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Gelet op het gestelde in artikel 7:I3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

heeft de bezwarenadviescommissie Wob (hierna: de commissie) het bezwaar van

RTL Nieuws (hierna: bezwaarde) in behandeling genomen en adviseert zij de

korpschef het navolgende.

Achtergrond, feiten en procesverloop
Vanaf medio 2013 lopen er contacten tussen bezwaarde en verweerder over een

informatieverzoek met betrekking tot de afwikkeling van aangiftes' Door

verweerder is eerder aangegeven dat er gewerkt werd aan de oplevering van het
zogenaamde BOSZ-systeem (zaaksafhandelingsysteem), zodat op die manier op

een eenduidige wijze en op een minder belastende manier voor de politie-eenheden
informatie kan worden opgehaald ten behoeve van dit verzoek. Tijdens deze

contacten is tevens aangegeven dat begin 2014 de centrale ontsluiting een feit
moet zijn, Om die reden is tussen bezwaarde en verweerder afgesproken om het
indienen van een Wob-verzoek voorlopig uit te stellen'

Op 3 december 2014 heeft bezwaarde het betreffende Wob-verzoek bij verweerder
ingediend. Dit verzoek is door verweerder op 4 december 2014 ontvangen, Per

brief d.d. 4 december 2At4 is de goede ontvangst van dit Wob-verzoek door
verweerder bevestigd. Bezwaarde ging daarbij zelf al uit van de verlengde termijn
van twee keer vier weken,

Aangezien pas eind januari 2OL4 delen van de door bezwaarde gevraagde

informatie kon worden ontsloten is er tussentijds overleg geweest en z'tjn nadere

afspraken gemaakt over de verdere afhandeling. Bezwaarde is daarbij tussentijds
geTnformeerd over de aard en de waarde van de aanwezige informatie' Vervolgens
zijn het Openbaar Ministerie (College van procureurs-generaal) en de Minister van

Veiligheid en Justitie per brief d.d.2 mei 2014 om een zienswijze gevraagd'
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per brief d.d, ZZ mei 2014 heeft de Minister van Velligheid en Justitle ziJn

zienswijze aan de l(orpschel'doen toelcomen. De zlenswljze van de minister strelde

tot affizing van het verzoek, Verweerder heeft zich laten overtulgen door deze

zienswijze. Door overneming van de visie in deze zie-nswijze is het verzoek van

bezwaarde op lnhoudefijke gronden afgewezen'

RTL heeft bezwaar ingediend per brief d.d. 4 Juli 2014. Op 15 juli 2014 ís de

onlvangst daarvan bevestigd door de secretarls van de commlssie. Bezwaarde ls

vervolgens per brlef d.d, I september 2014 uitgenodigd voor een hoorzittlng op 16

oktober 2014.

Hoorzitting
Op 16 oktãber 2014 heeft de commlssie een hoorzitting gehouden, Van de

hoorzìtting is een zal<elijl< verslag gemaalct dat blj dit advies zal worden gevoegd.

Afspraal< omtrent datum van indiening primair Wob-verzoek
In verband mel duur en lcaral<ter van het wederzijdse (voor)overleg is op verzoek

van de voorzitter tussen partijen ter ziiting uitgesproken dat als t'tjdstip van

lndiening van het Wob'verzoel< I februari 201"4 heeft te gelden,

Ontvankelijkheid
De commissie ls van oordeel dat het aangevochten besluit een besluit is in de zin

van artil<el 1:3 Algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen: Awb) en dat
bezwaarde lcan worden aangemerl<t als belanghebbende conform artilcel 1:2 Awb'

HeL bezwaarschril't is ook tljdlg cloor bezwaarde ingediend, Het bezwaarschrifL is

daarom ontvankelijk.

