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Bij brieven van 9 september 2014, door mij ontvangen op 11 september 2014,
heeft u verzoeken ingediend op grond van het Wet openbaarheid van bestuur
(hierna: de Wob) over beleid en protocollen met betrekking tot agressie, geweld
en escalatie in penitentiaire inrichtlngen. Bij brief van 6 oktober 2014, met
kenmerk 569248, heb ik de ontvangst van het verzoek bevestigd en heb ik de
besllsslng met vier weken verdaagd tot 6 november 2014.
Met deze brief beslis ik op uw verzoeken.
Het Wob verzoek
Uw verzoek met kenmerk 201466740 luidt:
"Ik zou graag aile documenten met betrekking tot beleid (of andere/ vergelijkbare
omschrijvingen/namen) ten aanzien van agressie, geweld, escalatie (of andere/
vergelijkbare omschrijvingen/namen) voor penitentiaire inrichtingen."
Uw verzoek met kenmerk 2014667411uidt:
"Ik zou graag aile documenten met betrekking tot agressie-, gewelds-, escalatie(of andere/ vergelljkbare omschrijvingen/namen) protocollen (of andere/
vergelijkbare omschrljvlngen/namen) voor penitentialre inrichtingen."
Toetsingskader
Uw verzoek heb lk beoordeeld aan de hand van de Wob. Ultgangspunt van de
Wob is dat er In het belang van een goede en democratische bestuursvoering,
voor degene die om informatie verzoekt een recht op openbaarmaking van de
informatle bestaat. lnformatieverstrekking blijft echter achterwege wanneer zich
een of meer van de in de artikelen 10 en 11 van de wet genoemde
ultzonderlngsgronden of beperkingen voordoen.
Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient het publieke belang van
een goede en democratische bestuursvoering, welk belang de Wob
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vooronderstelt. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid
gemaakt worden naar gelang de persoon of de oogmerken van de verzoeker.
Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene of
publieke belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de
weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van
de verzoeker. Wanneer deze belangenafweging leidt tot het oordeel dat de
gevraagde informatie geheel of gedeeltelijk verstrekt moet worden, betekent dit
dat niet aileen de verzoeker maar iedereen die dat wenst van deze informatle
kennis kan nemen.
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Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft het
verstrekken van informatie op grond van deze wet achterwege voor zover het
belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat is gediend met de eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer.

Beoordeling van uw verzoek
In penitentiaire inrichtlngen kan op grond van artikel 35 van de Penitentlaire
beginselenwet (Pbw) geweld worden toegepast. In de Geweldsinstructie
penitentiaire lnrichtingen heeft de m inister regels gesteld omtrent het gebruik van
geweld. Deze instructle Is gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 1998, 247) en
is onder meer te vinden op www.overheid.nl. Voorts is er de Regeling
mechanische middelen In penitentiaire inrichtingen. Deze regeling is gepubliceerd
in de Staatscourant (Stcrt. 2001, 101) en is eveneens te vinden op
www.overheid.nl. Zowel de Geweldsinstructie penitentiaire inrichtingen als de
Regeling mechanische middelen in penitentiaire inrichtingen zijn ministriele
regelingen.
Op grond van artlkel 5 van de Regeling mechanische middelen in penitentlaire
inrichtingen stelt de dlrecteur voor de toepassing van mechanlsche middelen een
protocol vast. Een (voorbeeld) protocol, met kenmerk 5207181/03/DJI, maak ik
hierbij openbaar.
Ik beschik ook over een circulaire van 25 september 2009 over de aanwending
van het geweldsmiddel pepperspray. Deze circulaire maak ik hierbij openbaar,
behoudens de namen en contactgegevens van ambtenaren. Dit zijn immers
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Voor mijn besluit de
namen en contactgegevens niet openbaar te maken, acht lk van belang dat het
hier niet gaat om het opgeven van een naam met contactgegevens aan een
indlviduele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om
openbaarmaklng in de zin van de Wob.
Zie: AbRS, 18 juli 2007, 200608032/1, LJN BA9807 (www.rechtspraak.nl)

Hoe medewerkers in de praktijk dienen om te gaan met agressie en geweld staat
niet vermeld in een beleidsdocument of protocol. Medewerkers van DJI leren deze
vaardigheden tijdens hun opleiding.
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Bes/uit

Ik maak het protocol inzake de toepassing van mechanische middelen en een
circulaire over de aanwending van pepperspray hierbij openbaar, met
uitzondering van de namen en contactgegevens van ambtenaren.
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Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Bijlagen :
- Protocol toepassing van mechanische middelen;
- circulaire over de aanwending van het geweldsmiddel pepperspray.

Binnen zes weken kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dlt
beslult bezwaar maken. Het bezwaarschril't moet ztjn ondertekend en bevat tenmlnste de naam en het
adres van de lndlener, de dagtekenlng, een omschrijvlng van het beslult waartegen het bezwaar Is
gertcht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrlft moet worden gertcht aan de Dienst Justltlele
Inrlchtlngen, afdellng Jurldlsche Zaken, Postbus 30132, 2500 GC Den Haag.
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