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> Retouradres Postbus 16950 2500 BZ  Den Haag 

 
 

 

  

 

 

 

 

Datum 26 augustus 2014 

Onderwerp Wob-verzoek bezoek prinses Maxima  

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

In uw brief van 23 juni 2014 heeft u met een beroep op de Wet Openbaarheid van 

Bestuur (Wob) informatie verzocht over het bezoek van prinses Maxima te Leiden 

op 26 februari 2013.  

 

Uw verzoek 

U vraagt documenten die in het kader van openbare orde en veiligheid, 

voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen, informatieoverdracht, 

informatie uitwisseling, dataverzameling en andere activiteiten met betrekking op 

het bezoek van prinses Maxima te Leiden op 26 februari 2013 zijn opgesteld. De 

ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 3 juli 2014, 

kenmerk 537250. Vervolgens is aan u vermeld dat een zorgvuldige behandeling 

van uw verzoek meer tijd vraagt waardoor de beslistermijn met vier weken is 

verdaagd tot 20 augustus 2014 bij brief van 21 juli, kenmerk 537250.  

 

Wettelijk kader  

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 

verwijs ik u naar de bijlage. 

 

Besluit  

Ik heb besloten gedeeltelijk aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie 

waarom u verzocht opgenomen in de bijlage. De motivering van mijn besluit licht 

ik hieronder nader toe.  

 

Motivering 

Naar aanleiding van uw verzoek heeft een inventarisatie plaatsgevonden. Deze 

inventarisatie heeft één document opgeleverd. Het betreft een gedeelte van een 

planningsoverzicht. Dit planningsoverzicht is opgesteld ten behoeve van intern 

beraad, namelijk het interne overleg dat plaatsvindt over werkbezoeken van het 

Koninklijk Huis.  

 

Ik maak het bovenstaande document openbaar met uitzondering van een aantal 

daarin opgenomen passages.  

Deze passages hebben betrekking op categorisering van het bezoek door 

ambtenaren. De openbaarmaking daarvan kan inzicht geven in het 
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uitnodigingsbeleid dat de Rijksvoorlichtingsdienst en het Koninklijk Huis hanteren. 

Dit inzicht kan gebruikt worden bij het organiseren van bepaalde evenementen 

waarbij bezoek van de Koninklijke Familie gewenst is. 

 

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 benadeling van 

bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel 

van derden. Openbaarmaking van de hierboven genoemde passages zou naar 

mijn oordeel leiden tot onevenredige benadeling van onder meer de 

Rijksvoorlichtingsdienst en het Koninklijk Huis omdat door openbaarmaking van 

het uitnodigingsbeleid personen en organisaties bij hun verzoeken hier rekening 

mee gaan houden. Op deze manier kan geen zelfstandige afweging meer 

plaatsvinden ten aanzien van het al dan niet instemmen met een verzoek.  

 

Het belang van het voorkomen van deze onevenredige benadeling vind ik 

zwaarder wegen dan het belang van openbaarmaking van de geweigerde 

passages. 

 

Daarnaast blijft op grond van artikel 11, eerste lid van de Wob, verstrekking van 

de passages achterwege aangezien het document is opgesteld ten behoeve van 

intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen bevat, namelijk de 

categoriseringen van bezoeken door ambtenaren. Op grond van artikel 11, eerste 

lid, van de Wob wordt hierover geen informatie verstrekt. 

 

Op grond van het bovenstaande maak ik daarom het door mij aangetroffen 

document gedeeltelijk openbaar.   

 

De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, zullen op 

www.rijksoverheid.nl worden geplaatst. 

 

 

Hoogachtend, 

De Minister van Veiligheid en Justitie  

namens deze, 

 

 

 

A.P. Nelis   

Directeur Bewaking, Beveiliging, 

Burgerluchtvaart 

  

 

 

 

 

Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de weigering om informatie 

openbaar te maken kan 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. 

http://www.rijksoverheid.nl/

