
Ministerie van Veiligheid en Justitie 

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag 

De heer R. Zenger 
Nachtwachtlaan 114 
1058 ED AMSTERDAM 

Datum 24 januari 2011 
Onderwerp Uw bezwaarschrift wob-verzoek project dataretentie 

Geachte heer Zenger, 

Naar aanleiding van uw bezwaarschrift van 9 november 2010 dat u heeft 
ingediend tegen mijn beslissing van 5 oktober 2010 op uw verzoek tot 
openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het project 
dataretentie, kenmerk 167807 (hierna: het bestreden besluit), deel ik u het 
volgende mee. 

Verloop van de procedure 

Bij brief van 30 juli 2010 heeft u verzocht om openbaarmaking van documenten 
met betrekking tot het project dataretentie, in het bijzonder de deelprojecten 
historische naam-, adres-, en woonplaatsgegevens (HNAW) en historische 
verkeersgegevens (HVG). Bij brief van 5 oktober 2010 heb ik op uw verzoek 
beslist. Daartegen heeft u bij brief van 9 november 2010 bezwaar aangetekend . 
Naar aanleiding van de bij de beslissing van 5 oktober 2010 openbaar gemaakte 
documenten heeft u bij brief van 29 oktober 2010 een aanvullend verzoek gedaan 
tot openbaarmaking van de interne notitie gegevensmakelaar. Bij brief van 18 
november 2010 heb ik u de ontvangst van het bezwaarschrift bevestigd en u 
verzocht aan te geven of u gebruik wilt maken van het recht te worden gehoord. 
U heeft schriftelijk aangegeven van dit recht geen gebruik te willen maken. Bij 
brief van 25 november 2010 heb ik aangegeven dat de interne notitie 
gegevensmakelaar reeds deel uitmaakt van mijn beslissing van 5 oktober 2010 en 
dat ten aanzien van dit document expliciet een beslissing zal worden gegeven in 
de beslissing op bezwaar. Bij brief van 23 december 2010 heb ik de beslissing op 
het bezwaarschrift voor ten hoogste zes weken verdaagd . 

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. 
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Wettelijk 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 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 
(een of meer) van de in artikel 10 en 11 van de wet genoemde 
uitzonderingsgronden of beperkingen voordoen. 

Gronden van bezwaar en beoordeling 

Hieronder bespreek ik de door u aangevoerde gronden van bezwaar in de 
volgorde zoals in uw bezwaarschrift opgenomen. 

1. U maakt bezwaar tegen de weigering tot openbaarmaking van een groot deel 
van paragraaf 2.1 van het Projectplan Implementatie Dataretentie van 11 mei 
2009. U geeft daarbij aan dat het daardoor niet mogelijk is om de beoogde doelen 
en de gekozen oplossingen goed geïnformeerd te beoordelen. U wijst er daarbij 
op dat in de wel openbaar gemaakte business cases genoemde knelpunten wel 
(gedeeltelijk) openbaar zijn gemaakt. U verzoekt eventueel openbaarmaking van 
een beperktere versie of een samenvatting . 

Ik heb in het bestreden besluit aangegeven dat paragraaf 2.1 betrekking heeft op 
gegevens die inzicht geven in ondervonden zwaktes en knelpunten in de huidige 
situatie en dat die informatie wordt geweigerd op grond van artikel 10, eerste lid, 
aanhef en onder b, en tweede lid, aanhef en onder c en d van de Wob. Dat een 
(gedeeltelijke) weigering de mogelijkheid van toetsing door u beperkt, is inherent 
aan de weigering en kan geen zelfstandig argument zijn voor openbaarmaking. 
Abusievel ijk is in het bestreden besluit ook art. 10, eerste lid , aanhef en onder d 
als toepasselijke weigeringsgrond vermeld. 
Ik acht dit onderdeel van uw bezwaar ongegrond . 

