
Ministerie van Veiligheid en Justitie 

> Relouradres Postbus 20301 2S00 EH Den Haag 

Aan de heer R. Zenger 
Nachtwachtlaan 114 
1058 ED AMSTERDAM 

Datum 6 januari 2011 
Onderwerp beslissing op uw bezwaar 

Geachte heer Zenger, 

Naar aanleiding van uw bezwaarschrift van 3 oktober 2010, deel ik u het volgende 
mee. 

Verloop van de procedure 
Bij uw brief van 30 juli 2010 heeft u verzocht 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 over de privacyaspecten van deze informatie
uitwisseling . Bij besluit van 21 september 2010 heb ik een aantal documenten 
openbaar gemaakt en verstrekt en voorts ten aanzien van een aantal andere 
documenten de openbaarmaking geweigerd. Tegen mijn besluit heeft u bij brief 
van 3 oktober 2010 bezwaar gemaakt. 

Bij emailbericht van 29 oktober 2010 heeft u te kennen gegeven geen gebruik te 
willen maken van de mogelijkheid uw bezwaar mondeling toe te lichten voor een 
hoorcommissie, zodat daarvan is afgezien. 

Ontvankelijkheid 
Uw bezwaarschrift is ingediend binnen zes weken na bekendmaking van het 
besluit en het voldoet ook aan de overige door de Algemene wet bestuursrecht 
gestelde eisen, zodat het bezwaarschrift ontvankelijk is. 

W ette lijk kader 
Uw verzoek moet worden beoordeeld aan de hand van de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob). Uitgangspunt van de Wob is dat er, in het be lang 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 
(een of meer) van de in artikel 10 en 11 van de wet genoemde 
uitzonderingsgronden of beperkingen voordoen. 

Hierna bespreek ik uw bezwaren. 
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Beoordeling van het bezwaar 
Uw bezwaar bestaat er uit dat er volgens u enkele documenten ontbreken. 
Daarbij gaat het om een informatiebeveiligingsplan en een communicatieplan. U 
geeft aan dat deze documenten onlosmakelijk deel uit maken van het convenant 
waarvan u openbaarmaking heeft gevraagd, maar dat zij door mij niet openbaar 
zijn gemaakt. 
Naar aanleiding van uw bezwaar is nogmaals gezocht naar documenten binnen 
het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarbij zijn twee documenten 
aangetroffen. Ten eerste gaat het om het "Werkdocument bekrachtiging 
convenant publiek-private samenwerking". Dit is het communicatieplan waar u op 
doelt. Het tweede document betreft het "Beveiligingsplan pilot 5/6". 
Voor beide documenten geldt dat ik deze in reactie op uw bezwaar alsnog 
gedeeltelijk openbaar maak. In zoverre acht ik uw bezwaar gedeeltelijk gegrond. 
Voor de delen die ik niet openbaar maak licht ik u hieronder de 
weigeringsgronden toe. 

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 belde documenten zijn namen, telefoonnummers en email-adressen van 
ambtenaren en derden opgenomen. Nu bij volledige openbaarmaking van de 
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 van deze 
informatie in belde documenten niet opweegt tegen het belang van de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. 

Voor het beveIlIgingsplan zijn daarnaast nog twee andere weigeringsgronden van 
toepassing. 
1. Op grond van artikel 10, tweede lid, onder c, van de Wob blijft het verstrekken 
van Informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het 
belang van de opsporing en de vervolging van strafbare feiten. Deze 
uitzonderingsgrond ziet niet alleen op de bescherming van de belangen in het 
concrete geval van een te onderzoeken strafbaar feit, maar ook op de 
bescherming van deze belangen bij de verstrekking van informatie over 
opsporingsmethodieken en -strategieën in algemene zin, die de opsporing van 
strafbare feiten onmogelijk kan maken. In de delen van het beveilIgingsplan 
waarvan Ik de openbaarmaking weiger, zijn gegevens opgenomen over allerlei 
aspecten van informatieuitwisseling, waaronder de wijze van versleuteling en 
verzending van de uit te wisselen documenten tussen partners bij dit convenant. 
Openbaarmaking van de gegevens kan ertoe leiden dat derden op ongeoorloofde 
wijze gegevens kunnen onderscheppen in concrete lopende zaken. Hiermee kan 
de integriteit van de opsporing in gevaar komen. In dit licht bezien ben ik van 
oordeel dat het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten 
zwaarder dient te wegen dan het belang van openbaarmaking. 
2. Op grond van artikel 10, tweede lid, 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 benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van 
derden. Ik ben van mening dat openbaar maken van het gehele plan een 
beveIlIgingsrisico Inhoudt. De Integriteit van de opsporing en de veiligheid van 
medewerkers, ook bij de private partijen kan in gevaar komen door 
openbaarmaking van het gehele document. 
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Ik ben derhalve van mening dat verdere openbaarmaking niet opweegt tegen het 
belang dat artikel 10, tweede lid, onder g, van de Wob beoogt te beschermen. 

De omstandigheid dat het beveiligingsplan, zoals u ook In uw bezwaarschrift 
opmerkt, onderdeel uitmaakt van het convenant, leidt niet tot het oordeel dat het 
gehele plan (met uitzondering van persoonsgegevens) openbaar gemaakt zou 
kunnen worden. 

Beslissing 
Ik handhaaf het bestreden besluit ten aanzien van de daarin met betrekking 
tot de documenten genoemd onder 1 tot en met 16 genomen beslissing. 
Uw bezwaar acht ik gedeeltelijk gegrond. Ik maak het "Werkdocument 
bekrachtiging convenant publiek-private samenwerking" en het 
" BeveIligingsplan pilot 5/6" gedeeltelijk openbaar. 

ei ligheid en Justitie, 

'">""''''c ur Juridische en Operationele 
eden 

Binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit kan een ieder wiens belang 
rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, een beroepschrift indienen bij de sector 
bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarin hij zijn woonplaats In 

Nederland heeft. Het beroepschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten 
minste zijn naam en adres de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep Is gericht, en de gronden waarop het beroepschrift rust. Daarnaast moet zo mogelijk 
een afschrift van de beslissing op bezwaar worden bijgevoegd. Van de Indiener van hel 
beroepschrift wordt gr iffierecht geheven door de griffier van de rechtbank. Nadere 
Informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling wordt door de griffie 

van de rechtbank verstrekt. 
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