
> Retouradres Postbus 2030 1 2500 EH Den Haag 

Aan de heer R. Zenger 
Nachtwachtlaan 114 
1058 EO Amsterdam 

Datum 21 september 2010 
Onderwerp uw Wob verzoek van 30 ju li 2010 

Geachte heer Zenger, 

Ministerie van Jusri rie 

Naar aanleiding van uw verzoek van 30 ju li 2010 bericht ik u het volgende. 

Uw v erzoek 
Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoekt u om 
openbaarmaking van het Convenant aanpak georganiseerde hennepteelt, 
documenten met betrekking tot de totstandkoming van het convenant en 
documenten met betrekking tot afspraken die zijn gemaakt rondom de pri vacy · 
aspecten van de gegevensuitwisseling. Het gaat u om alle versies van 
documenten zoals bij of onder mij aanwezi~. 

Iw ettelijk kader 
Ik heb uw verzoek 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 informat ie verzoekt een recht op openbaarmaking van die 
informatie bestaat. Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de 
gevraagde informatie achterwege laten wanneer zich één of meer van de in de 
artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen 
voordoen. 

Het recht om openbaarmaking op grond van de Wob dient het publieke belang 
van een goede en democratische bestuursvoering, welk belang de Wob 
vooronderstelt. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid 
worden gemaakt naar gelang de persoon of de oogmerken van de verzoeker. Bij 
de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene of 
publieke belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de 
weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang de 
verzoeker. Wanneer deze belangenafweging leidt tot het oordeel dat de 
gevraagde informatie geheel of gedeeltelijk verstrekt moet worden, betekent dit 
dat niet alleen de verzoeker maar iedereen die dat wenst van deze informatie 
kenni s kan nemen. 

Beoo rd eling van uw verzoek 
Naar aanleiding van uw ve rzoek is binnen het Ministerie van Justitie gezocht naar 
documenten die daarop betrekking hebben. Daarbij zij n een aantal documenten 
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aangetroffen die ik hieronder heb opgesomd. Met betrekking tot de documenten 
die ik niet of niet geheel openbaar maak, beschrijf ik eerst welke uitzonderings
en beperkingsgronden ik op deze documenten van toepassing acht. Vervolgens 
geef ik per document een beoordeling. 

In artikel 11, eerste lid van de Wob is bepaald dat in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan; meningen, opinies, 
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten. 
Van een belangenafweging kan bij de beslissing omtrent openbaarmaking van 
persoonlijke beleidsopvattingen geen sprake zijn, omdat het hier gaat om een 
imperatieve weigeringsgrond. Uit de wetsgeschiedenis van de Wob blijkt dat deze 
beperking op de informatieverplichting daarin met name is opgenomen omdat een 
ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van bulten bij het intern 
beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en - uitvoering gewaarborgd moet 
zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met bewindspersonen kunnen 
communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die het 
bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. 

Van Intern beraad kan ook sprake zijn wanneer externe personen of organen bij 
het verzamelen van gegevens en het ontwikkelen van beleldsalternatleven, en/of 
de afronding van het beraad binnen het overheidsorgaan worden betrokken. 

Het is uitdrukkelijk de bedoeling van de wetgever dat bestuursorganen adviezen 
kunnen betrekken van externe deskundigen en (advies)organen bij hun interne 
oordeelsvorming. Daarom zijn bijvoorbeeld adviezen van de landsadvocaat 
documenten opgesteld ten behoeven van intern beraad. 

Ik acht het voorts niet in het belang van een goede en democratische 
bestuursvoering indien standpunten van ambtenaren en van hen die van buiten 
bij het interne beraad zijn betrokken, zelfstandig worden betrokken in de publieke 
discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 11, 
tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te 
verstrekken over de in de documenten opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen van de betrokken ambtenaren. 

Voorts ben ik van mening dat volledige openbaarmaking van documenten waarin 
deze persoonlijke beleidsopvattingen zijn opgenomen, er in de toekomst toe zal 
leiden dat ambtenaren met het oog op mogelijke openbaarmaking ervan afzien 
dergelijke adviezen op te stellen. Een open communicatie met de ambtenaren 
wordt daardoor belemmerd. Daarmee benadeelt openbaarmaking van deze 
documenten mij onevenredig. Ik beroep mij daarom, met betrekking tot 
documenten die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten en die Ik niet (volledig) 
openbaar maak, ook op de weigeringsgrond genoemd in artikel 10, tweede lid, 
aanhef en onder g, van de Wob. 

In artikel 10, tweede lid aanhef en onder e, van de Wob Is vastgelegd dat het 
verstrekken van informatie achterwege blijft voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. 
In bepaalde documenten zijn namen van ambtenaren opgenomen. 
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Nu bij volledige openbaarmaking van documenten - en daarmee vrijgeven van de 
identiteit van in het document voorkomende personen- de persoonlijke 
levenssfeer van betrokkenen wordt geschonden, ben ik van mening dat het 
belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. 

