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Geachte heer Zenger,

In antwoord op uw brief van 13 maart 2011 aan de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en in vervolg op de brief van 23 maart waarin u op de
hoogte wordt gesteld van de ontvangst en registratie van uw Wob-verzoek -na
doorzending- bij het ministerie van Veiligheid en Justitie op 18 maart, bericht ik u
als volgt.

Uw verzoek
Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vraagt u om
openbaarmaking van het bericht van een politiemedewerker dat de aanleiding heeft
gevormd voor de schriftelijke vragen van de kamerleden Kuiken en Heijnen
betrekking hebbend op "de administratieve lasten van commercieel getinte
verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)" d.d. 21
december 2010.

Wet te l i j k 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 (een of l aer) van de in de artikelen 10 en 11 van de
Wob genoemde uitzonderingsgronc n of beperkingen voordoen.

Besl issing
Het door u gevraagde document, een e-mailbericht van een politiemedewerker van
25 november 2010, maak ik openbaar met weglating van de persoonsgegevens van
politieambtenaren (naam en functie, e-mail adres enz.).
Ik beroep mij daarbij op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob. Het
belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deze individuele
personen acht ik zwaarwegender dan het belang van openbaarmaking van deze
gegevens.
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