonnummers weggelakt op grand van artikel
10 lid 2 onder e van de Wob. Het gaat hier om niet publieke functionarissen, waardoor ik hun belang van een zwaarder belang acht dan het belang openbaarheid.
De door u gevraagde informatie over duur en effectiviteit zijn niet in documenten vastgelegd. Zoals
reeds aangegeven strekt de Wob niet tot vervaardiging van informatie. Derhalve wordt uw verzoek
niet ingewilligd, daar ik niet aan uw verzoek kan voldoen.
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