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Geachte , 

Op 10 januari 2012 heb ik uw brief van 9 januari 2012 ontvangen. In deze brief verzoekt u, op 
basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), om informatie inzake personen en 
organisaties die actief zijn rond de bezuinigingen op het onderwijs. Het gaat daarbij om 
studentenprotesten in 2010 en 2011. 

De ontvangst van uw verzoek is bij brief van 11 januari 2012, verzonden op 12 januari 2012, aan 
u bevestigd. Bij brief van 1 februari 2012 werd door mij de termijn voor beantwoording van uw 
verzoek met vier weken verdaagd. Hierbij ontvangt u mijn besluit naar aanleiding van uw 
verzoek van 9 januari 2012. 

1. Ten aanzien van het verzoek  
In uw brief van 9 januari 2012 geeft u aan dat uw verzoek betrekking heeft op personen en 
buitenparlementaire organisaties of groepen van studenten, die actief zijn rond de bezuinigingen 
rond het onderwijs en/of studentenprotesten in 2010 en 2011. 

Uit inventarisatie binnen het korps is gebleken dat er bij de politie Gelderland-Midden drie 
documenten berusten aangaande protestacties van studenten. Dit betreffen mutaties uit het 
bedrijfsprocessensysteem Basisvoorziening Handhaving (BVH). 

Behalve deze drie documenten berusten er geen andere documenten bij de politie Gelderland-
Midden aangaande personen of organisaties/groepen die actief zijn rond de studentenprotesten 
tegen de bezuinigingen op het onderwijs. Binnen het korps wordt geen onderzoek gedaan naar, 
of informatie ingewonnen over, dit thema. 

2. Ten aanzien van de documenten berustend bij politiereqio Gelderland-Midden  
Zoals eerder overwogen berusten bij de politie Gelderland-Midden drie documenten aangaande 
de bestuurlijke aangelegenheid. Het gaat om de volgende documenten: 

- Een mutatie uit BVH d.d. 10 december 2010; 
- Een mutatie uit BVH d.d. 1 februari 2011; 
- Een mutatie uit BVH d.d. 24 juni 2011. 

De drie genoemde mutaties zullen aan u worden verstrekt, met dien verstande dat delen van 
deze documenten geanonimiseerd zijn. Ik overweeg hiertoe het volgende. 
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2.1. Artikel 10 lid 2 aanhef en onder e Wob en artikel 10 lid 1 aanhef en onder d Wob.  
De documenten bevatten persoonsgegevens zoals namen en geboortedata en unieke 
identificatiegegevens van natuurlijke personen, maar ook om andere gegevens die, al dan niet in 
combinatie met de openbaargemaakte gegevens, kunnen leiden tot identificatie. Ik ben van 
mening dat het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van eerbiediging van 
de persoonlijke levenssfeer van de in de documenten genoemde personen. Openbaarmaking in 
het kader van de Wet openbaarheid van bestuur betekent een algemene openbaarmaking. 
Gelet hierop dient het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, als bedoeld 
in artikel 10 lid 2 sub e Wob, zwaarder te wegen dan het belang van openbaarmaking. 

Ten aanzien van de namen van ambtenaren, merk ik op dat zij, waar het gaat om beroepshalve 
functioneren, slechts in beperkte mate een beroep kunnen doen op de eerbiediging van hun 
persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het betreft het openbaar maken van namen van 
ambtenaren. Namen zijn persoonsgegevens en voorts is het van belang dat het hier niet gaat 
om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met de ambtenaar in contact 
treedt, maar om het openbaar maken van de naam in de zin van de Wob. Ik ben dan ook van 
mening dat het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zoals bedoeld in artikel 
10 lid 2 onder e Wob zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking van namen van 
individuele ambtenaren. (AbRS van 18 juli 2007, LJN BA9807) De anonimisering op grond van 
artikel 10 lid 2 sub e Wob wordt in de documenten aangegeven met (1). 

