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Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak In uw
brief behandelen.

Geachte

In uw brief van 14januari 2015, ontvangen op 15 januari, heeft u met een
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht
over het project “Clean IT” en eventueel daaruit op initiatief van de NCTV
voortvloeiende activiteiten.

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief 22 januari,
kenmerk 609476.

Over dit verzoek hebt u contact gehad met cihr. Klaasen. U ontving op 27 januari
een email, waarin dhr. Klaasen u het aanbod deed een toelichting te geven op het
project. In diezelfde email is u ook gevraagd of u nader kunt toelichten wat u
verstaat onder hetgeen “voortvloeit” uit het project Clean IT.

Op 11 februari ontving u een brief van dhr. J. van Vugt, gedateerd 10 februari,
waarin het aanbod om het project toe te lichten herhaald is. In deze brief werd u
nogmaals verzocht uw verzoek ten aanzien van wat u verstaat onder wat
“voortvioelt uit” het Clean IT project nader te specificeren.

Op 16 februari stuurde u hierop een reactie met een toelichting op wat u verstaat
onder “wat voortvloeit uit” het Clean IT project.

Op 18 februari ontving u van dhr. Klaasen een email, met de vraag of u akkoord
kunt gaan met het later besluiten op het Wob-verzoek dan de officiële
beslistermijn voorschrijft. De verwachting was tot half maart nodig te hebben om
de ruim 150 documenten te inventariseren.

Op dezelfde dag heeft u hier per mail mee ingestemd. Tevens heeft u aangegeven
om ten aanzien van “wat voortvioelt uit” het Clean IT project in gesprek te willen
gaan met dhr. Klaasen.

Uw verzoek valt gedeeltelijk onder de reikwijdte van de Wob. Een groot aantal
documenten is namelijk al openbaar en hierop is de Wob niet van toepassing.
Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar de bijlage 2.
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Inventarisatie documenten Directie Strategie en
Bedrijfsvoering
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Op basis van uw verzoek in het kader van het Clean IT project zijn in totaal 155
documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen In een

Datum
inventarislijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt 7april 2015
verwezen naar de corresponderende nummers uit de Inventarislijst, zodat per Ons kenmerk
document duidelijk Is wat Is besloten. 628387

In het kader van uw verzoek om documenten over hetgeen “voortvloeit uit” het
Clean IT project het volgende. Uit uw toelichting begrijp ik dat u interesse hebt in
hoe tijdens het Clean IT project geadresseerde problematiek verder wordt
opgepakt. Dat bestrijkt een breed terrein, en is eerder een vraag naar het beleid
dan naar bepaalde documenten. Er is binnen de NCTV geen specifiek project als
vervolg op Clean IT ingericht, maar de resultaten van het Clean IT project zijn
meegenomen en opgegaan in het reguliere werk in het kader van
terrorismebestrijding. Er zijn daarom in het kader van dit deel van uw Wob
verzoek geen documenten aangetroffen.

In uw toelichting geeft u aan dat u vooral geïnteresseerd bent in de werkwijze
voor het beoordelen van (terroristische) content. Dit is een onderwerp dat binnen
het Clean IT project regelmatig onderwerp van discussie was. De documenten dle
in dit verband zijn aangetroffen, vallen allemaal binnen het Clean IT project en
daarmee binnen het eerste deel van uw verzoek. De heer Klaasen is graag bereid
toe te lichten hoe deze discussies tijdens het Clean IT proces verlopen zijn, en
kan u wellicht aanvullende informatie verschaffen die aan uw brede belangstelling
tegemoet komt. U heeft laten weten hiervan graag gebruik te willen maken.

Besluit

Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie
waarom u verzocht, opgenomen in de documenten met nrs 1, 2 3, 4, 6, 8, 9, 10,
12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24 t/m 33, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 84, 89, 90, 123
t/m 131, 134, 135, 137, en 148 t/m 153 openbaar te maken met uitzondering
van de daarin vermelde persoons- of bedrijfsgegevens. Voor de motivering
verwijs ik naar onderdeel “overwegingen” van dit besluit.

De documenten met de nrs 23, 34, 39, 44, 47, 51, 57, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 76
t/m 83, 84 t/m 89, 91 t/m 95, 132, 133, 136, 139 t/m 147, 154, 155 zijn reeds
openbaar. Deze vallen daardoor niet onder de reikwijdte van de Wob. Zie
onderdeel ‘wijze van openbaarmaking’ voor de vindplaats van deze documenten.

Ik heb besloten de door u gevraagde informatie opgenomen in de documenten
met nrs 5, 7, 11, 14, 16, 20, 35 t/m 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52
t/m 56, 58 t/m 63, 96 t/m 122 niet openbaar te maken. Voor de motivering
verwijs ik naar onderdeel “overwegingen” van dit besluit.

