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Datum 17 augustus 2015
Betreft Uw Wob-verzoek

Geachte heet

Op 8 juli 2015, ontvangen op dezelfde dag, heeft u met een beroep op de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna ook: Wob) verzocht om informatie over de
beveiliging van bestuurlijke gezagsdragers en politici.

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 15 juli 2015.

Bij brief van 3 augustus 2015 is de termijn om op uw verzoek te beslissen met
vier weken verdaagd.

Met betrekking tot uw verzoek om informatie bericht ik u als volgt.

In de eerste plaats attendeer ik u erop dat de Wet openbaarheid van bestuur
uitsluitend betrekking heeft op bij het bestuursorgaan berustende informatie die is
neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. Bestaan
desbetreffende documenten niet, niet meet of nog niet, dan kunnen deze ook niet
openbaar worden gemaakt. De Wob kent geen verplichting om gegevens te
verzamelen of te vervaardigen.
Ook is de Wob niet van toepassing op gegevens die reeds openbaar zijn.

U wilt, zo schrijft u, “inzicht krijgen in de aard en omvang van het bewaken en
beveiligen van bestuurlijke gezagsdragers en politici”. In dat verband heeft u een
groot aantal vragen gesteld, onder meet over het aantal aangiftes door
bestuurlijke gezagsdragers en politici, het aantal keten dat politie en justitie een
opsporingsonderzoek starten, over beveiligingsmaatregelen en de kosten daarvan,
etcetera.
Uw vraag 1 en uw vragen 4 tot en met 7 liggen op het terrein van veiligheid en/of
justitie.
Om die reden en omdat bij mijn ministerie deze door u gevraagde informatie niet
aanwezig is, ligt doorzending van uw verzoek aan de minister van Veiligheid en
Justitie in de rede. Gebleken is dat u uw verzoek zelf tevens heeft ingediend bij
mijn ambtgenoot van Veiligheid en Justitie, zodat ik in dit geval afzie van
doorzending van uw verzoek.
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Datum
Onder punt 2 vraagt u 17augustus2015

“Hoeveel meldingen van bedreiging, intimidatie, geweld worden er jaarlijks Kenmerk
gedaan door bestuurlijke gezagsdragers en politici die in verband met hun functie 2015-0000462318

hiermee te maken krijgen? We vragen deze gegevens over de afgelopen vijf jaar
en onderscheiden naar categorie”.

Deze door u onder 2. gevraagde informatie, voor zover bestaand en bij het
ministerie aanwezig, is neergelegd in de Monitor Agressie en Geweld Openbaar
Bestuur, die sinds 2010 in opdracht van het ministerie om het jaar wordt
uitgevoerd. Overigens vindt u mogelijk hierin ook informatie over aantallen
aangiftes zoals door u onder punt 1 gevraagd.
Deze rapporten zijn publiek toegankelijk en daarmee reeds openbaar. U vindt ze
op de website van de rijksoverheid. Als service geef ik u de vindplaatsen:

htto ://www.niksoverheid .nh/documenten-en
Dublicaties/raoDorten/2010/1 1/26/rapoort-bedreigd-bestuur-aQressie-en-
geweld-tegen-oohtieke-ambtsdraQers-bij-gemeenten-provincies-en
wpterschaooen.html

htto ://www.rijksoverheid.nl/dpcumenten-en
oublicaties/raooorten/20 12/10/25/monitor-ppressie-en-geweld-ooenbapr-
bestuur-ei ndraooort. html

htto :I/www. rijksoverheid, nl/documenten-en
oublicaties/raooorten/2014/06/02/raoooft-monitor-agressie-en-aeweld-
openbaar-bestuur-2014.html

Ook de brieven waarmee de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkcijksrelaties deze rapporten in 2010, 2012 en 2014 heeft aangeboden aan
de Voorzitter van de Tweede Kamer vindt u via deze weg op de website van de
rijksoverheid.

Onder punt 3 vraagt u
«‘Hoeveel meldingen van bestuurlijke gezagsdragers komen binnen bij het speciale
meldpunt voor bedreigde bestuurders en bij Meld Misdaad Anoniem?”.

Over Meld Misdaad Anoniem berust bij mijn ministerie geen informatie. In zoverre
kan ik uw verzoek niet inwilligen.

