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Datum 23 december 2022 
Betreft Besluit op uw Woo-verzoek inzake de aanwezigheid van 

kwik in Gronings aardgas 
  

 

 

 

Geachte, 

Met uw verzoek van 22 november 2022, door mij ontvangen op dezelfde dag, 
heeft u met een beroep op de Wet open overheid (hierna: Woo) verzocht om 
informatie openbaar te maken over, kort gezegd, de aanwezigheid van kwik in 
Gronings aardgas. Uw verzoek ziet toe op de tijdsperiode van 1 januari 2011 tot 
en met de datum van indiening van uw verzoek. 
 
De ontvangst van uw verzoek heb ik schriftelijk bevestigd bij brief van 7 
december 2022, met kenmerk 2022-0000300120. In deze brief is eveneens de 
beslistermijn met twee weken verdaagd, tot en met 3 januari 2023. 
 
Wettelijk kader 
Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Woo.  
 
De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in de bijlage bij dit besluit. 
 
Besluit 
Ik kan uw verzoek niet inwilligen. Er zijn namelijk geen door u gevraagde 
documenten bij het ministerie van Financiën aangetroffen. Hiertoe merk ik het 
volgende op.  
 
Op grond van de Woo heeft eenieder het recht om overheidsinformatie op te 
kunnen vragen zonder daarbij een reden te hoeven aangeven. Dit is een 
belangrijk recht van de burger waarbij wordt uitgegaan van het algemeen belang 
van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische samenleving. 
 
De Woo heeft echter uitsluitend betrekking op openbaarmaking van informatie die 
neergelegd is in documenten. Alleen bestaande documenten vallen derhalve 
onder de Woo: als documenten niet bestaan, kan ik deze niet openbaar maken. 
 
Binnen het ministerie van Financiën hebben meerdere medewerkers in de 
afgelopen periode uitvoerig gezocht naar documenten in het kader van uw 
verzoek. Graag bied ik u inzicht in de wijze waarop er is gezocht naar 
documenten. 
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Na ontvangst is uw verzoek uitgezet bij onderstaande organisatieonderdelen: 
 

- De Generale Thesaurie (hierna: GT). 
- Het directoraat-generaal Rijksbegroting (hierna: DGRB). 
- De directie Financieel-Economische Zaken (hierna: DFEZ). 

 
Uw verzoek is in eerste instantie aan deze organisatieonderdelen binnen het 
ministerie van Financiën voorgelegd nu de aard van uw verzoek en het thema 
waarover u informatie wenst te ontvangen in belangrijke mate aansluiten op de 
taken en verantwoordelijkheden van deze organisatieonderdelen. Hierbij is tevens 
rekening gehouden met het feit dat u in uw verzoek expliciet verwijst naar de 
afdelingen: (i) directie staatsdeelnemingen, welke directie deel uitmaakt van de 
GT, (ii) inspectie der rijksfinanciën, welke inspectie deel uitmaakt van het DGRB, 
en (iii) de DFEZ. 
 
Indien er documenten met betrekking tot uw verzoek beschikbaar zouden zijn, 
zou het aannemelijk zijn dat deze documenten zich aldus binnen deze 
organisatieonderdelen zouden bevinden. Het verzoek is uitvoerig met de GT, het 
DGRB en de DFEZ besproken, waardoor zij een goed beeld hebben verkregen van 
de stukken waarnaar gezocht moest worden. Er zijn echter geen documenten 
aangetroffen. 
 
Omdat de zoekslag door de GT, het DGRB en de DFEZ geen resultaten opleverde, 
is uw verzoek vervolgens volledigheidshalve ook aan alle overige 
organisatieonderdelen binnen het ministerie van Financiën voorgelegd. Ook deze 
zoekslag heeft uiteindelijk geen documenten opgeleverd. 
 
De verplichting tot openbaarmaking op grond van de Woo komt te vervallen nu er 
geen documenten zijn aangetroffen die binnen de reikwijdte van uw verzoek 
vallen. Ik wijs uw verzoek om informatie derhalve af. 
 
Publicatie 
Dit besluit wordt op www.rijksoverheid.nl gepubliceerd.  
 
Vragen 
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact met 
ons opnemen via het e-mailadres in de colofon. Voor meer informatie over de 
Woo-procedure, kunt u kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-
open-overheid-woo.   
 
In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
De MINISTER VAN FINANCIËN,  
namens deze, 

 
 
 
 
b/a 
mr. M.S. Bogtstra 
De directeur Juridische Zaken 

http://www.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-open-overheid-woo
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-open-overheid-woo
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Rechtsmiddelen 
Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond 
van die wet kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit 
besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan de staatssecretaris van Financiën, ter attentie van de Directie 
Juridische Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het bezwaarschrift dient te 
worden ondertekend en dient ten minste het volgende te bevatten:  
a. naam en adres van de indiener; 
b. de dagtekening;  
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;  
d. een opgave van de redenen waarom u zich met het besluit niet kunt verenigen. 
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Bijlage – Relevante artikelen uit de Woo 
 
Artikel 1.1  
Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een 
belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen.  
 
Artikel 2.1  
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

(…) 
document: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 
2.2, eerste lid, opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel 
van vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de 
publieke taak van dat orgaan, die persoon of dat college; 
(…) 
publieke informatie: informatie neergelegd in documenten die berusten bij 
een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, of 
informatie die krachtens artikel 2.3 door een bestuursorgaan kan worden 
gevorderd. 
(…) 

 
Artikel 2.2 
1.   Deze wet is van toepassing op: 
 (…) 

a. bestuursorganen; 
(…) 

 
Artikel 2.5  
Bij de toepassing van deze wet wordt uitgegaan van het algemeen belang van  
openbaarheid van publieke informatie voor de democratische samenleving. 
 
Artikel 4.1 
1.   Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een     

bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een 
bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval 
beslist het verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek. 

2.   Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan  
  elektronisch worden verzonden op de door het bestuursorgaan  

aangegeven wijze. 
3.   De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 
4.   De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop       

 betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te    
   ontvangen. 
 (…) 

 
Artikel 4.3 
1. De beslissing op een verzoek om informatie wordt mondeling of 

schriftelijk genomen. 
2.  Het bestuursorgaan besluit in ieder geval schriftelijk op een verzoek om 

informatie, indien: 
a. het schriftelijke verzoek geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen; 
(…) 

 


