
> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag 

Aan de heer R. Zenger 
Nachtwachtlaan 114 
1058 ED AMSTERDAM 

Datum 5 oktober 2010 
Onderwerp Uw wob-verzoek (project dataretentie) 

Geachte heer Zenger, 

Ministerie van Justitie 

In antwoord op uw brieven van 30 juli 2010 met kenmerk W2010014 en 29 
september 2010, met kenmerk W2010015-02 en in vervolg op mijn brieven van 9 
en 27 augustus 2010, deel ik u het volgende mee. 

Gevraagde documenten 
U vraagt op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om 
openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op het project 
dataretentie. U heeft daarbij aangegeven dat het verzoek betrekking heeft op de 
deelprojecten 
1. historische naam-, adres-, en woonplaatsgegevens (HNAW) en 
2. historische verkeersgegevens (HVG) 

Voor de vertraging die in de beantwoording van uw verzoek is opgetreden bied ik 
u mijn verontschuldigingen aan. 

Achtergrond van het project data retentie 

Het project data retentie dat bij mijn ministerie loopt heeft als doel in kaart te 
brengen hoe historische verkeersgegevens en historische NAW-gegevens op een 
zo goed en efficiënt mogelijke wijze door de aanbieders van 
telecommunicatiediensten aan de bevoegde autoriteiten kunnen worden 
aangeleverd. Een en ander vloeit voort uit de verplichtingen die de Europese 
dataretentierichtlijn voor Nederland met zich brengt. In het project participeren 
onder andere vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie, het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Openbaar Ministerie en de 
politie. Daarnaast zijn in het kader van dit project aanbieders geconsulteerd. Het 
project heeft geresulteerd in twee rapporten die op de twee verschillende 
deelprojecten betrekking hebben. In deze twee rapporten (businesscases) worden 
mogelijkheden geschetst en onderzocht. Ik hecht er aan te benadrukken dat deze 
rapporten geen standpunt van het Ministerie van Justitie behelzen en dat (nog) 
niet duidelijk of en zo ja op welke wijze gevolg zal worden gegeven aan het in de 
rapporten gestelde. 
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8eoordel i ngskader 

Uw verzoek is beoordeeld 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 de 
artikelen 10 en 11 van de wet genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen 
voordoen. 

Inventarisatie 

Ik beschik over de volgende documenten. 

1. Business case HNAW, onderdeel van project dataretentie, eindrapport maart 
2010, alsmede het rapport Nuancering kosten Business case HNAW Alternatief 2 
van 15 juni 2010. 

2. Business case HVG, onderdeel van project dataretentie, eindrapport Verdonck 
Klooster & Associates. 

3. Projectplan project dataretentie d.d. 11 mei 2009. 

4. Brieven van Bits of Freedom van 19 oktober 2009, 22 oktober 2009, 30 
november 2009 en 8 juli 2010. 

5. Brieven van KPN van 30 juni 2010 en 23 augustus 2010. 

6. brief van Business Communication Providers Alliance (BCPA) van 21 december 
2009 en 25 mei 2010. 

7. Interne nota's van 23 mei 2005, 2 april 2007, 5 februari 2010, en 19 april 
2010. 

8. Interne memo's van 9 december 2008, 12 januari 2009, 16 april en 21 april 
2009, 15 en 23 juni 2009, 16 december 2009, 31 maart 2010, 30 juni 2010, 2 
en 17 augustus 2010, 

9. Agenda's van projectoverleggen op 9 april, 19 mei, 23 juni, 1 september, 13 
oktober, 17 november, 24 november, 15 december 2009 en 23 februari, 30 
maart, 8 april, 23 juni, 16 augustus en 24 augustus 2010. 

10. Verslagen van projectoverleggen op 9 april, 19 mei, 23 juni, 1 september, 17 
november, 24 november, en 23 februari, 30 maart, 8 april, 23 juni, 16 augustus 
en 24 augustus 2010. 

11. E-mail-wisselingen. 
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Toepasselijke uitzonderings- en beperkingsgronden 

Hieronder beschrijf ik welke uitzonderings- en beperkingsgronden ik in het 
algemeen op dit verzoek van toepassing acht. Naar mijn mening verzetten deze 
gronden zich tegen gehele of gedeeltelijke openbaarmaking van een aantal van de 
door u gevraagde documenten. Daarna ga ik in op de afzonderlijke documenten. 

Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder b, 

Op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder b, blijft het verstrekken van 
informatie achterwege voor zover dit de veiligheid van de Staat zou kunnen 
schaden. Daarvan bijvoorbeeld kan sprake zijn waar het informatie betreft die bij 
openbaarmaking nadelig kan zijn voor het goed functioneren van de inlichtingen
en veiligheidsdiensten. 

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c 

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, blijft het verstrekken van 
informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het 
belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten. Daarvan is sprake als de 
documenten inzicht kunnen verschaffen in de tactieken, strategiën en technieken 
van de politie. Openbaarmaking van dergelijke informatie kan het goed 
functioneren van de instanties belast met opsporing en vervolging belemmeren. 

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d 

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, blijft het verstrekken van 
informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het 
belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen. Ook hier geldt 
dat daarvan is sprake als de documenten inzicht kunnen verschaffen in de 
tactieken, strategiën en technieken van de politie en de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten. Openbaarmaking van dergelijke informatie kan het goed 
functioneren van de instanties belast met inspectie, controle en toezicht 
belemmeren. 

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

Op grond van artikel 10, aanhef en tweede lid, onder e, van de Wob blijft het 
verstrekken van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
van de betrokkenen. 
Uit jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie 
bijvoorbeeld ABRvS 16 augustus 2002, UN AE6469) volgt dat namen van 
ambtenaren en andere persoonlijke gegevens op grond van artikel 10, lid 2, 
aanhef en onder e van de Wob bij verstrekking van documenten mogen worden 
weggelaten, dan wel dat de 
betreffende documenten anderszins mogen worden geanonimiseerd. Het belang 
van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer dat zich vertaalt in het 
weglaten van de namen van ambtenaren en andere betrokkenen weegt zwaarder 
dan het publieke belang bij informatieverstrekking. 
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Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder 9 

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft het 
verstrekken van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoor- of 
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken (rechts)personen dan wel 
derden. 
Uit de wetsgeschiedenis bij de Wob blijkt dat ook ministers, andere bestuurders 
en ambtenaren bij de aangelegenheid betrokken personen wier belangen door 
openbaarmaking onevenredig kunnen worden benadeeld kunnen zijn, zeker als 
om informatie wordt gevraagd over aangelegenheden die henzelf betreffen. 
Hierbij is niet gedacht aan gevallen waarin van inbreuk op hun persoonlijke 
levenssfeer sprake is, maar aan zulke waarin het belang van het goed 
functioneren van het publiekrechtelijke lichaam waarvan zij deel uitmaken, in het 
geding is (MvT, blz. 36-38). 
Onder het goed functioneren van een publiekrechtelijk lichaam kan ook worden 
verstaan een adequate informatie-uitwisseling binnen dat lichaam en met andere 
overheidsonderdelen. Ik ben van mening dat ik in mijn functioneren onevenredig 
wordt benadeeld, wanneer ik niet de mogelijkheid heb om vrij te communiceren 
over zaken waarvoor ik verantwoording moet afleggen aan de Tweede Kamer. 
Het risico bestaat dat ambtenaren zich bij hun berichtgeving en 
informatieverstrekking aan elkaar en aan mij minder vrij zullen voelen en zich 
terughoudend zullen opstellen, dan wel schriftelijk slechts op hoofdlijnen of te 
zeer mondeling zullen communiceren. 