De gronden
Als gronden voor het bezwaar tegen het beslult d.d. 12 februari 2014 voert

bezwaarde het volgende aan:
. Zienswijze had niel gevraagd mogen worden en is formeel te laat, ool< gelet

op het communiceren tussen RTL en de polltie. Zienswijze dient als niet
uitgebracht te worcJen beschouwd, Voorliggende beslissing moet vervangen

worden door de oorspronlcelijk in uitzicht gestelde beslissing'
, Onduidelijl<e rol omtrent zienswijze, De conceptbeslissing is even als de

zienswljze niet helder, De conceptbeslissing en de zlenswijze dienen

openbaar gemaakt te worden,

" De data bevatten lcennelijl< onjuiste informatie, Dit bliikt nieb uit de

toelichting in cle beslissing. Er is immers spral<e van definities en dat een

verlceer beelcl zou kunnen ontsLaan. Onbetrôuwbaarheid van gegevens is
geen weigeringsgrond'

. Vertelcening ls geen welgergrond, net zoals ruwe en vertelcende data,

Normaal gesproken geeft verweerder een duldlng blj de vertelcende data,

maar verstrel(t ze wel.
o Onevenredig nadeel voor de politie. Dit argument is niet onderbouwd en

verschijnt pas na de zienswijze van het Ministerie van VenJ'
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Onevenredlg nadeel voor het Openbaar Ministerie (College van PG) is niet
mogelijl< nu het Openbaar MinisLerie geen zienswijze heeft ingediend.

Politisering van Wob-beslissingen: De poliiie is zelfstandig bevoegd tot
beslissen, Nlet laten beinvloeden door de Minister die ln deze geen

vera ntwoordel lj kheid heeft.
Openbaarmal<ing leidt tot een negatief beeld. Dlt ls nlet gemotlveerd en

gewogen zoals Wob en Awb dit vereisen.
Rechtsstaat in gevaar, Dit is niet gemotiveerd en gewogen zoals Wob en

Awb dit verelsen,
Nodeloos ongunstig daglicht, Dit is niet gemotiveerd en gewogen zoals Wob

en Awb dit vereisen,
Gegevens verstrekken ín gecorrigeerde vorm of voorzlen Van contexl hoeft
nlet. Dll betekent niet dat er dus geen lnspanningsverplichting is om zoveel

mogelljl< aan een verzoeker tegemoet te kornen,
Met ultbrelding definltles ls er geen noodzaal< meer om per zaak te
beoordelen. Dialoog had kunnen Worden gezocht. Mededeling dat zou

worden gaan verstrekt, wordt gevolgd door een weigering' D¡t is

onrechtmatig en in str'rjd met beginselen van behoorlljk bestuur. De

beslissing onderbouwt niet dat het nadeel zal optreden en is daarom

onzorgvuldig. Dit maalct de inbreng van Wob artil<el 10, lid 2, sub g niet
ontvankelÜl(.
Onjuist, vertekenend/ ongecontroleerd, onbetrouwbaar, enz. zijn alle
lcwallflcaties die geen reden zljn tot weÍgeren van gegevens¡ zeker nu een

ioelichting c.q. duldlng te leveren is. M,a,w. nìet optimale bestuursvoering
en slechte bestuursvoerlng zijn per deflnttie geen welgeringsgrond.
Te bewerl<elijk: dit wordt amper onderbouwd en steeds op andere manieren
gepresenteerd.
Ambtelijk beperkte verstrel<lcing had op de weg gelegen, Het is

onzorgvuldig, fors en laat om Van een gegroeid gebruil< en Van het bepaalde

in de Awb af te wijl<en,
Zeer marginale beslisslng. De beslissing geeft niets over de zienswijze van

de minisLer Wellce het voornemen tot verstrelclcen omzette in een Weigering.
Tevens ls beslissing geen consistent verhaal met een gebrel< aan een

vereiste motivering en zorgvuldigheid'
De gang van zal<en in deze procedure is strijdig met persvrljheid en een

regelrechte beroepsbelemmering. Strljdigheid met tijdigheidsbeglnsel, met
zorgvuldigheid, met motiveringsplichten en met het
noodzakelijlcheidsverelste en met heL overig bij EVRM bepaalde.
De minlster geeft zelf aan in een folder dat er met het oog op het BOSZ-

systeem altijd een actueel en gemeenschappelijl< overzicht is, Dat het
gebruik Van dit systeem door zowel politie als OM Wordt aangemerl(t als

cruciaal en dat op ieder moment actuele statusinformatie opgevraagd kan

worden middels dit systeem.

