
tC
Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Datum

Betreft

2 4 OKT 2022
Beslissing op uw Woo-verzoek over de behandeling uw andere
Woo-verzoek, onder nummer 2022-0000342359.

Constitutionete Zaken en

Wetgeving

Ministene van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

www.rijksoverheid.nl

www.facebook.com/minbzk

www. twitter, com/mlnbzk

www.linkedin.com/company/

ministerie-van-bzk

Kenmerk

2022-0000563261

Uw kenmerk

Geachte

In uw verzoek van 19 augustus 2022, door mij ontvangen op 19 augustus 2022,
heeft u het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd
informatie openbaar te maken over alle onderiiggende documenten in relatie tot
een doorgezonden Wob/Woo-verzoek inzake de kabinetsreactie op het rapport
'Ongekend Onrecht', onder nummer 2022-0000342359.

Per brief op 26 augustus 2022 heb ik de ontvangst van uw verzoek aan u

bevestigd. In deze brief stond een verkeerde ontvangstdatum. Hierover heeft u

contact gehad met een medewerker van mijn ministerie. Aan u is per mail

bevestigd dat de ontvangstdatum van uw Woo-verzoek 19 augustus 2022 is.

U heeft mij op 1 oktober 2022 in gebreke gesteld wegens het uitblijven van een
beslissing op uw Woo-verzoek.

Met betrekking tot uw verzoek cm informatie bericht ik u als volgt.

1. Wettelijk kader

Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid
(Woo). De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijiage 1 bij deze brief.

2. Inventarisatie documenten

Bij deze inventarisatie zijn 20 document(en) aangetroffen. Deze documenten zijn
genoemd in de inventarislijst in bijiage 2 bij deze brief. In deze brief wordt vanaf

nu verwezen naar de nummers op de inventarislijst, zodat voor u duidelijk is wat

ik per document heb besloten en waarom ik dit heb besloten.

3. Zienswijzen

In de mail van 6 oktober 2022 heb ik u laten weten dat de betrokken

belanghebbenden zijn gevraagd hun mening te geven over de voorgenomen
openbaarmaking van de door u gevraagde informatie.

De mening(en) van de betrokken belanghebbende(n) heb ik in mijn
belangenafweging meegenomen.
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4. Besluit

Ik besluit een deel van de door u gevraagde Informatle niet openbaar te maken.
Per document Is op de inventarlslljst aangegeven weike ultzonderlngsgronden zljn
toegepast. Voor de motiverlng van dit besluit verwijs ik naar het onderdeel

"Overwegingen" onder vijf van deze brief.

Een aantal mails en brieven zijn reeds bij u bekend, omdat deze van u afkomstig
zijn dan wel vanuit mijn ministerie naar u gestuurd. Deze betrek ik niet bij de
beoordeiing. Op de inventarislijst staan deze documenten aangemerkt ais "reeds
bekend'.
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5. Overwegingen

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder

Ais eerste wil ik u wijzen op het volgende.

ledereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder
daarbij een reden te hoeven aangeven. Dit staat in het eerste artikel 1.1. van de

Woo. Dit is een belangrijk recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt dat
overheidsinformatie openbaar is, tenzij er ultzonderlngsgronden zijn die dit
beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet

hierbij het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die de
uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat
wanneer ik informatle aan u verstrek, het openbaar is voor een ieder. De Woo is

niet van toepassing op informatle die ai openbaar is.

Wanneer het gaat om informatie waar belangen van anderen bij betrokken zijn,
moet ik hen de mogelijkheid geven om een zienswijze in te dienen. Dit betekent
dat zij hun mening kunnen geven over of de informatie wel of niet openbaar
gemaakt moet worden. Het is uiteindeiijk aan mij om te beslissen of ik de
informatie openbaar maak.