Artikel 11, eerste lid 

Ingevolge artikel 11, eerste lid, van de Wob wordt in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 
Ingevolge het tweede lid van dit artikel kan over persoonlijke beleidsopvattingen 
met het oog op een goede en democratische bestuursvoering informatie worden 
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm (vgl. ABRv5t 10 november 2002, 
UN: AF0853). 
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip 'documenten opgesteld ten 
behoeve van intern beraad' moet worden begrepen onder meer: nota's van 
ambtenaren aan hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie 
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, 
concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen en conclusies van 
interne besprekingen en rapporten. Ten aanzien van deze stukken moet van de 
bedoeling om ze als stukken voor intern beraad beschouwd te zien, uitdrukkelijk 
blijken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs kunnen vermoeden (MvT, blz. 
13-14). 
De gedachte achter artikel 11 Wob is dat ambtenaren vrijelijk de mogelijkheid 
moeten hebben hun opvattingen te uiten zonder dat zij - of hun bewindspersonen 
- daarmee naderhand worden geconfronteerd en in de politieke en publieke opinie 
tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld. Ambtenaren dienen de vrijheid te 
hebben ongehinderd hun bijdrage te leveren aan de beleidsvoorbereiding of -
uitvoering, en daarover te studeren, te brainstormen, anderszins te overleggen, 
nota's te schrijven etc. Zij moeten in alle openhartigheid onderling functioneel 
kunnen communiceren. Persoonlijke beleidsopvattingen blijven hun persoonlijk 
karakter daarom ook achteraf behouden. Persoonlijke beleidsopvattingen van 
ambtenaren, bewindspersonen en bestuurders dienen naar mijn oordeel in 
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beginsel niet openbaar gemaakt te worden (zie de MvA TK 1987-1988, 19 859, 6, 
p. 13 - 16). 

Ik acht het 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. 

De toepasselijkheid van art. 11 weegt in dit geval extra zwaar omdat met 
betrekking tot de resultaten van het lopende project Dataretentie (nog) geen 
besluitvorming heeft plaatsgehad. 

Beoordeling van de geïnventariseerde documenten 

Ad 1. Business case HNA W, onderdeel van project dataretentie, eindrapport maart 
2010 alsmede het rapport Nuancering kosten Business case HNA W Alternatief 2 
van 15 juni 2010. 

Deze documenten maak ik openbaar, met uitzondering van de namen van de 
betrokken ambtenaren en andere tot personen herleidbare gegevens. 
Openbaarmaking van namen blijft achterwege op grond van art. 10, tweede lid 
aanhef en onder e, Wob. 
De conceptversies van dit rapport heb ik buiten beschouwing gelaten, nu de 
definitieve versie openbaar wordt gemaakt. Uit de rechtspraak van de Raad van 
State volgt dat eventuele verschillen tussen concepten en definitieve stukken 
persoonlijke beleidsopvattingen betreffen als bedoeld in artikel 11 van de Wob. 

Ad 2. Business case HVG, onderdeel van project dataretentie, eindrapport 
Verdonck Klooster & Associates. 

Dit document maak ik gedeeltelijk openbaar. Dit rapport bevat onderdelen 
waarvan de openbaarmaking niet opweegt tegen de belangen van opsporing en 
vervolging en van inspectie, toezicht en controle door bestuursorganen. Hierbij 
gaat het met name om in het rapport beschreven praktijkvoorbeelden en bijlagen 
bij het rapport die modellen uit de politie- en OM-praktijk bevatten. Op grond van 
art. 10, tweede lid, aanhef en onder c en d maak ik die onderdelen niet openbaar. 
Tevens bevat het rapport informatie die betrekking heeft op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten en die bij openbaarmaking een goed functioneren van deze 
diensten kan belemmeren. Daaronder vallen ook kwantitatieve gegevens waaruit 
de vraag van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten kan worden opgemaakt, 
welke informatie als staatsgeheim is gerubriceerd. Die informatie maak ik niet 
openbaar met toepassing van art. 10, eerste lid, aanhef en onder b en d, Wob. 

Voorts zijn op grond van art. 10, tweede lid aanhef en onder e, Wob de namen 
van de betrokken ambtenaren en andere tot personen herleidbare gegevens 
verwijderd. De niet openbaar gemaakte onderdelen van het rapport zijn in de 
digitale versie verwijderd. 
De conceptversies van dit rapport heb ik buiten beschouwing gelaten, nu de 
definitieve versie openbaar wordt gemaakt. Uit de rechtspraak van de Raad van 
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State volgt dat eventuele verschillen tussen concepten en definitieve stukken 
persoonlijke beleidsopvattingen betreffen als bedoeld in artikel 11 van de Wob. 

Ad 3. Projectplan project dataretentie d.d. 11 mei 2009 

Dit document maak ik gedeeltelijk openbaar. Op grond van art. 10, tweede lid 
aanhef en onder e, Wob heb ik de namen van de betrokken ambtenaren en 
andere tot personen herleidbare gegevens hieruit verwijderd . 