2. U verzoekt alsnog openbaarmaking van de als bijlage bij de agenda van de 
stuurgroep van 17 november 2009 gevoegde 'opdracht ontwikkeling business 
case HNAW'. 

Bij een nadere zoekslag heb ik de betreffende 'opdracht ontwikkeling business 
case HNAW' van 7 juli 2009 aangetroffen. Deze opdracht is niet in de primaire 
beslissing betrokken. Dit document maak ik openbaar, met uitzondering van de 
namen van de betrokken ambtenaren en andere tot personen herleidbare 
gegevens. Openbaarmaking daarvan blijft achterwege op grond van art. 10, 
tweede lid, aanhef en onder e, Wob . 

Ik heb tevens aangetroffen een memo van 20 november 2009, betreffende een 
'Voorstel definitie HNAW' waarin voorste llen worden gedaan voor een uitwerking 
en de invulling van de hiervoor genoemde opdracht. In de aanhef van dit memo 
wordt aangegeven dat het een werkdocument betreft dat zal worden verwerkt in 
de nog op te stellen business case HNAW. 
Dit document maak ik niet openbaar op grond van art. 11, eerst lid , Wob. Het 
document bestaat vrijwel geheel uit persoonlijke beleidsopvattingen in het kader 
van intern beraad. Voor zover hierin feiten zijn opgenomen zijn deze reeds 
openbaar geworden met de openbaarmaking van de business case HNAW 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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3. U wijst erop dat in de agenda van 17 november 2009 onder punt 3 één woord 
is doorgehaald, en verzoekt aan te geven welke van de uitzonderingsgronden van 
toepassing is . 

Zoals in het bestreden besluit aangegeven zijn de delen van agenda 's die 
betrekking hebben op namen van de betrokken ambtenaren en andere tot 
personen herleidbare gegevens niet openbaar gemaakt. Bij het gezwarte woord 
gaat het om de naam van een ambtenaar betrokken bij het project dataretentie. 
Dit onderdeel van uw bezwaar acht ik ongegrond. 

4. U voert bij het openbaar gemaakt document ' Nuancering kosten Business Case 
Alternatief 2' van 15 juni 2010 aan dat de zwarte gedeelten zijn geweigerd op 
grond van art. 10, tweede lid, aanhef en onder e (privacy), maar dat gelet op de 
lengte van de zwarte passages niet aannemelijk is dat deze uitzonderingsgrond 
daarop van toepassing is . 

Uw bezwaar acht ik op dit punt gegrond . Bij een deel van de 'zwartingen ' gaat het 
om namen van betrokken ambtenaren. Bij andere gedeelten, onder andere die 
waarop u wij st, kan de weigering tot openbaarmaking niet op art. 10, tweede lid, 
aanhef en onder e worden gegrond. In het bestreden besluit is abusievelijk niet 
opgenomen dat die passages worden geweigerd op grond van art. 10, eerste lid, 
aanhef en onder c en tweede lid aanhef en onder c en d. Ik voeg deze gronden bij 
deze beslissing toe . Het betreft onder meer getalsmatige informatie van 
betrokken private partijen . Deze partijen hebben verzocht geen door hen 
aangeleverde getalsmatige informatie openbaar te maken. Voorts betreft het 
(kwantitatieve) gegevens waaruit de vraag van Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten kan worden opgemaakt . Openbaarmaking van de informatie 
kan inzicht geven in de werkwijze van de diensten en het goed functioneren van 
de opsporing en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belemmeren . 

5. U voert aan dat in de Business Case HVG paragraaf 3.4 volledig is doorgehaald 
en dat het niet waarschijnlijk is dat het openbaar maken van alle (deel) stappen 
van de bevraging schadelijk is voor de belangen van opsporing, vervolging en van 
inspectie en toezicht en controle door bestuursorganen. 