Algemene uitgangspunten bij toetsing aan de uitzonderingsgronden

De toetsing aan de uitzonderingsgronden verioopt ais voigt. Eerst bezie ik of een
van de uitzonderingsgronden van toepassing is. Dat doe ik meestal per alinea,
soms per zin. Vervolgens bezie ik wat voor soort uitzonderingsgrond het is. Ais
het een absolute uitzonderingsgrond is, mag ik de informatie niet verstrekken. Ais

het een relatieve uitzonderingsgrond is, moet ik een afweging maken tussen het
algemene belang van openbaarheid en het specifieke belang dat de
uitzonderingsgrond beschermt. Daarbij weegt het belang van openbaarheid
zwaar. Ais ik informatie weiger, moet ik goed motiveren waarom ik dat doe. Dat

geldt nog sterker ais de informatie ouder dan vijf jaar is.
Wanneer het gaat om informatie waar belangen van anderen bij betrokken zijn,
moet ik hun de mogelijkheid geven om een zienswijze in te dienen. Dit betekent
dat zij hun mening kunnen geven over de vraag of de informatie wel of niet
openbaar gemaakt moet worden. Het is uiteindeiijk aan mij om te beslissen of ik
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de informatie openbaar maak. In de inventarislijst en op de documenten heb ik

opgenomen weike van de hieronder toegelichte relatieve uitzonderingsgronden

van toepassing zijn.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen

informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit

belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om

persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon zoals na.men, e-

mailadressen, telefoonnummers en functienamen. Bij bepaalde documenten is dit

het geval. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de identiteit van betrokkene niet

bekend wordt omdat dit zijn of haar privacy kan schenden. Dat vind ik niet

wenselijk. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar.

In de documenten staan persoonsgegevens van ambtenaren. Het gaat om

gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, e-

mailadressen, functienamen en telefoonnummers. In het kader van goed

werkgeverschap vind ik dat het belang van privacy zwaarder moet wegen dan het

belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de privacy van de betrokken

ambtenaren. Daarbij weegt mee dat het hier niet gaat om het opgeven van een

naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar

om openbaarmaking op grond van de Woo.

In sommige dossiers kan er een reden zijn om in het kader van democratische
bestuursvoering persoonlijke beleidsopvattingen openbaar te maken. Op grond

van artikel 5.2, tweede lid, van de Woo gebeurt openbaarmaking van dergelijke

persoonlijke beleidsopvattingen geanonimiseerd. Dit wordt gedaan om de privacy

van de betrokken ambtenaren te beschermen. Daarom wordt ook de functienaam

van een ambtenaar niet meer openbaar gemaakt. Dit is ook het geval als geen

toepassing wordt gegeven aan de discretionaire bevoegdheid van artikel 5.2,

tweede lid, van de Woo. Zo wordt voorkomen dat als verschillende Woo-besluiten

naast elkaar worden gelegd, de herkomst van de persoonlijke beleidsopvatting

alsnog kan worden herleid.

Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere

publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de Woo kan ik geen

informatie openbaar maken wanneer dit het goed functioneren van de Staat of

andere overheden schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van

openbaarheid. In (bepaalde passages uit) bepaalde documenten staat informatie

die het functioneren van de Staat of andere overheden in gevaar zou kunnen

brengen. Ik vind dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van

openbaarheid. Ik maak deze informatie daarom niet openbaar onder de volgende

motivering:

Interne postbussen

Goede communicatie is een belangrijk onderdeel voor het functioneren van de

Staat. Dit gebeurt veelal via de mail, daarom is het van belang om dit goed te
organiseren. Hiervoor worden ook postbussen voor interne en externe
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communicatie gebruikt. In dit geval gaat het om een mailbox die alleen bestemd

is voor intern gebruik binnen de overheid. Deze mailbox Is niet bestemd voor

communicatie buiten de kring van de overheid. Openbaarmaking van het e-
mailadres kan het gebruik van de interne mailbox verstoren, omdat in dat geval
ook externen naar deze mailbox kunnen mailen. Dit zorgt ervoor dat het gebruik
van het systeem van interne en externe communicatie wordt verstoord. Deze

informatie maak ik daarom niet openbaar met een beroep op het belang van het
goed functioneren van de Staat.
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Procespositie

