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Geachte heer Zenger,

In uw brief van 25 augustus 2012, ontvangen op 28 augustus 2012, heeft u met
een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna : Wob) informatie
verzocht over de, zoals u het formuleert, de niet-militaire inzet van drones.
U vraagt om aile documenten die betrekking hebben op de niet-militaire inzet
van zogenaamde Unmanned Aerial Vehicles (UAV) sinds 2005. Het gaat u daarbij
om de volgende documenten:
-aile verzoeken tot de (niet-militaire) inzet van UAV's;
-de criteria voor het aldan niet honoreren van dergelijke verzoeken ;
- gegevens met betrekking tot de feitelijke in zetten;
- de kosten gemoeid met deze inzetten
- de evaluaties van de inzetten.
Over dit verzoek hebt u op 10 oktober 2012 een gesprek gehad op het ministerie
van Defensie met het hoofd Sectie Nationale Operaties, een medewerker van de
Directie Juridische zaken en de WOB-functionaris.
Tijdens dit verzoek heeft u uw verzoek nader toegelicht, daarnaast is van de zijde
van het ministerie van Defensie de inzet van de UAV Raven toegelicht, waaronder
de procedure. Daarbij is tevens aangegeven dat bij Defensie niet wordt gesproken
over niet-militaire inzet, maar dat het nationale operaties betreft ten behoeve van
de ondersteuning van civiele autoriteiten. Dit wordt ook wei de derde hoofdtaak
van Defensie genoemd . In het kader van deze derde hoofdtaak wordt de UAV
Raven ingezet op grond van artikel 59 van de Politiewet . Dit kan zijn ten behoeve
van de handhaving van de openbare orde of in het kader van strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde . Daarnaast is het mogelij k de UAV Raven in te
zetten in het kader van de Regeling militaire steunverlening in het openbaar
belang.
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In reactie op uw verzoek besluit ik een overzicht van de inzet van de UAV Raven
van 2009 tot en met 25 augustus 2012 openbaar te maken (in de jaren 2005 tot
en met 2008 heeft er geen inzet plaatsgevonden).
Met betrekking tot de inzetten op aanvraag van het ministerie van Veiligheid en
Justitie ten behoeve van de handhaving van de openbare orde en op grond van
de Regeling steunverlening in het openbaar belang treft u in het overzicht de
volgende gegevens aan: datum aanvraag, datum inzet, reden inzet, grondslag en
additionele kosten.
Daarnaast wordt, zeals hiervoor reeds aangegeven, de UAV Raven ingezet ten
behoeve van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.
Ten aanzien van deze inzetten worden de volgende gegevens niet openbaar
gemaakt: datum aanvraag, datum inzet en reden inzet.
Voor het weglaten van deze gegevens beroep ik mij op artikel 10, tweede lid,
onder c, en g, van de WOB. Op grond van artikel, 10 tweede lid, onder c, blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten.
Bij het openbaar maken van deze gegevens is het belang van opsporing en
vervolging van strafbare feiten in het geding. Dit betreft informatie die te
herleiden is tot een specifieke inzet en de reden voor die specifieke inzet.
Hiermee zou tactische informatie worden prijsgegeven ten aanzien van het type
onderzoek waarbij de UAV Raven wordt ingezet waardoor dit middel in de
toekomst mogelijk minder bruikbaar is. Dit is nadelig voor de
opsporingsautoriteiten. Ik ben van oordeel dat het belang van de opsporing
zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid van deze informatie.
In het overzicht ziet u de additionele kosten. Additionele kosten zijn aile extra
k~~te~ va~. Defensie die voortvloeien uit de inzet van militaire middelen. Voor de
m11Jta~re biJStand en steunverlening brengt Defensie additionele kosten in
rekenmg. H~t convenant Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK) regelt
de verrekenmg met de aanvragende instanties. De bezoldigingen van de
medewe~kers van Defensie die betrokken waren bij de inzet worden betaald uit
:e\regullere Defensiebudget en kunnen beschouwd worden als niet-additionele
as en. Deze kosten waren er ook geweest zonder inzet.
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beleidsopvattingen worden conform artikel 11 van de WOB niet openbaar
gemaakt.

De Minister van Defensie
voor deze,
De secretaris-generaal,
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Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit
bezwaar indienen bij de minister van Defensie. Het bezwaarschrift dient te worden
gericht aan DienstenCentrum Juridische Dienstverlening, Commissie advisering
bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift
moet zijn ondertekend, een dagtekening bevatten en van de naam en het adres van
de indiener zijn voorzien. Uit het bezwaarschrift moet duidelijk blijken tegen welk
besluit en op welke gronden bezwaar wordt gemaakt.
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