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Geachte heer
Op 12 maart 2020 en op 8 juli 2020 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid
van bestuur (hierna: Wob) verzocht om openbaarmaking van documenten die verband
houden met computercriminaliteit. Door omstandigheden heeft de behandeling van dit
verzoek langer geduurd dan de wettelijke termijnen. Hiervoor bied ik u mijn excuses
aan.
Uw verzoek
U heeft verzocht om openbaarmaking van (1) het aantal keren dat gegevens
ontoegankelijk zijn gemaakt, (2) het aantal keren dat gegevens zijn gekopieerd, (3) het
aantal keren dat communicatie is afgetapt en (4) het aantal keren dat communicatie is
geobserveerd. Ten aanzien van de twee laatstgenoemde punten wenst u ook informatie
te ontvangen over de gemiddelde tijdspanne waarover deze handelingen zouden zijn
uitgevoerd. Verder verzoekt u om informatie over de redenen waarom deze handelingen
zijn uitgevoerd en om een specificatie per maand.
In het verzoek van 12 maart 2020 vraagt u om documenten over de periode van 1 maart
2019 tot en met 29 februari 2020. Het verzoek van 8 juli 2020 heeft dezelfde inhoud,
maar in het verzoek is de periode waarover u de documenten verzoekt, uitgebreid tot 30
juni 2020. In dit besluit beslis ik op beide verzoeken gezamenlijk. Daarbij ga ik uit van
de periode van 1 maart 2019 tot en met 30 juni 2020.
Behandeling van uw verzoek
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De Wob ziet op het openbaar maken van in documenten vastgelegde informatie in het
bezit van een bestuursorgaan, opdat de burger de overheid kan controleren bij de
uitvoering van haar taak. Een verzoek om informatie dient betrekking te hebben op een
bestuurlijke aangelegenheid op het gebied van de voorbereiding en uitvoering van een
door het bestuursorgaan uit te voeren beleid of taak, die bij wet aan haar is opgelegd.
Het oogmerk van de Wob is het openbaar maken van document ten aanzien van een
ieder in het publiek belang. Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob en is op
basis hiervan in behandeling genomen.
Beoordeling van uw verzoek
De politie beschikt niet over bestaande documenten waarin de door u gevraagde
gegevens in overzichten zijn opgenomen. De politie heeft geen gegevens in overzichten
vastgelegd over het aantal keren of de duur dat een bepaalde handeling is verricht
binnen de genoemde tijdsperiode.