Ten aanzien van cle gronden
De commissie heeft het gehele besluit volledig heroverwogen conform het gestelde

in artll<el 7:11 Awb in relatie met ariil<el 7;13 Awb. Zij komt daarblj, gehoord

hebbend de vertegenwoordigers van het bevoegd gezagt alsmede l<ennls genomen

hebbende van het bezwaardossier, tot de volgende overwegingen en conclusies,
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1. De minister van VenJ als belanghebbende in Wob-zaken van de politie

Bij de voorbereidlng van het besluit zijn de minister van Veiligheid en Justitie en

trét Oi\4 door de korpschef jn de gelegenheid gesteld om ex artilcel 4:B van de Awb
een ziénswijzè naar voren te brengen, De minlster heeft aan dit verzoek gevolg
gegeven, het OM nlet, Aannemelijl< is dat de zienswijze van de minister tot een

wijziging in het standpunt van de korpschef inzake de verzochte openbaarmal(ing
heeft geleid, Het bezwaarschrift betreft mede het felt dat de minister als

belanghebbende in de zin van artikel 1:2, tweede lid, jo.4:8, eerste lid, van de

Awb ls aangemerlct. De commissie overweegt als volgt'
Ingevolge artikel 26 van de Politiewet heeft de politie (publiekrechtelijke)
re-htspersoonlijkheid. Ingevolge artil<el 27 is de lcorpschef belast met de leidlng en

het beheer van de politie, De korpschef legt over de uitoefenlng van zijn talcen en

bevoegdheden verantwoording af aan de mlnister van V&J. Hleruit volgt dat de

l<orpschef op grond van artilcel 1:1, eerste lid, sub a, van de Awb bestuursorgaan
is in de zln van deze wet is.
Ingevolge artikel 3 van de Politiewet heeft de politie tot taal< om in
ondergelchil<theid aan het bevoegd gezag en in overeenstemrning met de geldende

rechtsregels Le zorgen voor de daadwerl<elijl<e handhaving van de rechtsorde en het
verlenen van hulp aan hen die deze behoeven, Het gezag over de politie is nader
ultgewerl<t ln de artlkelen 11, 12 en 16, komt respectievelijk toe aan de officler van
justitte (strafrechtelijke handhaving en talcen ten diensle van justitie), de

burgemeester (openbare orde en uitvoering van de hulpverlenlngstaak) en de

minister (bewakíng en beveiliging). Met betrelclcing tot deze taakvervulling
beschikken respectievelijl< de officier van juslitie, de burgemeester en de minister
over aanwijzlngsbevoegdheid ten aanzien van de politie, Ingevolge artil<el L27 van
de Wet op de rechterlijke organisatle kan de minister van V&l het openbaar
ministerle algemene en bljzondere aanwiJzingen geven betreffende de ultoefenlng
van zijn tal<en en bevoegdheclen. Ingevolge ariil<el 31 van de Polltiewet l<an de

minister de korpschef algemene en bijzondere aanwljzlngen geven met betrekl<ing
tot de ultoefening van diens tal<en en bevoegdheden.

Devraag of de ministervan V&l in devoorliggende casus als belanghebbende in de

zin van ãrtikel 4:8, aanhef en sub a, jo. de definitiebepaling in artilcel 1:2, tweede
lid, van de Awb heefl te gelden houdt mede verband met hel wettelljk
bevoegdheidsstelsel in de Politiewet 2012, in het bljzonder met de vraag of de

mlnistãr ten aanzien van de uitvoering van de Wob door de korpschef als
(zelfstandig) bestuursorgaan, aanwiJzingsbevoegd is. Naar de opvatting van de

comrnlssie is dat niet het geval, In het systeem van de wet dient de algemene en

bijzondere mlnlsteriële aanwljzingsbevoegdheid in artlkel 31 van de Politiewet, jo'
då verantwoordingsplicht van de l<orpschef in artil<el 27, eerste lid, tweede zin, te
worden begrepen in heL lichlvan de Laal< van de korpschef, te weten: de leiding en

het beheefvan de polltie (artllcel 27, eersle lid, eerste zln) jo. de wettelljl<e belelds-
en beheersbevoegdheden van de minlster van V&J (hoofdstuk 3). Een en ander in
het llcht van de tãak van de politie ln artilcel 3 van de Politiewet. Beheer betreft de