2.1. Artikel 10 lid 2 aanhef en onder c en d Wob  
De documenten bevat ook informatie over werkwijzen en/of informatiepositie van de politie. 
Het optreden van de politie is gericht op het in goede banen leiden van de demonstratie en het 
handhaven van de openbare orde. Inzicht in deze informatie kan de effectiviteit en veiligheid van 
het optreden van de politie, waaronder de voorbereiding, bij soortgelijke gebeurtenissen 
frustreren. Gelet hierop ben ik van mening dat het belang van opsporing en vervolging van 
strafbare feiten en het belang van toezicht, controle en inspectie door het bestuursorgaan, als 
bedoeld in artikel 10 lid 2 aanhef en onder c en d Wob, zwaarder wegen dan het belang van 
openbaarmaking van de geweigerde informatie. De anonimisering op grond van artikel 10 lid 2 
sub e Wob wordt in de documenten aangegeven met (2). 

3. Besluit  

Uw verzoek van 9 januari 2012 wordt gehonoreerd. Als bijlagen treft u de onder punt 2 van dit 
besluit genoemde (geanonimiseerde) documenten aan. 

Vertrouwende hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Hoogachtend, 

• Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit, binnen zes weken na bekendmaking daarvan, 
schriftelijk bezwaar indienen bij de korpsbeheerder van de Politie Gelderland-Midden, Postbus 30071, 6803 AB Arnhem. 
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POLITIE GELDERLAND-MIDDEN 
WVV/STAF DISTRICT/LEIDING 

WVV/ UNIT BPZ RW/ LEIDING 

WW/UNIT BPZ RENKLIM WAGENINGEN 

Telefoon 09008844 

Registratienummer : PL0745 2010137777-1 

Mutatie rapport (vertrouwelijk) 

Opmaak datum : vrijdag 10 december 2010 

Zelfstandige aktie 

Volgnummer 
Maatschappelijke klasse 
Datum / tijdstip kennisname : 
Pleegdatum / tijd  

Plaats voorval 
Soort locatie 
Verbalisanten 

1 
Begeleiding demonstratie 
vrijdag 10 december 2010 te 12.00 uur 
Tussen vrijdag 10 december 2010 te 12.00 
uur en vrijdag 10 december 2010 te 13.30 

uur 
de Markt te Wageningen 
Openbare weg/-water 

(GLM01445), Wvv/Unit Bpz 
Renmum Wageningen 

(GLM04623), Wvv/Unit Bpz 
Renkum Wageningen 

6) 	m (GLM05596) , Drt/ Uwv/ 
Werkstudenten 

(GLM05770), Wvv/Unit Bpz 
Renkum Wageningen 

6) 	 (GLM06273) , Drt/ 
Uwv/ Werkstudenten 

Betrokken bedrijf 

Kaartnummer 
Naam 
Adres 
Plaats 
Telefoon 
Rol 

: 15917 

: Wageningse Studenten Orga 
: Niemeijerstraat 6 
: 6701 CP Wageningen 

: Betrokken 

Toelichting bij zelfstandige aktie 
Tussen 12.00 en 13.30 uur de studentendemonstratie tegen 
verslechtering van de studiefaciliteiten op de Markt begeleid. Er 
waren ongeveer 500 demonstrerende studenten. 
De demonstratie werd begeleid door 30 eigen personen van de ordedienst 
die door de organisatie WSO waren ingezet. De sfeer was goed en er 
waren geen incidenten. 
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POLITIE GELDERLAND-MIDDEN 
WW/STAF DISTRICT/LEIDING 

WVV/ UNIT BPZ MIDDEN/ LEIDING 

WVV/ UNIT BPZ MIDDEN 

Registratienummer : PL0744 2011012620-1 

Mutatie rapport 

(vertrouwelijk) 

Opmaak datum : dinsdag 1 februari 2011 

Zelfstandige aktie 

Volgnummer 
Maatschappelijke klasse 
Datum / tijdstip kennisname : 
Pleegdatum / tijd 

