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Geachte 

Naar aanleiding van uw brief van 9 januari 2012, waarin u informatie vraagt over 
studentenprotesten in 2010 en 2011, bericht ik u als volgt. 

Uw verzoek is beoordeeld aan de hand van de Wet openbaarheid bestuur (verder 
Wob). Uitgangspunt 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 bestaat. Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de 
gevraagde informatie achterwege laten wanneer (één of meer) van de in de 
artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen 
zich voordoen. 

De documenten die op mijn parket aanwezig zijn die betrekking hebben op 
studentenprotesten in de jaren 2010 en 2011 zijn beoordeeld aan de hand van deze 
wet. Voor alle documenten geldt dat deze verstrekt worden met een aantal 
onleesbaar gemaakte gegevens met een beroep op artikel 10 lid 2 onder e van de 
Wet openbaarheid van bestuur (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer). De 
onleesbaar gemaakte gegevens betreffen namen, e-mailadressen en 
telefoonnummers van diverse ambtenaren. Het belang van openbaarmaking weegt 
niet op tegen het belang van eerbiediging van de peronlijke levenssfeer van de 
betrokkenen. In dit kader verwijs ik naar ` de uitspraak urn de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van Stiate  van 18 juli 2p07. Ook zijn uit de 
documenten alle gegevens verwijderd lie zien op inzet van de politie of inzicht 
geven in tactieken en/of strategieën bid\dergelijk gro chalig optreden en/of 
informatiepositie van de politie. Inzicht'n.. de--we 	' jze van de politie bij dergelijk 
grootschalig optie en n eraan bijdragen dat het optreden van de politie in de 
toekomst  minder  effectie is. Ik beroep mij daarbij op artikel 10, lid 2 onder d en de 
jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State: 
bijvoorbeeld LJN BN8578 dn LJN B04235. De beoordeling heeft er verder toe geleid 
dat de volgende documenten geh rdui -wel gedeeltelijk openbaar worden 
gemaakt. 
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