zorg Voor de organisatie en f nstandhoudlng van de politieorganlsatie' Tot heb

beheer behoort het treflen van maatregelen opdat de politie zo doeltreffend
mogelijk functioneeri (Kamerstukken II TOLO/LI,30880, nr. 11, p, 45-46),
Naar mede uit de wetsgeschiedenis van de Politlewet 2012 blijkt, is weliswaar
spral<e van ondergeschil<theid van de l<orpschef aan de minlster, impliceert de

keuze voor een publielcrechtelijl<e rechtspersoonlükheid van de politie echter dat
spral<e is van "beheer op afstand" op basis van aangewezen sturingsinstrumenten
(Kamerstukken II 2OL0/II,30880, nr. 11. p. 54),Uitde tel<stvan de Politlewet
ñoch uit de wetsgeschiedenis hiervan kan enig argument worden geput dat de
minlster van V&l mel betrel<l<ing tot de ui[voering van de Wet openbaarheid van
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bestuur over (algemene en) bijzondere aanwljzingsbevoegdheden jegens de
korpschef beschlkt,

Bezien vanuit de optiek van de Awb wordt het beeld nlet anders-,
Uit de tekst van artikel t:2, tweede lld, van de Awb, de wetsgeschledenls en de
jurisprudentle bliJkt, dat voor de vraag of bestuursorganen als belanghebbende ln
de zin van deze bepaling kunnen gelden, beslissend is of het betreffende belang als
een aan hun toevertrouwd belang lcan gelden, verbijzonderd in een wettelijke taak-
en/of bevoegdheidsomschrijving, Het moet bovendien om een van belangen van
andere bestuursorganen te onderscheiden zelfstandlg belang gaan.

De aard van het hier in het geding zljnde belang van de minister van V&-l is primalr
de coördinatie van het openbaarmaklngsbeleid en daarmee de externe
beeldvorming van politie, OM en ministerie met betrekl<ing tot de prestatiecljfers in
de strafrechtl<eten, mede in samenhang met zijn (politieke) informatie- en
verantwoordingsplicht jegens de Tweede en Eerste l(amer, Zoals eerder
aangegeven bestaat het BOSZ-sysLeem ult een tweetal, qua inrichting op ell<aar
afgestemde systemen van zaalcsafhandeling van respectievelijl< de Nationale Politie
en van het Openbaar Mlnisterie, De essentie van wat als strafrechtsl<eten wordt
aangeduid is het bestaan van al dan niet geformaliseerde samenwerl<ingsafspralcen
tussen "l<etenpartners", in casu: de minister, de lcorpschef en het OM, op grond
van zijn hlërarchische aanwijzingsbevoegdheid ten aanzlen van het oM is de
minÍstervan V&J, zoals bevestigd in vasle rechtspraal< op grond van artilcel 3,
eerste lid, van de Wob, beslissingsbevoegd met betrekking tot de toepassing van
de Wob door het oM (vgl, de Mandaatregellng niet-beheersaangelegenheden
openbaar minlsterle van 18 november 2009, Stcrt. 2009, 17519), dus ool< voor het
door het OM gehouden (partiële) BOSZ-bestand.
De formele verhouding van de minlster met de Nationale Politie (en de l<orpschef) is
echter een geheel andere, met name door de publiekrechtelijke
rechtspersoonlljkheid en het daardoor afgebaf<ende geheel van ministeriële
sturings- en beinvloedingsbevoegdheden.

Ingevolge vaste rechtspraal< van de Afdeling bestuursrechtspraal<, die inmiddels
onder de Politiewet 2OI2 in een reel<s van uitspral<en is gecontinueerd, geldt de
korpschef ingevolge artilcel 3, eerste lid, van de Wob, niet als ondergeschikt maar
als zelfstandig bestuursorgaan. Deze rechtspraal< vormt tevens een aanwijzing met
betrel<lcing tol de relatieve betekenis van de ministeriêle aanwijzingsbevoegdheid in
de Politiewet2Ol2 mel betrel<l<ing tot de uítvoeringstal<en van de politie waar het
gaat om de categorie van de zgn. bijzondere wetten, Zle ln dit verband de van deze
Wob-rechtspraal< afwijlcende jurisprudentie inzal<e artilcel 1:2, eerste en tweede lid,
van de Awb, jo. de verhoudlng van de mlnlster van Justitie en de lcorpschefs van
enlcele polltleregio's betreffende de uitvoering van de Jachtwet en de Wet wapens
en munltie (ABRvS van 6 november 2002, zaaknr, 200103516/1, JB 2003/1 en
ABRvS van 29 januari 2OO3,zaaknr,200202804/I),T.n deze rechtspraakzljn de
korpschefs mede op grond van de minisieriële aanwijzingsbevoegdheld (algemeen
en bijzonder) in de Politlewet daarentegen wel als een aan de minister van Justitie
hiërarchisch ondergeschì l<t bestuursorgaan aangemerkl (dus zonder elgen
belanghebbende-status),

