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Op 19 jun i 2012 ontving ik uw verzoek op grand van de Wet openbaarheid van
bestuur (hierna te noemert "Wob") van 14 juni 2012 . Oit verzoek heeft betrekking op
aile documenten die betrekking hebben op de aanschaf enlof de inzet van mobiele
apparatuur waarmee relattef snel informatie van mobiele telefoons en andere
gegevensdragers gekopieerd kunnen worden (voorbeelden Logicube's CeliXtract en
Radio Tacti c's ACESO Field).

U heeft eenzelfde verzoek tevens ingediend bij de regiokorpsen Amsterdam
Amstelland en Rotterdam-Rijnmond. In overleq met u en in samenspraak met deze
twee korpsen heeft u op 21 augustus 2012 een bezoek gebracht aan Digitale
Expertise te Voorburg . Na uw bezoek heeft u uw verzoek op grond van de Wet
openbaarheid van bestuu r van 14 juni 2012 nader gepreciseerd en verzocht am
verstrekking van de navolqende informatie:
1. documenten lnzake het aanta t in gebruik zfjnoe apparaten, het merk en type;
2. facturen, licenties van de in gebruik zijnde apparatuur;
3. documenten met betrekking tot appa ratuur die door het Ministerie van VeiHgheid en
Justitie wordt gefinancierd;
4. evaluaties van het gebruik van de apparatuur.

Naar aanle iding van het bovenstaande bericht ik u als voigt.

Ad 1. Aantal apparaten, merk en type
Politie Haaglanden heeft 7 licenties voor het XRY systeem van Microsystemation
(www.msab.com) en 3licenties voor het UFED systeem van Cellebrite
(www.cellebrite.com). Met deze systemen worden smartphones en tablets onderzocht.
Het XRY-syste em is sinds 2005 in gebruik bij polltie Haaglanden en UFED sinds
2010.

Ad 2 Facturen
Facturen met betrekking tot apparaluur en licenties voeg ik bij. Hierbij wil ik nag
opmerken dat een van de flcentles 3 jaa r geleden van het Programma Aanpak
Cybercrime is gekregen. De facturen worden u verstrekt met onleesbaar gemaakte
namen van pcntieambtenaren met een beroep op artlkel tO lid 2 onder e van de Wob
(eerbiediging persoonlijke levenssfeer).
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In dlt kacer verwns Ik naar de urtspreken van de Afdellng Bestuursrechtspraak van de
Raad van de State van respectievelijk 18 juh 2007 (U N. BAga07) en 4 juni 2008 (AS
2006,232, RvS 20070637/1). Het belanq van openbaarmaking weegt niet op tegen
het belang van eerbiedlging van de persoonujke levenss feer van de betrokke n
politleambtenaren. Op dezelfde uitzon deri ngsg rond is tevens de naam van de
betrokken con tactpersoon bij DataExpert onleesbaar gemaakt. Tevens is het
klantnummer van polme Haaglanden op de facturen onleesbaar gemaakt met een
beroep op artikel10 lid 2 onder 9 (het voorkomen van onevenredige bevoordellng of
benadeting bij de aanqeleqenheid betrokken natuurluke of rechtspersonen dan wei
van derden). Openbaarmakmq van het klantnummer vergroot de kans op rmsbnnk, in
die zin dat het mensen met minder goede bedoellngen meer moqelukheoen kan
bieden om biJvoorbeeld bestellingen namens pclme Haaglanden te plaatsen Het
belang van openbaarmaking weegt net op tegen het belang van het voorkomen van
onevenrediqe benadehng van zowel pohue Haaglanden als de betrokken becrqven .
Tevens zlJn de factuurbedragen onleesbaar gemaakt eveneens met een beroep op
artlkel10 lid 2 onder 9 van de Wob Het openbaar maken van de gespeoflCeerde
factuurbedragen kan de concurrenneposiue van de betrokken bednrven mogeliJk
nadelig beTnvloeden Om toch aan ow verzoek tegemoet te komen wordt u het
totaalbedrag van deze facturen verstrekt (2009-2012) ad € 58.676,52,

Ad 3 Bekostlglng door het MlO isterie van Veiligheid en Justltle
Poutre Haaglanden heeft geen apparatuur in gebruik die door dit rmrnsterie wordt
bekostigd

Ad 4. Evaluaties van het gebruik van de apparatuur
Met betrekking tot het gebruik van de apparatuur vlnden geen evaluaties plaals .
Wanneer de apparatuur niet werkt voor een bepaald type telefoon. wordt in sommige
gevallen het onderzoek door het Neder lands Forensisch Instituut (NFl) gedaan

Ik vertrouw er op u naar behoren te hebben geTnformeerd Macht u toch nog vragen
hebben dan kunt u te allen ti ntact opn en met de behandelaar van dlt besluit

Hoogachtend,

/

Belanghebbenden kunnen op grand van art ikel 7:1 Awb tegen dit besluit binnen
zes weken na dagtek enlng bezwaar maken blj de korpschef van politie
Haag landen, pcetbus 264, 2501 CG Den Haag.
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