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Datum 4 maart 2011 
Onderwerp wob-verzoek inzake brief meldpunt kinderporno 

Geachte heer/mevrouw, 

Naar aanleiding van uw brieven van 17 december 2010 en 16 februari 2011, 
respectievelijk met kenmerk W2010040-01 en 000040-02, en in vervolg op mijn 
brief van 17 januari 2011 met kenmerk 172934 bericht ik u als volgt. 

Gevraagd document 
Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vraagt u om 
openbaarmaking van de brief van het Meldpunt Kinderporno. 

Het wettelijk kader 
Uw verzoek is beoordeeld aan de hand van de 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 de 
artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen 
voordoen. 
Het recht op openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en 
democratische bestuursvoering, welk belang de Wob vooronderstelt. Daarom kan 
ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid gemaakt worden naar gelang 
de persoon of de oogmerken van de verzoeker. Bij de te verrichten 
belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene of publieke belang bij 
openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de 
uitzonderingsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang 
van de verzoeker. Wanneer deze belangenafweging van het bestuursorgaan leidt 
tot het oordeel dat de gevraagde informatie geheel of gedeeltelijk verstrekt moet 
worden, betekent dit dat niet alleen de verzoeker, maar iedereen die dat wenst 
van deze informatie kennis kan nemen. 

Beoordeling 
De brief die ik heb ontvangen van de werkgroep blokkeren kinderporno maak ik 
openbaar en treft u bijgaand aan. Deze is tevens aan de Tweede Kamer gestuurd. 
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Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen. 
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Op 18 februari jl ontving ik uw brief met kenmerk 000040-02. In deze brief stelt u 
mij in gebreke omdat de beslistermijn voor de behandeling van uw wobverzoek 
inzake de brief van het Meldpunt Kinderporno is overschreden. 
Nu u de beslissing op uw wobverzoek binnen twee weken na ontvangst van uw 
brief waarin u mij in gebreke stelt ontvangt, betekent dit dat ik u geen dwangsom 
hoef te betalen. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
De Minister van Veilighei 
namens deze, 

Bestuurlijke en 
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