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1 9 MAART 20KDatum
Onderwerp Beslissing op uw Wob-verzoek

Geachte heer Zenger,

Bij brief van 3 februari 2014 heeft u bij mijn ministerie een verzoek ingediend als
bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

U verzoekt documentatie over de civiele inzet van de Unmanned Aeriel Vehicles
(UAV) gedurende de periode 26 augustus 2012 tot en met 31 december 2013. In
2012 heeft u een vergelijkbaar verzoek ingediend, waarbij u bij besluit van 18
december 2012 een overzicht is verstrekt over de inzet van de UAV Raven
gedurende de periode 2009 tot en met 25 augustus 2012. U verzoekt thans een
vergelijkbaar overzicht te ontvangen.

In antwoord op uw verzoek besluit ik een overzicht van de civiele inzet van de
UAV over de periode 26 augustus 2012 tot 31 december 2013 openbaar te
maken. U treft dit gevoegd aan.

Het uitvoeren van nationale operaties is een van de drie hoofdtaken van de
krijgsmacht. Summier gesteld kan de ondersteuning van civiele autoriteiten
plaatsvinden in de vorm van militaire bijstand of militaire steunverlening in het
openbaar belang. De inzet op basis van de Politiewet 2012 kan plaatsvinden in
het kader van de openbare orde handhaving (vanuit de burgemeester, via de
Commissaris van de Koningin naar de Minister van Veiligheid en Justitie - VenJ -)
of ter strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde (vanuit de Officier van
Justitie, via het College van Procureurs Generaal naar de Minister van VenJ).
Daarnaast kan inzet plaatsvinden op basis van de Wet op de Veiligheidsregio's
(vanuit de Veiligheidsregio naar de Minister van VenJ). Ook de Regeling Militaire
Steunverlening in het openbaar belang kan de grondslag voor inzet vormen.

Met betrekking tot inzet 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 aan de
volgende gegevens: datum inzet, locatie, reden inzet, grondslag, aanvrager,
datum aanvraag, type UAV, additionele kosten en duur inzet.
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