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Onderwerp Wob-verzoek nieuwe procedure inzet
stealth sms openbaar te maken
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Ons kenmerk 2014/26090 dossier 2014/26 BOF
UWkenmerk 0000278
Aangetekend

Bijlage(n)

• Stichting Bits of Freedom
De heer R. Zenger
Postbus 10746
1001 ES Amsterdam

Geachte heer Zenger,

Bij brief van 9 juli 2014, kenmerk 0000278, door de Landelijke Eeenheid ontvangen op 10 juli
2014, verzoekt u op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking
van in documenten vervatte informatie welke bij de LE berust.

De ontvangst van het verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 14 juli 2014, kenmerk 2014 /
20353. In deze brief is tevens de beslistermijn met vier weken verdaagd.

Bij brief van 10 september 2014, kenmerk 0000278, ontvangen door de LE op 11 september
2014, stelt u de LE in gebreke wegens het niet tijdig beslissen op het verzoek van 9 juli 2014,
kenmerk 0000278.

Wettelijk kader
Het verzoek om informatie is beoordeeld op grand van de Wob. Het uitgangspunt van deze wet
is dat er in het belang van een goede en democratische bestuursvoering voor degene die om
informatie verzoekt een recht op openbaarmaking van de informatie bestaat. Het
bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de gevraagde informatie achterwege laten
wanneer zich een of meer van de in de artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde
uitzonderingsgronden of beperkingen voordoen.

Onderzoek naar documenten:
Binnen de dienst van de landelijke eenheid, welke beschikt over de specifiek door u gevraagde
in documenten vervatte informatie is onderzoek gedaan naar het bestaan van die informatie.
De gevraagde informatie is gefragmenteerd opgenomen in verschillende documenten. Om die
reden verstrek ik u hierbij een samenvatting als bedoeld in artikel 7 eerste lid aanhef en onder c
van de Wob met betrekking tot de specifiek door u gevraagde informatie:

(., ..)
Uit het arrest van het Gerechtshof Den Bosch van 14 februari 2013
ECLl:NLGHSHE:2013.BZ1357 kan worden afgeleid dat het Hof als dwingende voorwaarde stelt
dat de inzet moet worden goedgekeurd door de ter zake bevoegde officier van justitie en dat er
van de inzet bij proces-verbaal melding is gemaakt.
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. (. ...)
De inzetfrequentie van het midde/ dient te worden opgenomen in het proces-verbaa/ dat van die
inzet wordt opgemaakt.
(. ...)

(. ...)
Van de inzet van de stille SMS en de frequentie van de inzet wordt proces-verbaa/ opgemaakt.
(. ...)

Meer en/of andere in documenten vervatte informatie is er niet aangetroffen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ge"informeerd.

Haagachtend,

De korpschef van palitie,

mens deze
de plv. politiechef/directeur operatien

d Landelijke eenheid,

H. van Zwam

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dil besluil daartegen uilsluilend schriftelijk bezwaar maken bij de
Korpschef van polilie, door lussenkomsl van de poliliechef van de Landelijke eenheid, via Poslbus 100, 3970 AC Driebergen. Een andere
(eleklronische) wijze van hel indienen van hel bezwaarschrift is door hel KLPD niel opengesleld. Hel bezwaarschrift moel door de indiener
zijn ondertekend en beval len minsle zijn naam en adres, de daglekening, een omschrijving van hel besluil waartegen hel bezwaar is gerichl
en de gronden waarop hel bezwaarschrift rust. Daarnaasl moel zo mogelijk een afschrift van deze beslissing worden bijgevoegd. Na deze
zes weken kunl u geen bezwaar meer indienen legen deze beschikking.
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