Voor zover het betreft het door u genoemde “speciale meldpunt voor bedreigde
bestuurders” deel ik u mee dat een dergelijk meldpunt mij niet bekend is.
Wel is er een zogenoemde Vertrouwenslijn. Dit speciale telefoonnummer is in het
leven geroepen voor onder meer openbaar bestuurders en/of
volksvertegenwoordigers die te maken hebben met agressie of geweld en
behoefte hebben aan telefonische dienstverlening op dat vlak.

De Vertrouwenslijn maakt geen onderdeel uit van het ministerie. De
Vertrouwenslijn is onderdeel van NLconfidential. Meer informatie over de
Vertrouwenslijn vindt u via www.vertrouwensliin.nl.
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Aangezien de Vertrouwenslijn subsidie ontvangt van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrljksrelaties beschikt het ministerie in het kader van Datum
de subsidleverantwoording over jaarverslagen. Gebleken is dat deze twee 17augustus2015
jaarverslagen - een gecombineerd jaarverslag over de jaren tot en met januari Kenmerk
2013 en een verslag over 2013 - deels informatie bevatten die valt onder de 2015-0000462318

reikwijdte van uw verzoek.

Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie
ingewilligd met lnachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.
Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon, de bedoeling of de
belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie
en de door de uitzonderingsgronden te beschermen belangen, maar niet het
specifieke belang van de verzoeker.
Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de desbetreffende documenten verstrek,
moet ik deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht
vindt de belangenafweging dan ook plaats.

Ik heb besloten de in de subsidieverslagen opgenomen informatie over meldingen
als door u gevraagd, openbaar te maken. De desbetreffende pagina’s treft u
bijgaand aan. Om de volgende redenen wordt de informatie slechts deels
verstrekt.

De weggelakte informatie betreft de exacte datum, en de gedetailleerde weergave
van de casuïstiek zoals door de betrokkenefn) meegedeeld aan de
Vertrouwenslijn. Deze gegevens maak ik niet openbaar In verband met het belang
van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen.
Openbaarmaking van deze gegevens kan immers, in combinatie met algemeen
bekende informatie uit de pers, ertoe leiden dat kan worden achterhaald wie met
de Vertrouwenslijn heeft gebeld, waarom en wat er is besproken. Dit belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, dat wordt vermeld in artikel 10,
tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob, acht ik hier zwaarwegender dan het
belang van openbaarmaking van deze tot individuele personen te herleiden
gegevens.

Openbaarmaking van deze gegevens en als gevolg daarvan, in combinatie met
algemeen bekende informatie uit de pers, het mogelijk maken dat kan worden
achterhaald wie met de Vertrouwenslijn heeft gebeld, waarom en wat er is
besproken, kan voorts niet alleen leiden tot een onevenredige benadeling van bij
de aangelegenheid betrokken partijen, waarbij ik het belang van het voorkômen
daarvan in dit geval zwaarder vind wegen dan het publieke belang van
openbaarmaking, maar zal ook de procedure van deze vertrouwelijke telefonische
dienstverlening ernstig belasten. Het zou immers In strijd zijn met de procedure
en het karakter van de Vertrouwenslljn om voor een ieder kenbaar te maken wie,
wat en met welke reden in vertrouwen heeft besproken. Het algemene belang van
openbaarmaking weegt in dit geval mijns inziens niet op tegen het belang van het
voorkomen van deze onevenredige benadeling zoals omschreven in artikel 10,
tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob. Ook op grond hiervan blijft
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openbaarmaking van deze informatie daarom achterwege.
Bij deze afweging heb ik betrokken dat de door u onder uw punt 3 verzochte Datum
aantallen, op eenvoudige wijze zijn af te leiden uit de nu openbaar gemaakte 17 au8ustus 2015
informatie.

kenmerk
2015-0000462318

Dit Wob-besluit wordt enkele (werk)dagen na toezending gepubliceerd op de
website www.rijksoverheid.nI.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

Rlaîd van Zwol
Secretaris-generaal

Bijlagen
-Passages over meldingen uit jaarverslag 2009-2013
-Passages over meldingen uit jaarverslag 2013.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van het In deze brief vervatte
Wob-besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrjksrelaties, DGKB/Directie APS, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het
bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede van de naam en
het adres van de Indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar
berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
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