Het projectplan bevat met name in hoofdstuk 2 gegevens die inzicht geven in de 
zwaktes en knelpunten in de huidige situatie. Openbaarmaking weegt niet op 
tegen de belangen van opsporing en vervolging en van inspectie, toezicht en 
controle door bestuursorganen. 
Tevens bevat het projectplan informatie die betrekking heeft op de inlichtingen
en veiligheidsdiensten en die bij openbaarmaking een goed functioneren van deze 
diensten kan belemmeren. Daaronder vallen ook kwantitatieve gegevens waaruit 
de vraag van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten kan worden opgemaakt, 
welke informatie als staatsgeheim is gerubriceerd. Die informatie maak ik niet 
openbaar met toepassing van art. 10, eerste lid, aanhef en onder b en d, 
respectievelijk tweede lid aanhef en onder c en d van de Wob. 

Ad 4. Brieven van Bits of Freedom 

Deze documenten maak ik met uitzondering van daarin vermelde namen 
openbaar. Openbaarmaking van namen en andere tot personen herleidbare 
gegevens blijft achterwege op grond van art. 10, tweede lid aanhef en onder e, 
Wob. Namens Bits of Freedom is ingestemd met de openbaarmaking. 

Ad 5. Brieven van KPN. 

Deze documenten maak ik met uitzondering van daarin vermelde namen 
openbaar. Openbaarmaking van namen en andere tot personen herleidbare 
gegevens blijft achterwege op grond van art. 10, tweede lid aanhef en onder e, 
Wob. Namens KNP is ingestemd met de openbaarmaking. 

Ad 6. Brieven van BCPA 

6. Deze documenten maak ik met uitzondering van daarin vermelde namen 
openbaar. Openbaarmaking van namen en andere tot personen herleidbare 
gegevens blijft achterwege op grond van art. 10, tweede lid aanhef en onder e, 
Wob. Namens BCPA is ingestemd met de openbaarmaking. 

Ad 7, 8, 10, 11: Memo, nota's vergaderverslagen en e-maiIs 

Deze documenten maak ik niet openbaar. Het betreffen documenten die 
persoonlijke beleidsopvatting behelzen opgesteld in het kader van intern beraad. 
Openbaarmaking blijft achterwege op grond van art. 11, eerste lid en art 10, 
tweede lid aanhef en onder e (wat betreft persoonsgegevens) en g Wob. Voor 
zover hierin feiten zijn opgenomen zijn deze reeds openbaar geworden met de 
openbaarmaking van de onder 1 en 2 genoemde rapporten (businesscases), of 
zijn deze zozeer verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen in het kader 
van intern beraad, dat deze niet afzonderlijk openbaar kunnen worden gemaakt. 
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Ad 9. Agenda's van projectvergaderingen 

Deze documenten maak ik, met uitzondering van de namen van de betrokken 
ambtenaren, openbaar. Openbaarmaking van namen en andere tot personen 
herleidbare gegevens blijft achterwege op grond van art. 10, tweede lid aanhef en 
onder e, Wob. Voor zover in toelichtingen bij de agenda's persoonlijke 
beleidsopvattingen in het kader van intern beraad zijn opgenomen, blijft 
openbaarmaking daarvan achterwege. 

Ingebrekestell i ng 

Op 4 oktober 2010 heb ik uw brief van 29 september 2010 met kenmerk 
W2010015-02 ontvangen. In deze brief stelt u mij in gebreke omdat de 
beslistermijn voor behandeling van het onderhavige wob-verzoek is overschreden. 
Nu de beslissing op uw verzoek binnen twee weken na ontvangst van de 
ingebrekestelling is genomen ben ik geen dwangsom verschuldigd. 

De openbaar gemaakte documenten treft u hierbij aan en zult u tevens per e-mail 
ontvangen. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 

elijke groet, __________ 

hoofd van de afdelingen bestuurlijke 
juridische zaken 

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 besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift 
moet worden gericht aan het Ministerie van Justitie, Directie Juridische en 
Operationele Aangelegenheden, postbus 20301, 2500 EH Den Haag. 
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