Overwegingen

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer van bij de
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openbaarmaking betrokken personen wordt geëerbiedigd. In een aantal van de Directie Strategie en

documenten die Ik openbaar maak, staan persoonsgegevens. Het gaat hier onder djr0eg
Innovatie Team

andere om personen die werkzaam zijn in de strijd tegen terrorisme, en die
daarom uit oogpunt van veiligheid hun identiteit niet openbaar kunnen maken.

Dt
Ook betreft het personen die niet wensen dat hun naam geassocieerd wordt met 7 aprii 2015
actieve terrorismebestrijding. Gedurende het project is aan alle deelnemende Ons kenmerk
personen gezegd dat om bovengenoemde redenen het uitgangspunt is dat 628387

persoonsgegevens niet worden prijsgegeven, tenzij men daar zelf expliciet mee in
stemt. Veel deelnemers hebben dat vervolgens gedaan. De lijst met deze namen
staat vermeld op de website van het project. Ik ben van oordeel dat ten aanzien
van de gegevens dle niet openbaar zijn het belang dat de persoonlijke levenssfeer
van betrokkene(n) wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van
openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit deze
documenten.

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft, is hierbij nog het volgende van
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang
van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het
betreft het openbaar maken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat
het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die
met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in
de zin van de Wob. De functies van de ambtenaren waarvan de namen zijn
weggelakt houden niet in dat deze beroepsmatig regelmatig in de openbaarheid
treden. Het belang van openbaarheid weegt ook hierom niet op tegen het belang
van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken
ambtenaren.

Het voorkomen van onevenredle bevoordelina of benadeling

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden.

In een aantal gevallen worden in documenten niet alleen namen van
persoonsgegevens genoemd, maar ook namen van de organisaties die zij
vertegenwoordigen. Gedurende het project is aan alle deelnemende personen
gezegd dat er begrip voor is dat organisaties uit oogpunt van mogelijke
reputatieschade hun naam niet in het openbaar willen verbinden aan een contra-
terrorisme project. Het uitgangspunt is daarom dat namen van organisaties niet
worden prijsgegeven, tenzij men daar zelf expliciet mee in stemt. Veel
deelnemers hebben dat overigens wel gedaan. De lijst met deze organisaties
staat vermeld op de website van het project.

Het openbaarmaking van namen van organisaties in de documenten met nrs. 5,
7, 11, 14, 16 en 20 zou naar mijn oordeel leiden tot onevenredige benadeling van
de organisaties waar deze informatie betrekking op heeft omdat hierdoor
imagoschade voor deze organisaties kan ontstaan. Ik ben van oordeel dat het
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belang van voorkoming van deze onevenredige benadeling zwaarder moet wegen Directie Strategie en

dan het belang van openbaarheid van deze informatie. Bedrijfsvoering
Innovatie Team

De documenten met nummers 5, 7, 11, 14, 16, 20 zijn deelnemerslijsten en
Datum

bevatten vrijwel alleen maar persoonsgegevens of namen van de organisaties die 7april 2015
zij vertegenwoordigen. Verder staan in deze documenten de datum en locatie Ons kenmerk
gegevens van de gehouden workshops, almede de typeringen “private sector”, 628387

“non governmental organizations”, “academic/research community”, “public
sector”, “law enforcement” en “project team”. Deze informatie is ook te vinden in
de documenten 4, 6, 10, 13, 15, 19, 149 en 150. Om die reden heb ik deze
documenten in hun geheel niet openbaar gemaakt.

De documenten met nummers 96 t/m 122 zijn allemaal versies van document 95
met dezelfde inhoud. Dit document is al openbaar en is te vinden op de website
van het project, en betreft een brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan
zijn ambtgenoten van alle EU landen. Het enige verschil betreft de aanhef en de
adresgegevens. Om die reden heb ik deze documenten In hun geheel niet
openbaar gemaakt.

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor Intern beraad

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen.

De documenten 35 t/m 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52 t/m 56, 58 t/m
63 betreffen allemaal voorafgaande conceptversies van wat het uiteindelijke
eindproduct is geworden (document 57). Deze documenten zijn opgesteld voor
intern beraad. Het inhoudelijke verschil tussen deze interne concept documenten
en de gepubliceerde documenten (nrs 39, 44, 47, 51 en 57) betreft uitsluitend
persoonlijke beleidsopvattingen. Op talrijke plekken in de tekst zijn commentaren
toegevoegd en tekstvoorsteilen gedaan, die in latere versies al dan niet zijn
overgenomen. In feite is de totstandkoming van het einddocument een
doorlopend proces van redigeren en afstemmen geweest. Ten aanzien van de
gepubliceerde tussenversies is een zekere mate van consensus bereikt. Dat kan
niet gezegd worden over de tussenliggende moment-opnamen. Voor zover er ook
feitelijke informatie in het document staat, is die informatie zodanig verweven
met de persoonlijke beleidsopvattingen dat die daar niet los van kan worden
gezien. Ik heb daarom besloten deze concept documenten In hun geheel niet
openbaar te maken.

