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Geachte heer Zenger, 

Prins Claus laan 16 
2595 AJ Den Haag 
Telefoon +31 (0)703399600 
telefax +31 (0)70 339 98 54 

Bij beantwoording de 
datum en ons kenmerk 
vermelden. Wilt u slechts 
één zaak in uw brief 
behandelen. 

Bij brief van 10 september 2010 aan het ministerie van Defensie heeft u op grond van 

de Wet openbaarheid van bestuur gevraagd om het openbaar maken van documenten 

die betrekking hebben op: 

1. het aantal in 2009 digitaal uitgevoerde forensisch onderzoeken op gegevensdragers 

van reizigers op Schiphol, bij voorkeur uitgesplitst naar soort gegevensdrager; 

2. het aantal zaken dat het Openbaar Ministerie naar aanleiding van een dergelijk 

onderzoek is gestart en het aantal zaken dat daadwerkelijk voor de rechter is 

gebracht; 

3. het aantal vragen en/of klachten van betrokkenen bij het uitvoeren van de 

onderzoeken. 

In een besluit van 16 november 2010 is namens de minister van Defensie beslist op op 

de onderdelen 1 en 3 van uw verzoek. Voor het tweede onderdeel van uw verzoek 

heeft het ministerie van Defensie uw verzoek ter behandeling overgedragen op 25 

november 2010 aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie van 

Veiligheid en Justitie heeft het verzoek op zijn beurt ter behandeling overgedragen aan 

het College van procureurs-generaal. 
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Het College is overeenkomstig de 'Mandaatregeling niet-beheersaangelegenheden 

openbaar ministeriel' bevoegd te beslissen op de bezwaren die in het kader van de 

Wob zijn ingediend bij het Openbaar Ministerie (verder: OM). 

Bij brief van 3 januari 2011 heeft u het College erop gewezen dat de beslistermijn niet 

is verdaagd en aangegeven dat de termijn voor het nemen van een beslissing op het 

verzoek is verstreken. Daarom heeft u het College in die brief op grond van artikel 4:17 

van de Algemene wet bestuursrecht in gebreke gesteld. 

De behandeling van uw verzoek heeft langer geduurd dan wenselijk is en er is 

verzuimd u na de doorzending via het Ministerie van Veiligheid en Justitie een 

ontvangstbevestiging te sturen. Namens het College bied ik u daarvoor mijn 

verontschuldigingen aan. 

Het College gaat nu eerst in op het verzoek en vervolgens op de ingebrekestelling. 

Ovenvegingen ten aan zien van uw verzoek 

Uit inlichtingen van het parket Haarlem is gebleken dat het openbaar ministerie niet 

beschikt over documenten waarin is neergelegd in hoeveel zaken een dergelijk 

onderzoek is gestart noch hoeveel zaken daadwerkelijk voor de rechter zijn gebracht. 

Het openbaar ministerie voert geen registratie van onderzoek aan digitale 

gegevensdragers. De gegevensdragers worden niet als zaak in het 

bedrijfsprocessensysteem van het openbaar ministerie geregistreerd. Doorgaans zijn 

gegevensdragers stukken van overtuiging. 

Beslissing op het verzoek 

Nu het OM niet beschikt over documenten waarin de door u gevraagde gegevens zijn 

neergelegd wijst het College uw verzoek om openbaarmaking af. 

Ovenvegingen ten aanzien van de ingebrekestelling 

1 Regeling van de minister van justitie van 9 november 2009, nr. 5602920109, houdende verlening van 

mandaat, volmacht en machtiging aan de secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en het College 

van procureurs-generaal ten aanzien van aangelegenheden van het openbaar ministerie die niet het beheer 

van het openbaar ministerie betreffen. Gepubliceerd in de Staatscourant 2009,17519. 
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Ingevolge artikel 4:17, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht verbeurt het 

bestuursorgaan aan de aanvrager een dwangsom voor te hoogste 42 dagen voor elke 

dag dat hij in gebreke is tijdig een beschikking op een aanvraag te geven. In artikel 

4:17, derde lid, is bepaald dat de eerste dag waarover de dwangsom verschuldigd is, de 

dag is waarop twee weken zijn verstreken na de dag waarop de termijn voor het geven 

van de beschikking is verstreken en het bestuursorgaan van de aanvrager een 

schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen. 

Op grond van artikel 4:18 van de Algemene wet bestuursrecht stelt het bestuursorgaan 

de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij beschikking vast binnen twee 

weken na de laatste dag waarover de dwangsom verschuldigd was. 

Beslissing op de ingebrekestelling 

Het College stelt vast dat nog geen dwangsom is verschuldigd nu binnen een periode 

van tw~e weken na Qntvllngst van de ingebrekestelling op uw verzoek is beslist. 

Het College vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

de Minister van Veiligheid en Justitie, 

namens deze, 

het College van procureurs-generaal, 

Voor deze, 

het plaatsvervangend hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken, 

mr. H.C.L. Vreugdenhil 

Een ieder die door een beschikking rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan hiertegen 

ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. Ingevolge de artikelen 6:7 en 

6:8 van deze wet kan een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken 

na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt. Dit bezwaarschrift dient te worden 

gericht aan het College van procureurs-generaal, postbus 20305, 2500 EH Den Haag. 
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