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Ministerie van Veiligheid en Justitie 

> Retourad res Postbus 2030 1 2500 EH Den Haag 

De heer R. Zenger 
Nachtwachtlaan 114 
1058 ED AMSTERDAM 

Datum 21 oktober 2010 
Onderwerp Uw Wob-verzoek 

Geachte heer Zenger, 

In antwoord op uw brief van 24 september 2010 deel ik u het volgende mee. 

Uw verzoek 
Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoekt u om 
openbaarmaking van: 

brieven die aan opsporings- en inlichtingendiensten gestuurd zijn, 
waarin hen wordt gevraagd een aantal maatregelen te treffen. Deze 
brieven worden genoemd in het antwoord van de Minister van Justitie 
van 6 september op Kamervragen van het lid Peters over de praktijk 
van bevragingen door het ClOT; 

- alle documenten die op deze brieven betrekking hebben. 

Wettelijk kader 
Ik heb uw verzoek beoordeeld aan de hand van de Wet openbaarheid van bestuur 
(hierna: 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. Het bestuursorgaan kan de 
openbaarmaking van de gevraagde informatie achterwege laten wanneer zich 
(één of meer) van de in artikel 10 en 11 van de wet genoemde 
uitzonderingsgronden of beperkingen voordoen. 

Beoordeling 
Ik beschik over de volgende documenten : 

1. Brief van 9 augustus 2010 van de Minister van Justitie, Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de beheerders van 
(bijzondere) opsporings- en inlichtingendiensten betreffende Follow-up 
audit ClOT 

2. Bijlage bij de brief van 9 augustus, "Voorstel verbeterproces (B)OID's " 
3. Minuut bij de brief van 9 augustus . 
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De documenten genoemd onder 1 en 2 maak ik (deels) openbaar. Voor de brief 
van 9 augustus geldt dat de inhoud van de brieven aan alle (B)OID's identiek is. U 
ontvangt daarom een kopie van een standaardexemplaar. 

Voor de documenten genoemd onder 1 en 2 geldt dat namen van betrokken 
ambtenaren zijn geanonimiseerd op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en 
onder e, van de Wob. Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State (zie bijvoorbeeld AB RvS 16 augustus 2002, UN AE6469) volgt 
dat namen van ambtenaren op grond van dit artikel bij verstrekking van 
documenten mogen worden weggelaten, dan wel dat de betreffende documenten 
anderszins mogen wo~den geanonimiseerd. Het belang van de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer dat zich vertaalt in het weglaten van de namen van 
betrokken ambtenaren, weegt in dit geval zwaarder dan het publieke belang bij 
i nformatieverstrekki ng. 

Het document genoemd onder 3, de minuut bij de brief van 9 augustus, is een 
document van intern beraad. Voor zover in dit document zaken van feitelijke aard 
worden weergegeven, geldt dat deze door middel van de documenten genoemd 
onder 1 en 2 reeds openbaar worden gemaakt. Voor het overige bestaat dit 
document uit persoonlijke beleidsopvattingen. Op grond van artikel 11, eerste lid, 
van de Wob, maak ik dit document daarom niet openbaar. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
De Minister van Veiligheid en Justitie, 
namens d 

Hoofd van de Afdeling Bestuur1ijke en 
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: de Minister van Veiligheid en Justitie, directie Juridische 
en operationele aangelegenheden, afdeling Bestuurlijke en juridische zaken 
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag. 
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