
Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de heer R. Zenger
Nachtwachtlaan 114
1058 ED AMSTERDAM

Datum 26 mei 2011
Onderwerp uw verzoek van 29 maart 2011 inzake registratie bevraging

bewaarplicht 2010.

Geachte heer Zenger,

Naar aanleiding van uw WOB-verzoek van 29 maart 2011,
uw kenmerk 0000086-01, deel ik u het volgende mee.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj

Contactpersoon
M.F.J.P. Hoeksema
juridisch medewerker
T 070 370 79 11
F 070 370 79 00
m.hoeksema@minjus.nl

Ons kenmerk
180399
Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts een zaak in uw
brief behandelen.

Uw verzoek

U geeft aan dat in Nederland de bewaarplicht in September in 2009 in werking is
getreden en dat sinds 1 januari 2010 het aantal bevragingen wordt geregistreerd.
Met een beroep op de Wob verzoekt u om openbaarmaking van de documenten
met informatie over deze registratie. Het gaat u om alle versies van alle
documenten zoals bij of onder mij aanwezig.

Wettelijk kader
Ik heb uw verzoek 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 die
informatie bestaat. Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de
gevraagde informatie achterwege laten wanneer zich uitzonderingsgronden of
beperkingen voordoen.

Het recht om openbaarmaking op grond van de Wob dient het publieke belang
van een goede en democratische bestuursvoering, welk belang de Wob
vooronderstelt. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid
worden gemaakt 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
weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang de
verzoeker. Wanneer deze belangenafweging 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.
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