In paragraaf 3.4 van de Business Case HVG gaat het om een beschrijving van het 
proces voor opsporing in detail. De beschrijving geeft inzicht hoe de politie te 
werk gaat bij bevragingen en welke systemen en beveiligingen daarbij worden 
gebruikt . De paragraaf betreft een zodanig samenhangend geheel dat daaruit niet 
afzonderlijke delen openbaar kunnen worden gemaakt. Met openbaarmaking 
zouden werkwijzen en tactieken van de opsporingsdiensten inzichtelijk worden, 
met mogelijke schade voor de opsporing en vervolging . Het belang van 
openbaarmaking acht ik niet opwegen tegen het belang van opsporing en 
vervolg ing. Dit onderdeel van uw bezwaar acht ik ongegrond . 

6. U voert aan dat in de Business Case HVG een groot deel van paragraaf 4.1 
volledig is doorgehaald en dat uit de tekst die niet is doorgehaald niet is af te 
leiden waar het over gaat en waarom er belangen zouden worden geschaad . 

Bij het gezwarte deel van paragraaf 4.1 gaat het om een (kwantitatieve) 
beschrijving van de verdeling van de bevraging internet en telefonie over de 
verschillende aanbieders. Ten aanzien van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
is kwantitatieve informatie staatsgeheim gerubriceerd. Dat betekent dat ook niet 
mag worden afgeleid uit andere kwantitatieve gegevens wat de kwantitatieve 
vraag van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is. Informatie over aantallen 
verzoeken bij individuele of groepen aanbieders of getalsmatige verhouding 
kunnen niet openbaar worden gemaakt, omdat dit inzicht kan geven in de 
werkwijze van de verschillende diensten . 
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Overigens wordt in het bestreden besluit abusievelijk verwezen naar art. 10, 
eerste lid, aanhef en onder d, Wob. Deze weigeringsgrond is hier niet van 
toepassing. Dit onderdeel van uw bezwaar acht ik ongegrond . 

7. U maakt bezwaar tegen de weigering de meeste bijlagen bij de Business Case 
HVG openbaar te maken . In de bijlagen gaat het onder meer om voorbeelden van 
formulieren. U geeft aan dat het niet waarschijnlijk is dat met openbaarmaking 
van deze modellen de belangen van opsporing en vervolging kunnen worden 
geschaad. 

Het gaat bij deze bijlage om modellen die worden gebruikt in de 
opsporingspraktijk. Openbaarmaking daarvan kan inzicht geven in de werkwijzen 
en tactieken van de opsporingsdiensten, daarnaast bestaat het risico dat met vrije 
beschikbaarheid van dergelijke modellen, deze door anderen dat de 
opsporingsdiensten worden misbruikt. Gelet hierop weegt het belang van 
opsporing en vervolging in dit geval zwaarder dan het belang van openbaarheid. 
Dit onderdeel van uw bezwaar acht ik ongegrond. 

8. U maakt bezwaar tegen de weigering van de bijlagen E, F en G bij de Business 
Case HVG. U acht het onwaarschijnlijk dat deze bijlagen in hun geheel kunnen 
worden geweigerd op de in het bestreden besluit genoemde gronden . 

Bij de bijlagen E, F en G gaat het zoals uit de openbare inhoudsopgave van de 
businesscase blijkt, om een beschrijving van "IT -perspectief, componenten, lasten 
en baten" in respectievelijk plateau I, Il en lIl . Het betreft mede een technische 
uitwerking van de hoofdstukken 5, 6 en 7 van de business case die grotendeels 
openbaar zijn gemaakt. Het gaat bij deze bijlagen telkens om een schematische 
weergave van het proces van informatieoverdracht en van welke systemen, 
verbindingen en beveiligingen daarbij sprake is. Onder het schema is telkens een 
toelichting daarop opgenomen. Bij plateau I en II gaat het om de processen bij de 
opsporingsdiensten, terwijl in plateau III ook de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten zijn opgenomen. 
Openbaarmaking van de bijlagen heb ik geweigerd op grond van art. 10, eerste 
lid, aanhef en onder b, Wob 10, (plateau III) en art. 10, tweede lid, aanhef en 
onder c en d (plateau I, II en III). Ook hier geldt dat in het bestreden besluit 
abusievelijk wordt verwezen naar art. 10, eerste lid, aanhef en onder d, Wob. 
Deze weigeringsgrond is hier niet van toepassing. Openbaarmaking van de 
bijlagen zou belangen van opsporing en vervolging en van de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten kunnen schaden, omdat inzicht kan worden verkregen in de 
wijze waarop informatie wordt verkregen, welke systemen in gebruik zijn en 
welke beveiligingen worden toegepast. Informatie over de methodieken, 
technieken en systemen in gebruik bij de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is 
als staatsgeheim gerubriceerd . 
Dit onderdeel van uw bezwaar acht ik ongegrond. 