Wijze van openbaarmaking

Oniine beschikbaar

De documenten met de nrs 23, 34, 47, 51, 57, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 83, 91, 92,
95, 132, 133, 136, en 139 t/m l47zijn te vinden op het archief van deze website
op www.cieanitproject.nctv.nl.
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Ooenbaar gemaakt

______________________

Drecte Strategie en
Bedrijfsvoeting

De documenten met nrs 1, 2 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24
Innovatie Team

t/m 33, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 84, 89, 90, 123 t/m 131, 134, 135, 137, en 148
Datum

t/m 153 heb ik toegevoegd aan de website www.cleanitproject.nctv.nl. U kunt ze 7 april 2015
vinden op de pagina “documenten”

. Ons kenmerk
528387

Buiten het kader van de Wob

De documenten met de nrs 78 t/m 82, 85 t/m 88 en 94 betreffen tijdschrift of
krantenartikelen die nog steeds online beschikbaar zijn op de websites van de
betreffende tijdschriften of kranten. De documenten met nrs 39, 44, (website
project), 76, 77 (oostenrijkse radio) en 89 en 93 (nctv.nl) zijn openbaar maar niet
meer toegankelijk. . De documenten 154 en 155 zijn te vinden op de websites
van het Duitse parlement en de Europese Commissie. Voor de volledigheid
hebben wij al deze documenten ook gepubliceerd op
www.cleanitproject. nctv.nl/documenten.

Hoogachtend,
De Minister van Veiligheid en Jt

namens deze,

Drs. J. Van Vugt
Hoofd Afdeling Strategie NCTV

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend
gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener
zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden
waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister
van Veiligheid en Justitie, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, sector
Juridische Zaken, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag, ‘s-Gravenhage.
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Bijlage 1. — Inventarisatlelijst

nr Naam Openbaar Al
maken gepubliceerd?

(x = website
project, o =

elders)
1 Agenda kick 0ff meeting Belgrado ja
2 Minutes meeting Belgrado ja
3 Agenda ja
4 Programme ja
5 Participants nee
6 Programme ja
7 Participants nee
8 Minutes coordination group ja
9 Agenda coordination group ja
10 Programme ja
11 Participants nee
12 Minutes coordinatlon group ja
13 Programme ja
14 Participants nee
15 Programme. ja
16 Participants nee
17 Minutes coordination group ja
18 procedure amendments ja
19 Programme ja
20 Participants nee
21 Minutes coordination group ja
22 cali for continuation ja
23 invitation-published nee x
24 invitation-confirmation ja
25 invitation ja

-_______________

26 invitation Luyckx ja
27 invitation project partners ja
28 speech But Klaasen ja
29 Inside cleanlT ja
30 brief bij Questionairre ISP ja
31 brief bij Questionairre ja
32 Questionairre ja
33 Report on Clean IT Questionnaire ja
34 clean IT human rights nee x
35 Clean IT draft document versie 02 nee
36 versie 022 nee
37 versie 03 nee
38 versie 033 nee
39 versie 035 nee o
40 versie 04 nee
41 versie 042 nee

Directie Strategie en
Bedrijfsvoering
Innovatie Team

Datum
7 april 2015

Ons kenmerk
628387
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42 versie 043 nee
43 versie 043 comments nee
44 versie 052 nee o
45 versie 062 nee
46 versie 065 nee
47 versie 066 nee x
48 versie 071 nee
49 versie 073 nee
50 versie 074 nee
51 versie O77pub nee x
52 versie 077 plus vienna nee
53 versie 081 nee
54 versie 082 nee
55 versie 082 track changes nee
56 versie final document 09 nee
57 reducing terrorist use of the internet nee x
58 disussion doc versie 0424 nee
59 versie 0512 nee
60 versie 056 nee
61 versie 057 nee
62 versie 06 nee
63 versie 063 nee
64 factsheet Clean IT nee X
65 speech But Klaasen RIPE 65 nee x
66 speech But Klaasen Eurodig ja
67 project outline ja
68 project outline update 2 nee x
69 Clean IT progress report 2011 november nee x
70 Clean IT progress report may 2012 nee x
71 Clean IT progress report march 2012 nee x
72 Clean IT finale brussels ja
73 Clean IT presentatie 05_2012 ja
74 sheet proces clean IT ja
75 20110523 article digital magazine ja
76 20130210 Matrix radio Ostereich.mp3 nee o
77 20130204 Digital Leben Radio nee o