1 
Bewaking/begeleiding vips 
maandag 31 januari 2011 te 18.00 uur 
Tussen maandag 31 januari 2011 te 18.00 
uur en maandag 31 januari 2011 te 23.00 

uur 
Laan der Verenigde Naties 150 te Ede 
Gld, binnen de gemeente Ede 
Openbare gelegenheid 

(GLMO2204), Wvv/ Unit Bpz 
Politie Gelderland-Midden 

(GLM05978), Wvv/ Unit Bpz 
Politie Gelderland-Midden 

(GLM06657), Wvv/ Unit Bpz 
Midden, Politie Gelderland-Midden 

Plaats voorval 

Soort locatie 
Verbalisanten 

Midden, 

0 
Midden, 

Betrokken bedrijf 

Kaartnummer 
Naam 
Adres 
Plaats 
Gemeente 
Rol 

: 16828 
: CineMec 
: Laan der Verenigde Naties 150 

: Ede Gld 
• Ede 
: Betrokken 

Toelichting bij zelfstandige aktie 

De vice premier Maxime Verhagen, Minister van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie, bracht een bezoek aan Ede. 
Hij bezocht een verkiezingsbijeenkomst in het CineMec. 
Hij kwam in plaats van om 18.00 uur pas om 20.10 uur daar aan en 
vertrok in plaats van 21.30 uur pas weer om 22.45 uur. 
In verband met eventuele dreiging van demonstraties van studenten als 
wijkagent, mede op verzoek 

, ter plaatse toezicht gehouden. 
De extra inzet van twee collega's van de surveillancedienst was in het 
geheel niet nodig. Deze zijn dan ook elders ingezet. 
Er deden zich geen bijzonderheden voor. 
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POLITIE GELDERLAND-MIDDEN 
AVZ/ STAF DISTRICT/ LEIDING 

AVZ/ UNIT ARNHEM NOORD/ LEIDING 

AVZ/ UNIT ARNHEM NOORD/ BASIS POLITIEZORG 

Registratienummer : PL078C 2011074096 - 1 

Mutatie rapport 

(vertrouwelijk) 

Opmaak datum 	 : vrijdag 24 juni 2011 

Zelfstandige aktie 

Volgnummer 	 : 1 
Maatschappelijke klasse 	: Begeleiding demonstratie 
Datum / tijdstip kennisname : vrijdag 24 juni 2011 te 12.00 uur 
Pleegdatum / tijd 	 : Tussen vrijdag 24 juni 2011 te 12.00 uur 

en vrijdag 24 juni 2011 te 12.30 uur 

Plaats voorval 	 : Rijnstraat te Arnhem 
Soort locatie 	 : Openbare weg/-water 
Verbalisant 	 (GLM01442), Avz/ Unit Arnhem 

Noord/ Basis Politiezorg, Politie 
Gelderland-Midden 

Betrokken persoon 
Kaartnummer 
Achternaam 
Voornamen 
Geboren 
Geboorteplaats/land 
Geslacht 
Burgerservicenummer 
Nationaliteit 
Adres 
Postcode plaats 
GBA-nummer 
Rol 	 : Betrokkene 

Toelichting bij zelfstandige aktie 
Was er opgeroepen voor een landelijke demonstratie van kunst 
studenten. In Arnhem waren ongeveer 75 jeugdige studenten 
samengekomen. Zij droegen op hun kleding kruizen X op aan te geven dat 
zij het niet eens waren met de bezuinigingen. Ook hadden zij met 
stoepkrijt kruisen op het wegdek aangebracht. Zij vroegen 
voorbijgangers om een petitie te ondertekenen. Het ging echter niet 
helemaal goed toen Zij op gevels van winkelpanden (marmer) ook deze 
kruizen aangrachten. Gesproken met 1 van de organisatoren en gevraagd 
of zij de kruizen wilden weghalen. Hier hebben zij aan voldaan omdat 
zij het zelf ook iets te ver gaan. De nadruk kwam dan weer op het 
negatieve te liggen ipv positieve. Gegevens ingevoerd. Tegen 12.45 uur 
was de demo beeindigd en gingen de studenten hun eigen weg weer. 
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