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Wob-verzoek inzake aantreffen verleutelde informatie in
strafrechtelijke onderzoeken

Geachte heer Zenger,
Op 13 december 2011 ontving het Landelijk Parket van het Openbaar
Ministerie uw verzoek tot openbaarmaking van aile documenten die iets
zeggen over het aantreffen van versleutelde informatie in strafrechtelijke
onderzoeken en de wijze waarop met dergelijke versleuteling wordt omgegaan.
U deed hierbij een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Inventarisatie
Het Landelijk Parket houdt geen centrale administratie bij van het aantal
gevallen waarin in strafrechtelijke onderzoeken versleutelde informatie werd
aangetroffen, noch van de methodes die in die gevallen zijn gebruikt om die
versleuteling ongedaan te maken, de tijd die daarmee is gemoeid en de
resultaten van dergelijke ontsleutelpogingen. Er bestaan geen documenten
waaruit informatie als door u gewenst reeds is vervat.
Wel beschikt het Landelijk Parket over een adviserend memo met betrekking
tot het probleem van versleutelde gegevens binnen de opsporing van strafbare
feiten. Dit memo bevindt zich in de conceptfase.

Beoordeling van uw verzoek

Weigeringsgrond intern beraad (art. 11 Wob)
Het hiervoor bedoelde conceptmemo is opgesteld door een medewerker van
het Landelijk Parket, maar werd nag niet voltooid. Voor zover dat
conceptmemo beleidsopvattingen bevat, betreffen dit de persoonlijke
opvattingen van de opstellende ambtenaar. Het is niet ondenkbaar dat deze
beleidsopvattingen nag worden bijgesteld. Evenmin is ondenkbaar dat de
beleidsopvattingen in het memo niet zullen worden overgenomen. Het
conceptmemo als zodanig is dan oak aan te merken als intern beraad en kan
geweigerd worden op grand van art. 11 Wob . Een voortijdige openbaarmaking
van dit werkdocument zou het College in een latere fase tegengeworpen
kunnen worden hoewel deze nag niet heeft ingestemd met het daarin
voorgestelde beleid.
Beslissing
Het College besluit u het bedoelde conceptmemo niet te verstrekken.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ge"informeerd.

eze beslissing kan door belanghebbenden binnen zes weken bij het College
an ocureurs-generaal (postbus 20305, 2500 EH Den Haag) schriftelijk bezwaar
worden ingediend. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en tenminste
te bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
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Geachte heer, mevrouw,

In het afgemeen overfeg van de vaste commissie voor Veifigheid en Justitia van de Tweede Kamer en
minister Opstelten zei mevrouw Van Toorenburg van het CDA: '

Een toenemend probleem bij de bestrijding van kinderpomo is het feit dater bestanden worden
versleuteld en verborgen in de computer. [... ] Ole ~ncrypte en verborgen bestanden maken de
opsporing heel erg lastig. [... ] Veel rechercheurs zijn eindeloos bezig geweest om In die bestanden te
kunnen komen.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzoek ik u aile documenten openbaar te
maken die iets zeggen over:
het aantaf keer dat het Openbaar Minlsterie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek
informatie heeft aangetroffen die versleuteld was (daarbij kan worden gedacht aan informatie
bijvoorbeeld uit afgetapte communicatie of van een in beslag genomen informatiedrager),
de methodes die gebruikt worden om de versleutellng van (een deel van) de informatie
ongedaan te maken,
de tijd die gemoeid is met het ongedaan maken van de versleuteling van (een deel van) de
informatie,
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het aantal keer dat het Openbaar Ministerie deze versleuteling niet ongedaan kon maken,
hetzij door technische middelen, hetzij doordat het wachtwoord bekend is gemaakt, en
het aantal keer dat, naar het vermoeden van het Openbaar Mlnisterie, het strafbaar felt
waamaar onderzoek word! gedaan niet bewezen kon worden omdat de versleuteling van
(een deel van) de informatie niet ongedaan kan worden gemaakt.

Dit verzoek is beperkt tot onderzoeken uitgevoerd in 2010 en, voor zover beschikbaar, 2011.

Het gaat mij om aile versies van aile documenten 2 zoals bij of onder u aanwezig .3 lk vertrouw erop dat
u een volledig overzlcht van de beschikbare documenten zult verstrekken. Macht 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. lk verzoek u vriendelijk de
informatie digitaal aan te leveren.

lk ben vanzelfsprekend beschikbaar om mijn verzoek toe te lichten en voor afstemming met
betrekking tot de afhandeling van mljn verzoek.

Tenslotte, ik verzoek u vriendelijk om een ontvangstbevestiging van dit verzoek. lk verzoek u
vriendelijk ons kenmerk en datum van deze brief in uw correspondentie te vermelden.

Met vriendelijke groet,
Rejc; Zenger
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Dit omvat aile type gegevensdragers. dus bijvOOfbeeld ook audio- en vi<feobeslanden, fi lmmateriaal , e-mails, sms-berchten,
software en andere computerbestanden. Het gaat om aRe soorten schriflelijke stukken , zeals notulen, rap portages,
overzichten, onderzoeken, presentaties, gespreks- en voortgangsverslagen, brief-, fax- en e-mallwissellngen met zowel
interne als externe partijen.
Confonm de Wet openbaarheid van bestuur, artikel 4 , verwacht ik datu een kopie van mijn verzoek doorstuurt indien het
verzoek (ook) betrekking heeflop documenten die berusten bij een ander bestuursorgaan . lk ontvang hiervan graag een
atschrift.
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