Ostereich.mp3
78 20130131 ArsTechnica nee o
79 20130130 Washington Post nee o
80 20130128 ArsTechnica nee o
81 20121107 OWNI nee o
82 20120926 ArsTechnica nee o
83 20120923 Tweet-discussie Moody- nee x

Klaasen
84 20120920 Antwoorden op vragen ja

Webwereld
85 20120909 Ars Technica nee o
86 2Ol2O6O8ITNews nee o

Directie Strategie en
Bedrijfsvoering
Innovatie Team

Datum
7 april 2015

Ons kenmerk
628387
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87 2Ol2O6O6ITNews nee o
88 20120413 artikel magazine Nationale nee o

Veiligheid
89 20120208 News release II Clean IT nee o
90 20120117 Answers Frederico Formica ja
91 20120106 Reaction blog BoF nee x
92 20120106 Reacie blog B0F nee x
93 20111116 News Release Clean IT nee 0

94 20111027 artikel magazine Nationale nee o
Veiligheid

95 0.letter-minister nee x
96 Austria nee
97 Belgium nee
98 Bulgaria nee
99 Croatia nee
100 Cyprus nee
101 Czech republic nee
102 Demark nee
103 Estonia nee
104 Finland nee
105 France nee
106 Germany nee
107 Greece nee
108 Hungary nee
109 Ireland nee
110 Italy nee
111 Latvia nee
112 Lithuania nee
113 Luxemburg nee
114 Malta nee
115 Poland nee
116 Portugal nee
117 Romania nee
118 Slovakia nee
119 Slovenia nee
120 Spain nee
121 Sweden nee
122 United Kingdom nee
123 Reactie Czech republic ja
124 Reactie Hungary ja
125 Reactie Lithuania ja
126 Reactie Luxemburg ja
127 Reactie Portugal ja
128 Reactie portugal2 ja
129 Reactie Romania ja
130 Reactie romania2 ja
131 Reactie Sweden ja
132 20100728 application nee x

Dfrectie strategie en
Bedrijfsvoering
Innovatie Team

Datum
7 april 2015

Ons kenmerk
628387
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133 20100728 partnership declaration nee x
134 20100819 ontvangstbevestlging CIE ja
135 20110317 toekenning grant ja
136 20110328 brief NCTV reactie op nee x

wijzigingen CIE
137 20110511 emails permissie start Clean ja

rT
138 20110524 brief NCTV startdatum nee x
139 20110823 Grant agreement nee x
140 20120116 Brief NCTV met wijzigingen nee x

projectdetails
141 20120326 brief NCTV vervolg over nee x

wijzigingen
142 20120524 getekend amendement nee x

verlenging
143 20121013 Brief NCTV wijzinging locaties nee x

2 events
144 call illegal use of internet 2010 nee 0

145 Cali for proposals flgt against crime nee o
146 Guide for applicants framework partners nee o
147 Guide for applicantes ISEC 2009 nee 0

148 20130226 Final costs statement ja
149 20130226 Final narrative report ja
150 20130226 Overview partlcipants ja
151 20130607 begeleidende brief bij dossier ja
152 20131220 Bezwaar ECtotale kosten ja

Clean IT
153 20140107 brief NCTV Reactie op ja

bezwaar EU
154 EU instructie Technical implementation nee o

report
155 Clean IT in Bundestag nee o

Directie Strategie en
Bedrijfsvoering
Innovatie Team

Datum
7 april 2015

Ons kenmerk
628387
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Bijlage 2 — Relevante artikelen uit de Wob Directie Strategie en
Bedrijfsvoering
Tnnovaie Team

Artikel 10

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover 2Q15
dit: Ons kenmerk

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 628387

b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de
Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale
organisaties;
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde
bestuursorganen;
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen
nemen van de Informatie;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wei van
derden.

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.

4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en
het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu
informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-
informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet
opweegt tegen het daar genoemde belang.

5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk
karakter.

6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken
van milieu-informatie.

7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens
achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende
belangen:

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

Pagina 10 van 11



8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het Directie Strategie en

toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in Bedrijfsvoering

aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het
Innovatie Team

milieu.
Datum
7 april 2015

Artikel 11 Ons kenmerk
628387

1. In geval van een verzoek om Informatie uit documenten, opgesteld ten
behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen
herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter
heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen
herleidbare vorm worden verstrekt.

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door
het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de
adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang
van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is
van overeenkomstige toepassing.
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