9. U voert aan dat in de brief van KPN van 23 augustus 2010 de namen van de 
aanbieders met wie KPN samenwerkt zijn weggestreept. U acht dit niet in 
overeenstemming met de Wob, omdat de privacybescherming niet geldt voor 
namen van rechtspersonen . 

Uw bezwaar acht ik gegrond. Deze brief van KPN treft u bij deze beslissing aan 
met de namen van de betrokken bedrijven zichtbaar. Dit bezwaar raakt ook aan 
bijlage 7 (p.14) van het openbaar gemaakte document "Nuancering kosten 
Business Case HNAW Alternatief 2' en bijlage B (p.78) van de 'Business Case 
HVG'. In deze bij het bestreden besluit openbaar gemaakte documenten zijn de 
namen van de betrokken aanbieders en andere externen gezwart. Ik maak de 
bedrijfsnamen vermeld in deze bijlagen alsnog openbaar. 
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10. U wijst erop dat in de agenda van de vergadering van de stuurgroep van 
24 augustus 2010 wordt verwezen naar een verslag van een bespreking op 
18 augustus 2010 met KPN. U verzoekt openbaarmaking van dit verslag. 

Dit informele gespreksverslag maak ik niet openbaar op grond van art. 11, eerste 
lid , Wob. Het betreft een document opgesteld in het kader van intern beraad dat 
bestaat uit persoonlijke beleidsopvattingen. Van intern beraad is ook sprake als in 
een geval als het onderhavige een externe partij daarbij betrokken is (vg!. TK 
1986-1987, 19859, nr. 3, p. 25). Ik acht het niet in het belang van een goede en 
democratische bestuursvoering dat informatie wordt verstrekt over de 
persoonlijke beleidsopvattingen in genoemd verslag . Openbaarmaking van 
dergelijke verslagen zou een open ambtelijk overleg te zeer kunnen belemmeren . 

Bij verschillende hiervoor opgenomen onderdelen heeft u verzocht dat indien de 
gevraagde informatie niet in zijn geheel kan worden verstrekt, een beperktere 
versie of een samenvatting wordt verstrekt. Het verstrekken van een 
samenvatting is één van de vormen waarin informatie kan worden verstrekt als 
bedoeld in artikel 7 van de Wob . Dit artikel is niet van toepassing op informatie 
waarvan openbaarmaking met een beroep op een van de bepaling van de Wob 
moet of mag worden geweigerd (Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 14 
mei 2008, UN : BD 1470). 
Voor de delen van documenten die worden geweigerd op de uitzonderingsgronden 
zoals in het bestreden besluit genoemd, is het verstrekken van een samenvatting 
daarom niet aan de orde. Dat ziet immers enkel op informatie die openbaar kan 
worden gemaakt op grond van de Wob. 

