Organisatieonderdeel Noord-Holland
Afdeling Bestuurlijke Ondersteuning
Team Juridische Zaken

PV. LIT IE
♦

Behandeld doo
Functie juridisch adviseur
Bezoekadres Guishof 1
1544TAZaandijk
Telefoon 0900-8844
E-mail
Retouradres: postbus 400, 1544ZG Zaandijk
Ons kenmerk 13.06079
Uw kenmerk
Datum 26 augustus 2013
Bijlage(n) 1
Pagina 1/1

R. Zenger
Nachtwachtlaan 114
1058 ED AMSTERDAM

Onderwerp Besluit op uw wob-verzoek

Geachte heer Zenger,
Op 13 juni 2013 ontving ik uw brief van 12 juni 2013, geregistreerd onder nummer
13.06079 waarin u verzoekt om informatie op grand van de Wet Openbaarheid van
Bestuur (Wob). In uw brief verzoekt u om informatie met betrekking tot de inzet van het
Raven mini-UAV (Unmanned Aerial Vehicle) systeem door de politie Noord-Holland,
district Noord-Holland Noord. Bij brief van 13 juni 2013 is de ontvangst van uw brief
bevestigd en is tevens de beslistermijn op het verzoek met vier weken verdaagd.
U heeft mij per brief van 14 augustus 2013, welke is ontvangen op 15 augustus 2013,
ingebrekegesteld vanwege het uitblijven van een besluit op uw Wob-verzoek.
I. Wettelijk toetsingskader
Wet openbaarheid van bestuur
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. 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 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.
Wet politiegegevens
Ingevolge artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wpg wordt onder
politiegegeven verstaan: elk gegeven betreffende een geidentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon die in het kadervan de uitoefening van de
politietaak wordt verwerkt. Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Wpg is deze wet van
toepassing op de verwerking van politiegegevens die in een bestand zijn opgenomen
of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
De Wpg kent een gesloten verstrekkingenregime, wat inhoudt dat in deze wet limitatief
is opgesomd aan welke categorieen van personen er politiegegevens uit
politiebestanden mogen worden verstrekt of ter inzage gegeven, in welke vorm. Op
politiegegevens is de Wob niet van toepassing.
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