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Wob-verzoek Gerichte energiewapens
20210812-168-wob-nctv-dew

Zeer geachte heer/mevrouw,
Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (hierna: Wob) richt ik mij tot u met een
verzoek om openbaarmaking van hieronder nader te specificeren informatie bij of onder u.
De aangelegenheid waarover ik informatie vraag, is uw beleid met betrekking tot:
Gerichte energiewapens (in het Engels: Directed Energy Weapons) of apparaten die deze
funcie vervullen. Hieronder vallen onder andere:
•
•
•
•
•

Wapens die werken met een microgolvenbron, zoals microgolfwapens (in het Engels:
Microwave weapons),
Wapens die werken met een millimetergolvenbron,
Laserwapens (in het Engels: Laser weapons),
Geluidswapens (in het Engels: Sonic weapons),
Elektromagnetische puls wapens

Het verzoek betreft de periode van 1 januari 2004 tot 12 augustus 2021.

Page 1 of 3

Peter Mooring
Buys Ballotstraat 40
4631 GW Hoogerheide
The Netherlands
M: +31 (0) 6 4124 3030
E: peterpm@xs4all.nl

PETER MOORING

Informatie
Concreet vraag ik u om (kopie van) alle documenten en/of informatie met betrekking tot Gerichte
energiewapens voor de periode van 1 januari 2004 tot 12 augustus 2021, waaronder:
Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren,
eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen,
overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten,
briefings, digitale bestanden en communicaties (zoals sms-jes, WhatsApp-berichten en audio- en
videobestanden), interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden,
registraties.
Mocht u beschikken over andere documenten en/of informatie die - aanvullend of in plaats van
gevraagde documenten en/of informatie - inzicht in deze aangelegenheid kunnen geven, dan
verzoek ik u die documenten en/of informatie ook te verstrekken.
Bescherming persoonlijke levenssfeer
Indien u tot het oordeel komt dat het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer
integrale openbaarmaking van documenten en/of informatie in de weg staat, verzoek ik subsidiair
om openbaarmaking met weglating van de persoonsgegevens, zij het dan uitsluitend van personen
die niet uit hoofde van hun functie in de openbaarheid treden. Wanneer u persoonsnamen niet
openbaar wilt maken verzoek ik u deze te vervangen door een nummer, zodat de betrokkenheid van
eenzelfde persoon bij meerdere aspecten of situaties zichtbaar blijft, ook al is dat dan anoniem.
Persoonlijke beleidsopvattingen
Wanneer u van mening bent dat persoonlijke beleidsopvattingen in documenten en/of informatie
opgesteld voor intern beraad integrale openbaarmaking van die documenten en/of informatie in de
weg staan, verzoek ik subsidiair om openbaarmaking van de persoonlijke beleidsopvattingen in niet
tot de betrokkene herleidbare vorm, en meer subsidiair om openbaarmaking van de feitelijke
informatie die geen persoonlijke beleidsopvatting is.
Samenvattingen van documenten en/of informatie bij weigeren
Mocht u menen documenten en/of informatie te moeten weigeren, dan vraag ik subsidiair om een
zakelijke weergave van de inhoud of een samenvatting.
Motivering bij weigering
Bij gehele of gedeeltelijke weigering van een document en/of informatie verzoek ik u de weigering
per document en/of informatie respectievelijk per alinea te motiveren. Niet alleen met verwijzing
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naar het betreffende Wob-artikel, maar tevens met onderbouwing waarom die weigeringsgrond
zwaarder weegt dan het algemeen belang van openbaarheid.
Voorkeur digitale verstrekking en Inventarislijst
Ik verzoek u de gevraagde informatie die digitaal bij u aanwezig is in digitale vorm te verstrekken.
Van de documenten en/of informatie die alleen analoog (‘hard copy’) in uw archief aanwezig is,
ontvang ik graag een kopie. Ik verzoek u om als onderdeel van de beslissing een inventarislijst op te
nemen.
Kosten
Indien u voornemens bent om hiervoor kosten in rekening te brengen, verzoek ik u vooraf contact
met mij op te nemen onder opgave van de hoogte daarvan.
Mondelinge toelichting
Mocht u vragen hebben over de precieze interpretatie of de gewenste afhandeling van dit verzoek,
dan ben ik graag bereid een nadere toelichting te geven. Ik verzoek u hierover zo spoedig mogelijjk
maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van mijn Wob-verzoek contact op te nemen.

U dient binnen de termijn van 4 weken een besluit te nemen op dit verzoek. Geen of een
onvoldoende antwoord op de vervaldatum zal worden opgevat als een afwijzing.
Graag ontvang ik schriftelijk (per brief of per e-mail) een bevestiging van de ontvangst van dit
Wob-verzoek.
Met vriendelijke groet,

Peter Mooring
Buys Ballotstraat 40
4631 GW HOOGERHEIDE
M: 06 4124 3030
E: peterpm@xs4all.nl
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