Uit het voorgaande blijkt dat de commissie van oordeel is dat het van de zijde van
de minister (ímpllclet) gestelde coördinatiebelang niet herleidbaar ls tot een
voldoende specifiel<e wettelijlce grondslag c.q. taak en/of bevoegdheid, niet in de
Wob en evenmin in de Politiewet 2012, De mlnisteriële aanwijzingsbevoegdheid in
artlkel 31 van de Politiewet2012l<an om genoemde redenen niet als zodanlg
gelden. Dit betekent dat de mlnister met betrel<lcing tot zijn beslultvorming inzal<e
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openbaarmakingsverzoeken op grond van de Wob niet als belanghebbende ln de zin
van arbil<el 112, tweede lid, van de Awb kan gelden en de korpschel niet verplicht
was om cle minister van V&J ex artil<el 4lB, eerste lid, aanhef en sub a, van de Awb
gelegenheid te bieden ter zal<e gehoord te worden, c.q. een zienswijze in te dienen.

2, Openbaarmalcing van onderdelen uit het BOSZ-systeem

Vervolgens ligt voor de vraag, of de Korpschef tot een weigering van het verzoek
l<on l<omen met een beroep op de onevenredige benadeling, zoals neergelegd in
artil<el 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob

Het BOSZ-systeem (Betere Opsporing door Sturing op Zaken) of"zicht-op-zaken-
systeem" is een zaal<safhandelingssysteem, bestaande uit twee, qua inhoud en

verwerl<ing op elkaar afgestemde componenten, respectievelijk onder het beheer
van de politle en van het openbaar Ministerie,

Naar ult de Jurisprudentie op basis van de Wob blijl<t, is het niel gebrullceliJk om het
publiel<e belang van openbaarmalcing te expliciteren. Soms gebeurt dat echter wel.
Zie in dat verband de recente uitspraak van de ABRvS van 1 oktober 20t4,
ECLIrRVSr20t4:3559, Gsi. 2014/123, waarin het belang van openbaarmal<ing als
afwegingsfactor is gerelateerd aan de regelmatlg terugkerende maatschappelijl<e
discussie over het onderwerp van de verlangde documenten.
Die situatie doet zich ool< in het voorliggende geval voor, De productiecijfers van de
politie, met lnbegrip Van ophelderingspercenLages, zijn naar het oordeel van de
Commlssle geen "bedrljfsgeheim", maar een zaal< van een regelmatig teruglcerend
politiel< en publiek debat.
Een belangrijl< kader is het programma "Versterking Prestaties Strafrechtketen",
kamerstul< 33!73,1n het bljzonder de voortgangsrapporten. UitgangspunL hlervan
is dat de strafrechtkelen "correct, effectief, zorgvuldig en transparant" moet
functioneren (l(amerstukl<en II 2Ot3/L4t 29279t nr,204, p. 1), Naar uit de
l<amerstul<l<en blijl<t, is het BOSZ-sysLeem een belangrijke component van deze
beleidsagenda, toegespitsl op inzicht in het aantal en de soorten onderhanden
zaken, inclusief genomen beslissingen (l(amerstuklcen II ZO|S/t4,33930 VI, nr. 1,
p. 12, t(amerstulcl<en II2Ot3/14,33942t nr. 9, p, 5 (gerealiseerde implementatie),
en Kamerstukken 2OL3/14, 29628, nr. 447, p. 5 (aangifteproces).