De hierna opgesomde documenten zijn op basis van uw verzoek aangetroffen: 

1) Convenant pilot publiek-private informatie-uitwisseling aanpak georganiseerde 
hennepteelt van 7 juli 2010. 
Dit document maak ik openbaar. 
2) Beschrijving van de regionale pilot publiek-private informatie-uitwisseling 
aanpak georganiseerde hennepteelt. 
Dit document maak ik openbaar. 
3) Landelijk kader publiek-private informatie-uitwisseling aanpak georganiseerde 
hennepteelt (Maatregel 3 Taskforce aanpak georganiseerde hennepteelt. 
Dit document maak ik openbaar. 
4) Persbericht 'Gegevensuitwissseling bij bestrijding georganiseerde hennepteelt'. 
Dit document maak ik openbaar. 
5) Document met vragen en antwoorden over de pilot publiek-private 
informatieuitwisseling. 
Dit document maak ik openbaar. 
6) Memo info-uitwisseling publiek-privaat van 10-09-2009 
Dit is een document van intern beraad. Ik weiger het daarom openbaar te maken. 
Voor zover in dit document feitelijke informatie is opgenomen maak ik deze 
hierbij openbaar. 
7) Persinformatie Platform Energiediefstal (juni 2009) 
Dit document bevat op bladzijden 2, 3, en 5 passages die betrekking hebben op 
het onderhavige verzoek. Deze passages maak ik hierbij openbaar. 
8) Brief aan het CBP van 5 juli 2010 
Dit document maak ik gedeeltelijk openbaar met dien verstande dat de 
persoonlijke gegevens zijn gezwart. 
9) Advies Landsadvocaat 24-12-2009. 
Dit document is een document van intern beraad. Ik weiger het daarom openbaar 
te maken. 
10) Spreektekst minister 7 juli 2010 
Deze is gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl. waar ik u bij deze naar verwijS. 
11) Agenda bijeenkomst voorlichters 2 juni 2010 
Dit is een document dat is opgesteld ten behoeve van intern beraad. Ik weiger 
het daarom openbaar te maken. 
12) Verslag van de bijeenkomst van de projectgroep Pilot 15-7-2010. 
Dit is een document dat is opgesteld ten behoeve van intern beraad. Ik weiger 
het daarom openbaar te maken. 
13) Agenda overleg publiek-private samenwerking 25-02-2010. 
Het betreft een document van intern beraad. Ik weiger het daarom openbaar te 
maken. 
14) Nota aan de minister van 27 mei 2010 over de pilot publiek-private 
informatie-uitwisseling ter bestrijding van de georganiseerde hennepteelt. 
Dit document is opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevat persoonlijke 
beleidsopvattingen. Daarnaast worden er ook feiten weergegeven maar deze zijn 
zodanig verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen, dat dit aan 
openbaarmaking in de weg staat. Ik weiger het daarom te openbaren. 
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15) Documenten die conceptversies bevatten van de hierboven onder 1, 2 en 3 
genoemde documenten. Nu ik de definitieve versies reeds openbaar heb gemaakt, 
maak ik de concepten van deze documenten voor zover die overeen komen met 
de definitieve versies daarvan, niet openbaar. Voor zover de conceptversies 
afwijken van de definitieve versies bevatten die persoonlijke beleidsopvattingen 
zoals bedoeld in artikel 11 van de Wob. Deze weiger ik openbaar te maken. 

16) E-mail wisseling tussen ambtenaren van het ministerie van Justi t ie en 
deelnemers aan de pil ot pub liek-pri vate samenwerking over de totstandkoming 
van bet convenant, de pilot en het landelijk kad er. 
Deze mai ls bevatten Informatie over de concepten als hiervoor beschreven onder 
punt 15 die ik niet openbaar maak. Ook deze maiJwisselJng valt onder het intern 
beraad. 

Beslissing 
Ik maak de documenten genoemd onder punt 1 t/m 8 geheel of gedeeltelijk 
openbaar . Deze documenten t reft u bij deze brief aan. Ten aanzien van de overige 
documenten weiger ik openbaarmaking op de hiervoor aangegeven gronden. 

Uw b r ief van 20 september 2 0 10 
Op 22 september 2010 heb ik uw brief van 20 september 20 10 ontvangen. 
In die brief stelt u mij in gebreke omdat volgens u de besl isterm ijn voor uw 
verzoek is overschreden. 
U ontvangt mijn beslissing binnen twee weken na ontvangst van uw brief waarin u 
mij in gebreke stel t. Dat betekent dat ik u geen dwangsom hoef te betalen 

Hoogachtend, 
De Minister van Justitie, 
namens deze, 

Binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit kan een ieder wiens 
belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, bezwaar maken. Het 
bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn 
naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het bes/uit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift 
moet worden gericht aan: de Minister van Justitie, t.a. v. de afdeling Bestuurlijke 
en Juridische Zaken, Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, 
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag. 
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