
Betreft

Wob-verzoek inzake verzoeken bij aanbieders van 

veelgebruikte sociale netwerken

Kenmerk

0000182

Datum

Amsterdam, 1 december 2011

Geachte heer, mevrouw,

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzoek ik u alle documenten openbaar te 

maken met betrekking tot:

• het aantal verzoeken (verstrekt in welke vorm dan ook) gericht aan de aanbieders van de 

veelgebruikte sociale netwerkdiensten op internet om gegevens van en/of over gebruikers,

• het soort verzochte gegevens, zoals, maar niet beperkt tot, de identificerende gegevens, 

verkeersgegevens, inhoud van de communicatie, gegevens met betrekking tot de relatie tot 

andere personen, profielinformatie,

• de rechtsgrond waarop deze verzoeken gebaseerd zijn (indien van toepassing),

• het aantal keer dat voor deze verzoeken de goedkeuring van de officier van justitie en/of 

rechter-commissaris is verkregen,

• het aantal keer dat deze verzoeken door de aanbieder van de dienst geweigerd zijn en de 

reden voor deze weigering(en),

• het beleid met betrekking tot het doen van deze verzoeken, en

• de afspraken die zijn gemaakt met de aanbieders van deze diensten met betrekking tot het 

doen van deze verzoeken.
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Ik verzoek u ook om alle documenten openbaar te maken die aangeven:

• of voornoemde verzoeken betrekking hadden op verdachten of niet-verdachten, en

• of deze betrokkenen zijn geïnformeerd over voornoemde verzoeken en in welk stadium dat 

is gebeurd.

Dit verzoek is beperkt tot:

• alle verzoeken in 2009, 2010 en, voor zover beschikbaar, 2011, en

• de aanbieders van de veelgebruikte sociale netwerkdiensten van Google, YouTube, 

Facebook, LinkedIn, Hyves, Twitter, Ping (Research in Motion / Blackberry), WhatsApp en 

Skype.

Dit verzoek is gestuurd aan alle regionale politiekorpsen, het Korps Landelijke Politiediensten, de 

Rijksrecherche, de Koninklijke Marechaussee en het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie.

Het gaat mij om alle versies van alle documenten1 zoals bij of onder u aanwezig.2 Ik vertrouw erop dat 

u een volledig overzicht van de beschikbare documenten zult verstrekken. Mocht u informatie 

weigeren openbaar te maken, verzoek ik u deze beslissing per weigering te motiveren. Wilt u kosten 

in rekening brengen, dan verzoek ik u mij hierover vooraf te informeren. Ik verzoek u vriendelijk de 

informatie digitaal aan te leveren. 

Ik ben vanzelfsprekend beschikbaar om mijn verzoek toe te lichten en voor afstemming met 

betrekking tot de afhandeling van mijn verzoek. 

Tenslotte, ik verzoek u vriendelijk om een ontvangstbevestiging van dit verzoek. Ik verzoek u 

vriendelijk ons kenmerk en datum van deze brief in uw correspondentie te vermelden. 

Met vriendelijke groet,

Rejo Zenger

1 Dit omvat alle type gegevensdragers, dus bijvoorbeeld ook audio- en videobestanden, filmmateriaal, e-mails, sms-berichten,  
software en andere computerbestanden. Het gaat om alle soorten schriftelijke stukken, zoals notulen, rapportages,  
overzichten, onderzoeken, presentaties, gespreks- en voortgangsverslagen, brief-, fax- en e-mailwisselingen met zowel  
interne als externe partijen. 

2 Conform de Wet openbaarheid van bestuur, artikel 4, verwacht ik dat u een kopie van mijn verzoek doorstuurt indien het  
verzoek (ook) betrekking heeft op documenten die berusten bij een ander bestuursorgaan. Ik ontvang hiervan graag een  
afschrift.
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