Van de zijde van de polltie en cle mlnister van V&l is met name als bezwaar tegen
openbaarmalcing van de verlangde gegevens uil het BOSZ-systeem aangevoerd,
dat de betreffende gegevens door de wljze van codering een vertekenend beeld
opleveren van aangiften en afdoening, dat wil zeggen onvoldoende betrouwbaar
zouden uit een oogpunt van typen criminaliteit en prestaLiegegevens van de poliiie.
De commissie heeft vastgesteld dat de betrouwbaarheld van (onder meer) het
BOSZ-systeem door de minister van V&l uitgebreid met de Tweede l(amer ls
besprol<en, ln het verlengde van een onderzoel< door de inspectie Veiligheid en
iustitie naar de betrouwbaarheid van een aantal brongegevens van politie
(t(amerstukken II 2013/t4,296],8t nr,42B en bijlage). Met betrekl<ing tot de
bevindingen van de Inspectie heeft de minister de Tweede l(amer berlcht dat de

noodzalcelijl<e verbeteringen met de invoering van het B0SZ-systeem gerealiseerd
zijn. De commissie ziel met name de volgende passages als illustratief: "Met de
l<omst van BOSZ is de status van een aangifte en zaak op ieder moment
inzichtelljl<. BOSZ is gel<oppeld aan BVI. Hiermee ls de betrouwbaarheid van de
methode om te komen tot larrdelijl<e cijfers verzekerd" (nr, 428, p. 3) en "Met het
opstellen van een landelijlce set van definities en werlclnstructies voor het gebrull<

van BOSZ wordl tevens geïnvesteerd op een juiste toepassing van het systeem (het
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gedragsaspecl), Het gebruil< van BOSZ wordt door de politie periodiek geaudit om
de gebrulksvriendelijl<heid en juiste registratie te borgen, De eerste audit is in het
naJaar 20L3 gestart" (nr, 428 p.3-4),

De commlssle meent dat het nlet getuigt van consistent beleid dat de Minister van
,Velligheid en Jusltltle in de Tweede Kamer de betrouwbaarheld van de

'gegevensverwerl<ing 
in het B0SZ-systeem benadrukt, terwijl die betrouwbaarheid

ln het voorllggende geval door de mlnlster ln twijfel getrokl<en wordt. op dit punt
,voldoet het weigeringsbeslult dan ool< nlet aan de zorgvuldlgheids- en
redelljkheldstoets in de artilcelen 312 en 3t4 van de Awb.

Dat het rislco zich voordoet dat bU verstrelcl<lng van lnformatle ult het BOSZ-
systeem bij verzoel<ers enigerlei vorm van vertekening plaatsvlndt, heeft de
commissie onderl<end, Met een goede toelichting op de wijze van reglstratie, mede
aan de hand van gehanteerde deflnities en werlcinstructies, l<an dit risico echter
geminimallseerd worden (vgl. Rb. Midden-Nederland 4 september 2013,
ECLI:NL;RBMNE:2013:3648). Het is de commissie niet geblel<en dat de politie deze
context bij de cijfers niet l<an egeven,

op basis van het voorgaande meent cle commissie dat openbaarmaking van
informatie uit het BOSZ-systeem op gestelde gronden niet geweigerd kan worden,

3, Verwachtlngen

Vaststaat dat in de communicatie van de politie en RTL aanvanl<elijl< verwachtingen
zijn gewekt mel betrel<l<ing tot de verstrel<l<ing van lnformatle onder de Wob. Na de
ontvangst van een zienswijze van de minister van V&J heeft de lcorpschef zijn
aanvanl<elijl<e standpunt bijgesteld, in overeenstemming mel de opvattingen van
de minlster van V&J.

De commissie constateert dat er in het voortraject aanvankelijk weliswaar zekere
verwachtingen lnzalce gegevensverstrelcl<ing zljn gewel<t, het hierbij echter niet
ging om concrete en ondubbelzinnige toezeggingen, zodat RTL geen aanspral<en
aan het vertrouwensbeginsel l<an onllenen.
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Advies
Gelet op het voorgaande advlseert cle commissle de l<orpschef het bezwaar tegen

het besiult van 27 februari 2014 met kenmerk 0814700556 gegrond te verklaren

., en een nleuw besluit te nemen in overeenlcomstlg dit advies en de daarbij gegeven

motlverlng,

De commíssle,
Namens deze,

(^ O-*u TIl) L*

Mevr. prof. mr, G. Overl<leeft-Verburg
voorzitter

P.J,M, de Smet
ris
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