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onderwerp Wob-verzoek m.b.t. status onderzoek deep packet
inspection door KPN

Geachte heer Zenger,

Bij brief van 10 maart 2013 (door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) ontvangen op
12 maart 2013) hebt u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) bij het
CBP een verzoek om informatie ingediend. U verzoekt om documenten die betrekking hebben op
het onderzoek naar het gebruik van deep packet inspection door KPN. Mocht dit onderzoek nog
niet zijn afgerond, dan verzoekt u om documenten die iets zeggen over de voortgang en/of status
van het onderzoek.

Bij brief van 13 maart 2013 heeft het CBP de ontvangst van het verzoek om informatie bevestigd.
Op 18 maart 2013 hebben medewerkers van het CBP telefonisch contact met u opgenomen over
uw verzoek. In dit telefoongesprek hebt u toegelicht dat uw verzoek ziet op informatie die iets
zegt over de status/(initiele) planning van het onderzoek.

Het onderzoek naar het gebruik van deep packet inspection door KPN1 is thans nog niet afgerond.
Het onderzoek bevindt zich in een afrondende fase.

Met onderhavig besluit beslist het CBP, conform uw verzoek om informatie, daarom op het
verzoek om documenten die iets zeggen over de voortgang en/of status van het onderzoek.
Hiertoe is nagegaan in hoeverre het verstrekken van de desbetreffende informatie achterwege
dient te blijven vanwege enige (uitzonderings)grond in de Wob. Het CBP is op de navolgende
gronden tot de slotsom gekomen dat uw verzoek niet voor inwilliging in aanmerking komt.

1 Dat het CBP onderzoek heeft ingesteld naar de naleving van de Wbp en de verwerking van

persoonsgegevens bij de inzet van deep packet inspection is openbare informatie. Zie o.a. Besluit
OPTA op Wob-verzoek Bits of Freedom van 26 augustus 2011. URL:
htip://www.opta.nl/nl/acrueel/alle-publicaties/publicatie/?id=3465. Voorlopige bevindingen OPTA
over gebruik van Deep Packet Inspection door aanbieders van mobiele telefonienetwerken van 30 juni
2011. URL: http://www.opta.nl/nl/actueel/alle-publicaties/publicatie/?id=3439.
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