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Onderwerp Besluit op bezwaar 772855

Elf beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw

Geachte brief behandelen.

Bij brief van 4 april 2016 heeft u een bezwaarschrift ingediend tegen mijn besluit
van 25 februari 2016 met kenmerk 737038.

Met deze brief wordt op uw bezwaarschrift beslist.

Verloop van de procedure

Bij brief van 11 november 2015 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid
van bestuur (hierna: Wob) verzocht om openbaarmaking van informatie over de
zogeheten MPA-affaire. Meer specifiek heeft u gevraagd om de vertrouwelijke
brief van mijn ambtsvoorganger aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van
11 februari 2005, de namen van veroordeelde overtreders van de Kaderwet
Diervoeders en de namen van de “grote spelers” die worden genoemd in het
KLPD-rapport “Inventarisatie Milieucriminaliteit” uit 2003 (hierna: het KLPD
rapport).

Bij besluit van 25 februari 2016 met kenmerk 737038 heb ik uw verzoek
grotendeels ingewilligd. Met dit besluit heb ik de vertrouwelijke brief van mijn
ambtsvoorganger van 11 februari 2005 openbaar gemaakt, heb ik toegelicht dat
de namen van veroordeelde overtreders van de Kaderwet Diervoeders openbaar
moeten worden geacht en heb ik u voor de namen van de “grote spelers” op de
diervoedermarkt verwezen naar een website.

Bij brief van 4 april 2016 heeft u hiertegen bezwaar gemaakt.

In onderling overleg is de datum van de hoorzitting vastgesteld. Op 27 mei 2016
vond de hoorzitting plaats bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor de
samenstelling van de commissie en het verhandelde ter zitting verwijs ik naar het
verslag van de hoorzitting dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
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Ten aanzien van de ontvankelijkheid
Directie Wetqeving en
Juridische Zaken
Sector Juridische Zaken

Uw bezwaarschrift is ingediend binnen zes weken na bekendmaking van hetbesluit. Het voldoet ook aan de overige door de Algemene wet bestuursrecht Datumgestelde eisen zodat het bezwaarschrift ontvankelijk is. 30Juni 2016

Ons kenmerkBeoordeling van het bezwaar 772855

Gronden van uw bezwaar

In uw bezwaarschrift en tijdens de hoorzitting heeft u - kort samengevat — hetvolgende aangevoerd:

a) U stelt dat ten tijde van de totstandkoming van het KLPD-rapport meerderestrafzaken liepen in verband met de MPA-affaire. U verzoekt omopenbaarmaking van de uitspraken in die zaken en de namen van deveroordeelden;
b) Daarnaast voert u aan dat het bestreden besluit ten onrechte niet duidelijkmaakt wie de “grote spelers” zijn die worden genoemd op bladzijde 24 vanhet KLPD-rappoft.
c) Tot slot betwijfelt u of de versie van het KLPD-rapport die op internetbeschikbaar is, geheel overeenkomt met het originele rapport. Mochtblijken dat deze versies niet overeenkomen, dan wenst u openbaarmakingvan de passages die niet op internet te vinden zijn;

Met betrekking tot deze argumenten overweeg ik het volgende.

aU a.

Met betrekking tot de door u verzochte uitspraken, handhaaf ik mijn standpuntdat rechterlijke uitspraken naar hun aard openbaar zijn, omdat zij ingevolgeartikel 121 van de Grondwet in het openbaar worden gedaan. Informatie uitrechterlijke uitspraken valt als zodanig buiten de reikwijdte van de Wob. Zoals deAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bevestigd in haaruitspraak van 12 februari 2014 (nr. 201209646/1/A3), geldt dit ook vooruitspraken die niet zijn gepubliceerd.
Niet±emin heb ik naar aanleiding van uw bezwaarschrift binnen mijn ministerienogmaals laten nagaan of wij beschikken over de door u gewenste uitspraken en,zo ja, of het mogelijk is deze aan u te verstrekken. Ik heb echter andermaalvastgesteld dat de uitspraken waar u belangstelling voor heeft, niet bij mijndepartement berusten.

ad b.

Ten aanzien van uw stelling dat in het bestreden besluit ten onrechte niet isverduidelijkt wie de “grote spelers” zijn die worden genoemd in het KLPD-rapport,overweeg ik het volgende. De Wob biedt een recht op openbaarmaking vaninformatie voor zover deze is vastgelegd in documenten. In de bezwaarfase heb iknogmaals onderzocht of ik beschik over documenten waarin antwoord wordtgegeven op de door u opgeworpen vraag. Ik heb vastgesteld dat dit niet het gevalis, en handhaaf dus mijn standpunt uit het bestreden besluit dat ik op ditonderdeel niet beschik over de door u gewenste documenten.
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ad c.
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In reactie op uw laatste bezwaargrond kan ik u melden dat de versie van hetKLPD-rapport die binnen mijn departement is aangetroffen, overeenstemt met de Datumversie die op internet raadpieegbaar is. 30juni2016

Ons kenmerkBesluit
772855

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen verklaar ik uw bezwaar ongegrond enhandhaaf ik het bestreden besluit.

Hoogachtend,
De Minister van Veiligheid en Justitie,

K. Werkhorst
Hoofd van de sector Juridische Zaken
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken

BEROEPSCLAUSULE
U kunt tegen deze beschikking beroep instellen bij de sector bestuursrecht van derechtbank Zeeland-West Brabant, postbus 90110, 4800 RA Breda. Hetberoepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking u istoegezonden door de rechtbank zijn ontvangen. U kunt ook digitaal beroepinstellen bij genoemde rechtbank via http :1/loket, rechtspraak. nl/bestuursrecht.Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wetbestuurstecht zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van deindiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep isgericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, en de gronden waarop hetberoepschrift rust.
Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierecht geheven door de griffiervan de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en dewijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt.
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