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) Geachte heer Zenger, 

LITIE 

Per aangetekende post 

• Aan de heer R. Zenger 
Nachtwachtlaan 114 
1 058 EO AMSTERDAM 
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• Naar aanleiding van uw informatieverzoek d.d. 22 november 2013 (ontvangen op 25 
november 2013) , waarin u kort samengevat vraagt om informatie met betrekking tot het 
inbreken in studentenwoningen door de politie op 6 november 2013 te Groningen, bericht ik u 
als volgt. 

1. Inleiding 

Ik beschouw uw verzoek als ingediend op grond van de Wet openbaar bestuur (hierna: Wob) . 
Bij brief d.d. 26 november 2013 werd de goede ontvangst van uw Wob-verzoek d.d. 22 
november 2013. 

2. Uw verzoek 

Ik zal uw Wob-verzoek volledigheidshalve citeren : 
"Uit berichten op Facebaak is af te leiden dat de politie in Groningen op 6 november 2013 
heeft ingebroken in woningen van studenten. Dit zou gebeurd zijn in het kader van een 
inbraakpreventie-actie. Uit de beperkte berichtgeving is niet af te leiden wat het beleid is ten 
aanzien van zulke acties. 
Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur verzoek ik u alle documenten 
openbaar te maken die betrekking hebben op inbraakpreventie-acties waarbij politieagenten 
woningen zonder voorafgaande toestemming van de bewoners hebben bereden. Het gaat me 
daarbij onder meer om, maar niet beperkt tot, documenten die iets zeggen over het aantal en 
de precieze aard van zulke acties, de beweegredenen, plannen van aanpak, communicatie 
met externen zoals verhuurders of het Openbaar Ministerie, de juridische overwegingen en 
grondslagen, schriftelijke machtigingen van de advocaat-generaal bij het ressortparket of de 
(hulp-)officier van justitie en eventuele evaluaties. Mijn verzoek is beperkt tot acties sinds 
2008. " 

3. Toepasselijke regelgeving 

Ingevolge artikel1, aanhef en onder a, Wobwordt onder document verstaan een bij een 
bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat. 
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• Ingevolge artikel 3, eerste lid , 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. 

Ingevolge artikel10, tweede lid, Wob, blijft het verstrekken van informatie ingevolge deze wet 
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen : 
(" . ); 
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
(". ) . 

4. Beoordelingskader 

Uw Wob-verzoek dient te worden beantwoord aan de hand van de Wob. Het 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. 
Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de gevraagde informatie achterwege laten 
wanneer zich één (of meer) van de in artikel 1 0 en 11 van de Wob genoemde 
uitzonderingsgronden of beperkingen voordoen. 

Met betrekking tot de door u gestelde vragen kunt u de antwoorden -zo goed als mogelijk
vinden in de bijgevoegde documenten. Vanuit de contactfunctionaris Studenten, de heer M. 
Beukema, werden aan mij gisteren de volgende documenten in afschrift ter beschikking 
gesteld . 

1. Mailbericht d.d. 3 december 2013 van de contactfunctionaris Studenten waarin hij 
verwijst naar de UK(= Universiteitskrant van de Rijksuniversiteit Groningen) en de 
Hanzemag (= Magazine van de Hanzehogeschool te Groningen); 

2. "Blauwe dag" basiseenheid Centrum d.d. 6 november 2013; 
3. FB (= Facebock Bericht) "Wij waren in je kamer. "; 
4. Poster c.q. flyer "Ik was in je kamer ... ". 

Namen, (e-mail)adressen, telefoonnummers van twee politieambtenaren zijn (met 
uitzondering van de Contactfunctionarissen M. Beukerna en E. Valkema) in het mailbericht 
(bijlage 1) en "Blauwe dag" (bijlage 2) geanonimiseerd ('weggelakt') op grond van de 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Voor zover het gaat om beroepshalve 
functioneren van ambtenaren kan slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het 
belang van de persoonlijke levenssfeer. In beginsel kan ten aanzien van zodanig functioneren 
geen beroep worden gedaan op artikel 10 lid 2 sub e Wob, maar dit ligt anders indien het om 
openbaar maken van namen van ambtenaren gaat. Namen zijn immers persoonsgegevens 
en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar 
maken daarvan verzetten (zie ABRvS 18 juli 2007, LJN BA9807) , tenzij sprake is van een 
functionaris die zichzelf reeds uit hoofde van de functie in de openbaarheid presenteert, zoals 
bijvoorbeeld een burgemeester of een persrechter. 
Daarbij zullen deze gegevens worden geweigerd met een beroep op artikel 10, tweede lid , 
sub e Wob, aangezien aan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 
de betrokken personen mijn inziens een zwaarder gewicht dient te worden toegekend dan 
aan het algemeen belang van openbaarmaking van deze gegevens. 
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• Op uw vraag wat het beleid is ten aanzien van zulke acties is het antwoord dat er geen 
vastgelegd beleid is. Het betreft een voorlopige eenmalige actie die nog geëvalueerd dient 
te worden om te kijken of het gewenste effect wordt bereikt. De lokale driehoek is op de 
hoogte en heeft mondeling zijn fiat gegeven. 

De aanwezige documenten worden aan u verstrekt en overige documenten waarnaar u 
specifiek hebt verzocht of andere documenten zijn niet aanwezig . 

Indien u een nadere toelichting wenst dat kunt u de behandelaar van dit besluit of de 
contactfunctionaris Studenten bereiken via de gegevens zoals is weergegeven op de eerste 
pagina linksboven. 

5. Besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 

Gelet vorenstaand besluit ik om aan u de gewenste informatie te verstrekken voor zover 
aanwezig in de bijgevoegde vier pagina's A-4. 

6. Rechtsmiddelenclausule 

Indien u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u binnen zes weken na ontvangst 
een gemotiveerd bezwaarschrift richten aan de korpschef, t.a.v. team Juridische Zaken 
Noord-Nederland, postbus 107, 9400 AC te Assen. Het bezwaarschrift moet door de indiener 
zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en adres, de dagtekening , een omschrijving 
van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift 
rust. Daarnaast moet zo mogelijk een afschrift van deze beslissing worden bijgevoegd . Na 
deze zes weken kunt u geen bezwaar meer indienen tegen deze beschikking. 

Ik vertrouw u met het vorenstaande volledig en duidelijk te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

De korpschef van politie, namens deze 
de politiechef Noord-Nederland , 
voor deze, 

Hoofd van de Staf Politie Noord-Nederland 
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