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Onderwerp Uw Wob-verzoek met betrekking tot het ketenwerkproces
levenslanggestraften

Geachte

,

In uw brief van 4 maart 2021, ontvangen op 5 maart 2021, heeft u met een
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om de
openbaarmaking van het ‘ketenwerkprocesdocument levenslanggestraften’.
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 10 maart 2021,
kenmerk 3249181. In deze brief is tevens de beslistermijn met vier weken
verdaagd. Bij brief van 12 april 2021, ontvangen op 14 april 2021 heeft u mij in
gebreke gesteld vanwege het uitblijven van een beslissing op uw Wob-verzoek.

T 070 370 43 77
Ons kenmerk
Uw kenmerk
-Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen
verwijs ik u naar de bijlage 1.
Inventarisatie documenten
Het door u bedoelde document is aangetroffen.
Besluit
Ik heb besloten het door u bedoelde document openbaar te maken met
uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens. Voor de motivering
verwijs ik naar het onderdeel “Overwegingen” van dit besluit.
Overwegingen
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming 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 of de bedoeling of 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 weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het
specifieke belang van de verzoeker.
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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 betreffende documenten verstrek,
moet ik deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht
vindt de onderstaande belangenafweging dan ook plaats.
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 wordt geëerbiedigd.
In het aangetroffen document staan persoonsgegevens. Ik ben van oordeel dat
ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt
geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom
heb ik de persoonsgegevens onleesbaar gemaakt in het document met
vermelding van ’10.2.e’.
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Aangezien in het document de namen van ambtenaren staan, is hierbij 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 en dus openbaarmaking
daarvan aan een ieder.
Status van het document
Het Ketenwerkproces Levenslang is op 21 december 2017 vastgesteld door het
zogeheten Coördinerend Beraad Executie. In dit kader is van belang te melden
dat het Ketenwerkproces een dynamisch document is. Indien er wijzigingen
plaatsvinden in het proces rondom de tenuitvoerlegging van de levenslange
gevangenisstraf dan worden deze opgenomen in het Ketenwerkproces. De aan u
aangeboden versie is dan ook zo goed mogelijk geactualiseerd en wordt als
zodanig uitgevoerd.
Wijze van openbaarmaking
Het door u bedoelde document – waarin de persoonsgegevens onleesbaar zijn
gemaakt – treft u bij dit besluit in kopie aan. Dit document wordt op
www.rijksoverheid.nl geplaatst.
Hoogachtend,
de Minister voor Rechtsbescherming,
namens deze,

Deze brief is niet voorzien van een handtekening. Vanwege (werk)voorschriften rondom
COVID-19 is ondertekening praktisch niet mogelijk gebleken. In een formele en beveiligde
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omgeving is vastgelegd dat de beslissingsbevoegde akkoord is met de inhoud van dit
document en de verzending daarvan.
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende 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 berust.
Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister voor Rechtsbescherming, t.a.v.
Directie Wetgeving en Juridische Zaken, sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid,
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.
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