Interne notitie gegevensmakelaar 

U heeft bij aanvullende Wob-verzoek van 29 oktober 2010 verzocht om 
openbaarmaking van de interne notitie 'Gegevensmakelaar' van 5 februari 2010 . 
Deze notitie maakt reeds deel uit van het bestreden besluit. Onder punt 7 van de 
beslissing van 5 oktober 2010 wordt met de nota van 5 februari 2010 gedoeld op 
de interne notitie gegevensmakelaar. Openbaarmaking van deze notitie is 
geweigerd op grond van de artikelen 11, eerste lid en 10, tweede lid , aanhef en 
onder c en g van de Wob. Ik handhaaf die weigering . Het betreft een stuk dat is 
opgesteld in het kader van intern beraad en vrijwel geheel uit persoonlijke 
beleidsopvatting bestaat. Voor zover er in dit document sprake is van feiten geldt 
dat deze zozeer verweven zijn met de persoonlijke beleidsopvattingen dat deze 
niet afzonderlijk openbaar kunnen worden gemaakt. 

Gelet op de verwarri ng die ten aanzien van dit document is ontstaan en met het 
oog op een duidelijke inventarisatie geef ik hieronder in aanvulling op de punten 7 
en 8 van het bestreden besluit de benamingen van de betreffende nota 's en 
memo's. 

7. 
- Interne nota van 23 mei 2005 met als onderwerp 'Dataretentiemodel ' . 
- Interne nota van 2 april 2007 met als onderwerp 'DGRR-beleid t .a.v. 
data retentie ' . 
- Interne memo van 19 april 2010 aan de projectleider Dataretentie, met als 
onderwerp 'Nadere detaillering kosten ClOT'. 
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8. 
- Interne memo van 9 december 2008 met als onderwerp 'Stappen naar aanpak 
Verkeerstoren en Dataretentie'. 
- Interne memo van 12 janua ri 2009 met als onderwerp PvA Verkeerstoren . 
- Interne memo van 16 april 2009 met als onderwerp 'Project Dataretentie'. 
- 2 Interne memo's van 21 april 2009, met als onderwerp 'Project Dataretentie ' 
- Interne memo van 15 juni 2009, met als onderwerp Stuurgroep Dataretentie '. 
- Interne memo van 23 juni 2009 met als onderwerp 'Uitleg ClOT-concept'. 
- Interne memo van 16 december 2009 met als onderwerp 'Aanpassing planning 
oplevering business Case HNAW. 
- Interne memo van 31 maart 2010 met als onderwerp 'Voorstel voor ontsluiting 
HNAW'. 
- Interne memo van 30 juni 2010 met als onderwerp 'Voortgang project 
Dataretentie . 
- Interne memo van 2 augustus 2010 met als onderwerp ' Uitwerking kosten 
Business Case Historische NAW gegevens'. 
- Interne memo van 2 augustus 2010 met als onderwerp 'Business Case 
Historische Verkeersgegevens '. 
- Interne memo van 17 augustus 2010 met als onderwerp 'Algemene voortgang 
project Dataretentie. 

Beslissing 

1. Uw bezwaar acht ik gedeeltelijk gegrond; 
2. Ik handhaaf het bestreden besluit voor het overige onder aanvulling van de 

motivering zoals hierboven weergegeven; 
3. Ik maak de opdrachtformulering openbaar zoals hiervoor onder 2 

aangegeven . Voorts maak ik ruimer openbaar bijlage 7 van het document 
" Nuancering kosten Business Case HNAW Alternatief 2', Bijlage B van de 
'Business Case HVG' en de brief van KPN van 23 augustus 2010. Deze 
stukken treft u bij deze beslissing aan. 

4. Ik weiger de openbaarmaking van de 'interne notitie gegevensmakelaar', het 
memo 'Voorstel definitie HNAW' en het gespreksverslag van een bespreking 
met KPN op 18 augustus 2010. 
Voor de motivering van deze beslissingen verwijs ik u naar het hierboven 
staande en het bestreden besluit . 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd . 

Hoogachtend, 

eiligheid en Justitie, 

ur Juridische en Operationele 
en eden 
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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 het beroepschrift 
wordt griffierecht 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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