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Geachte heer Zenger,
O p 19 j un! 2012 ontvmq Ik uw verzoek o p g rond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna
te noe men "Wob·) van 14 jum 2012 Dlt verzoe k heeft betrekkmg op aile documenten die betrek king hebben op de aanschaf en/of de meet van motnele apparatuur waannee relanet snel
mform ane van mobele telefoons en andere gegevensdragers gekopieerd kunnen worden
(voorbeel den loglCube's CellXtract en Rad io Tactic's ACESO Field ).
U heeft eenzelfde verzoe k tevens ingedlend bij de regiokorpsen Haaglanden en AmsterdamAmstelland In overleg met u en in samenspraak met deze twee korpsen heeft u op 21 augustus 2012 een bezoek gebracht aan Digitale Expertise te Voorburg . Na uw bezoek heeft u uw
verzoe k op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van 14 juni 2012 nader gepreciseerd
en verzocht om verstrekkmg van de navolgende informatie:
1 documenten mzake het aantal in gebruik ziJnde apparaten. het merk en type ;
2 tacture n. ncennes van de in gebruik zlJnde apparatuur;
3 documenten met betrekking tot apparatu ur die door het Mm lsterie va n Vel hgheid en Justme
w ordt qe fina ncierd .
4 evaluanes van het gebru lk van de apparatu ur
Naa r aanlerdmq van be t bov enstaande bencht ik u als vo igt.
Ad 1 Aantal apparaten, metit en type
De Polme Rotterdam-Rqnmond heeft 2 hcentres logical en 2 Iicenties physical vee r het UFED
systeem van Celiebnte (www.cellebrrte.com) en 22 licenlies veer het hele korps van het XRY
systeem van Mcrosystemeucn (www.msab.com) . Met deze systemen worden smartphones
en tablets onderzocht Het XRY-systeem is sinds 2005 in gebruik bij politie RotterdamRiJnmond en UFED sinds 2010.
Ad 2 Facturen en hcenlles
De fact ure n met betrekklng tot de on der 1 genoemde hcentes voeg Ik bJj , HlerblJwil Ik neg
opm erk en dat een van de hcenues 3 jeer geleden van net Programma Aanpak Cybercnme IS
gek regen De facturen wo rden u vers tre kt met cmeesbaar gemaakte namen van polmeambte-
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naren met een beroep op artikel 10 lid 2 onder e van de Wob (eerbiediging persoonlijke tevenssfeer).
In dit kader verwijs ik naar de uitspraken van de Afdeting Bestuursrechtspraak van de Raad
van de State van respeclievelijk 18 juli 2007 (LJN· BA9807) en 4 juni 2008 (AS 2008, 232,
RvS 20070637/1). Het belang van openbaarmaking weegt niet op tegen he! belang van eerbiediging van de persoontijke levenssfeer van de betrokken politieambtenaren . Op dezelfde
uitzonderingsgrond is tevens de naam van de belrokken contac tpersoon bij DataExpert onteesbaar gemaakt. Tevens is het klantnummer van politie Rotterdam-Rijnmond op de facturen
onleesbaar gemaakt met een beroep op artiket 10 lid 2 onder 9 (het voorkomen van onevenredige bevoorde ling of benadeling bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke of rechtspersonen dan wet van derden) . Openbaarmaking van het ktantnummer vergroot de kens op nusbruik, in die zin dat het mensen met minder goede bedoelingen meer mogelijkheden kan bieden om bijvoorbeeld bestetlingen namens politie Rotterdam-Rijnmond te plaatsen . He! betang
van openbaarmaking weeg! niet op tegen het belang van het voorkomen van onevenredrqe
benadeling van zowel potitie Haagtanden ats de betrokken bedrijven .
Tevens zijn de factuurbedragen onleesbaar gemaakt eveneens met een beroep op artikel10
lid 2 onder 9 van de Wob. Het openbaar maken van de gespecificeerde factuurbedragen kan
de concurrentiepositie van de betrokken bedrijven mogelijk nadelig beinvloeden . Om toch aan
uw verzoek tegemoet te komen , kan ik u laten weten dat het totaatbedrag van de aangeschafte apparatuur en licenties bij benadering € 110.435 ,60 bedraagt.
Ad 3. Bekosliging door het Ministerie van Veiligheid en Justitie
Politie Rotterdam-Rijnmond heeft geen apparatuur in gebrui k die door dit rnlnisterie wordl bekosligd .
Ad 4. Evatuaties van het gebruik van de apparatuur
Met belrekking tot het qebnnk van de apparatuur vinden geen evatuaties plaats . Wanneer de
apparaluur niet werkl voor een bepaald type telefoon , wordt in sommige gevallen he! onderzoek door het Nedertands Forensisch tnstituut (NFl) gedaan .
Ik vertrouw er op u naar behoren te hebben geTnformeerd. Mocht u tech nog vragen hebben
dan kunt u te allen lijde contact opnemen met de behandelaar van dit besluit.
Hoogachtend .

\io~;;;~OiiOrltie<ejliEiO Rotterdam -Rijnmond ,
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Tegen bovengenoemd besluit kan een belanghebbende ingevolge de Aigemene weI bestuursrechl binnen xes weken na dagtekening van verzending daarvan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de korpsbeheerder van de Politie Rotterdam-Rijnmond , t.a.v. Beleids- en
Besluurszaken , postbus 70023, 3000 lD te Rotterdam .
Het bezwaarschrift moet ondertekend zljn en ten minste bevatten : naam en acres . daglekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van
bezwaar. Tevens wordt verzocht een kople van het besfuit waartegen het bezwaar is gericht ,
mee te zenden. Ook dient een volmacht Ie worden verstrekt, indien het bezwaarschrift
door de belanghebbende, maar namens deze wordt ingediend. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit.
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