
1 

   Pagina 1 van 3 

 

 

 

> Retouradres Postbus 30132 2500 GC  Den Haag 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Datum 2 februari 2023 

Onderwerp Besluit op uw Woo-verzoek inzake correspondentie incidenten 

 

 

Geachte heer , 

 

Bij brief van 29 juli 2022 heeft u een verzoek om openbaarmaking van informatie 

ingediend op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo), namens  

 Bij brief van 10 augustus 2022 heb ik de ontvangst van uw 

verzoek bevestigd. U ontvangt hierbij het besluit op uw verzoek. Ik bied u mijn 

excuses dat het besluit niet binnen de wettelijke termijn is genomen. 

 

Woo-verzoek 

U verzoekt om documenten om documenten met betrekking tot correspondentie 
over incidenten. In het bijzonder verzoekt u om correspondentie met betrekking 
tot de in uw verzoek genoemde incidenten. 
 

Toetsingskader 

Uw verzoek heb ik beoordeeld aan de hand van de Woo. Uitgangspunt van de 

Woo is dat er in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, 

voor degene die om informatie verzoekt een recht op openbaarmaking van de 

informatie bestaat. Informatieverstrekking blijft achterwege wanneer zich een of 

meer van de in de wet genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen voordoen.  

 

Wettelijk kader 

Het verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. 

 

Besluit: 

Ik maak de door u gevraagde documenten gedeeltelijk openbaar. Ik licht 

hieronder toe op welke gronden (delen van de) documenten niet openbaar 

worden gemaakt.  

 

Beoordeling van uw verzoek 

Op basis van uw verzoek zijn documenten aangetroffen die geheel of gedeeltelijk 

vallen onder de reikwijdte van uw Woo-verzoek. Deze documenten zijn 

opgenomen in een inventarislijst. De inventarislijst is bij dit besluit gevoegd als 

bijlage 1. 
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Bij beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts één zaak in uw 

brief behandelen. 
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Ik beschik over 12 mails, 1 brief en een nota die gaan over het onderwerp van uw 

Woo-verzoek. Dit betreft correspondentie over incidenten in PI’s. in het bijzonder 

in de PI Nieuwersluis. 

 

Bijzondere persoonsgegevens 

Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder d, van de Woo blijft 

openbaarmaking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 

opweegt tegen het belang dat is gediend met het beschermen van bijzondere 

persoonsgegevens. Dit betreft onder meer medische gegevens en details 

betreffende de detentie. Ik acht het belang van bescherming van deze gegevens 

zwaarder, gezien het persoonlijke karakter daarvan.  

 

Openbaarmaking is alsnog mogelijk indien de betrokkene uitdrukkelijk 

toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens 

of deze persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt. 

Er is mij niet gebleken dat deze uitzonderingen zich voordoen, zodat ik de 

gegevens niet openbaar maak. 

 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer  

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo blijft 

openbaarmaking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 

opweegt tegen het belang dat is gediend met de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer.  

 

In diverse documenten staan (in)direct identificerende persoonsgegevens. Dit 

betreft namen, e-mails en telefoonnummers. 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.  

 

Gelet op het voorgaande heb ik persoonsgegevens en andere (indirect) 

herleidbare gegevens uit de documenten verwijderd. Ik heb deze informatie 

onleesbaar gemaakt onder vermelding van: ‘5.1.2.e’.  

 

Persoonlijke beleidsopvattingen  

Op grond van artikel 5.2, eerste lid, van de Woo wordt uit documenten, opgesteld 

ten behoeve van intern beraad, in beginsel geen informatie openbaar gemaakt 

voor zover het gaat om persoonlijke beleidsopvattingen. In het tweede en derde 

lid van deze bepaling is de mogelijkheid gegeven om persoonlijke 

beleidsopvattingen toch openbaar te maken.  

 

Een aanzienlijk deel van de aangetroffen documenten betreft interne e-

mailcorrespondentie. Ambtenaren wisselen daarin van gedachten over onder meer 

de juridische onderbouwing van vervolgstappen met betrekking tot incidenten. 

Deze persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren (en betrokken externen) 

maak ik niet openbaar en ik geef dan ook geen toepassing aan artikel 5.2, tweede 

lid, van de Woo. Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische 

bestuursvoering om intern beraad over aangelegenheden die direct raken aan de 

afhandeling van incidenten openbaar te maken.  

 

Waar persoonlijke beleidsopvattingen onleesbaar zijn gemaakt, is dat gebeurd 

onder vermelding van: ‘5.2.1’. 
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Wijze van openbaarmaking 

De documenten, genoemd in de inventarisatielijst, treft u bij dit besluit in kopie 

aan. Dit besluit en de daarbij openbaar gemaakte stukken worden op 

www.rijksoverheid.nl geplaatst 

Hoogachtend, 

De Minister voor Rechtsbescherming,  

namens deze 

 
 

 
 

Bijlage(n) 

 Inhoudsopgave 

 Openbaar te maken documenten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen zes weken kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet 

bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn 

ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de 

dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de 

gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Dienst 

Justitiële Inrichtingen, afdeling Juridische Zaken, Postbus 30132, 2500 GC DEN 

HAAG. 