Openbaarmaking van de gevraagde informatie in documenten 3 en 8 zou het

goed functioneren van de Staat schaden. Het openbaar maken van deze

informatie zai de procespositie van de Staat in juridische procedures schaden. Het
is belangrijk dat ambtenaren de gelegenheid hebben om in vertrouwen te

overleggen over de sterke en zwakke kanten van de juridische positie. Het belang
van het goed functioneren van de Staat, met het oog op zijn procespositie, weeg
ik daarom zvvaarder dan het algemene belang van openbaarmaking.

Onderlinge verhoudingen

Openbaarmaking van een passage in document 3 zou het goed functioneren van

de Staat schaden. Het openbaar maken van deze informatie schaadt de

onderlinge verhoudingen tussen de kerndepartementen. Met het oog op een goed
functioneren van de Staat in het ongewenst dat departementen tegen elkaar uit
kunnen worden gespeeld als hun afwijkende opvattingen openbaar worden. Het
betreft hier een passage over de onderlinge werkverhouding/verdeling tussen de
kerndepartementen. Het belang van het goed functioneren van de Staat, met het
oog op de onderlinge verhoudingen, weeg ik daarom zwaarder dan het algemene
belang van openbaarmaking.

Concepten

Waar sprake is van concepten zie ik geen aanleiding om de persoonlijke

beleidsopvattingen bestemd voor intern beraad openbaar te maken.

Het gaat hier om concepten van een beslisnota en een reeds verzonden brief.

Deze concepten zijn nog niet 'rijp'. In de fase waarin het einddocument nog vorm
moet krijgen, moet er ruimte zijn om conceptteksten en gedachten met elkaar ult

te wisselen. Het gaat dus om het intern delen van informatie wat moet leiden tot

een definitief document. De definitieve documenten heeft u reeds in bezit, omdat

deze aan u zijn verzonden.

Ik acht het belangrijk dat in die voorbereidende fase om tot een definitief besluit

te komen concepten daarvan in vertrouwen kunnen worden uitgewisseld. Gelet
hierop maak ik deze conceptdocumenten in zijn geheel niet openbaar met een
beroep op het belang van het goed functioneren van de Staat. Op dezelfde
informatie is ook het bepaalde in artikel 5.2, eerste lid, van de Woo van

toepassing. Zie daartoe hieronder in het besluit.

Persoonlijke beleidsopvattingen in een document voor intern beraad

Uitgangspunt van de Woo is dat overheidsinformatie openbaar is. Dit geldt in
principe ook voor documenten opgesteld voor intern beraad. Intern beraad is het
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overieg tussen ambtenaren binnen een bestuursorgaan, of binnen een kring van
bestuursorganen die gezamenllik verantwoordeiijk zljn voor een bestuurlljke 2022-0000553261
aangelegenheid. Documenten die bestemd zijn voor intern beraad kunnen
persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Ten aanzien van de openbaarmaking
van deze persoonlijke beleidsopvattingen geldt bet volgende. Op grond van artikel
5.2, eerste lid, van de Woo worden persoonlijke beleidsopvattingen in
documenten die bestemd zijn voor intern beraad niet openbaar gemaakt.
Persoonlijke beleidsopvattingen zijn ambtelijke adviezen, meningen, visies,
standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad. Persoonlijke
beleidsopvattingen zijn niet: feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen
van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend
objectief karakter.

Op grond van artikel 5.2, tweede lid, van de Woo kan ik besluiten informatie te

geven over persoonlijke beleidsopvattingen als ik dat in het belang acht van een
goede en democratische bestuursvoering. Deze informatie wordt dan gegeven in
geanonimiseerde vorm, tenzij degenen die deze opvattingen hebben geuit of
hiermee hebben ingestemd vinden dat de informatie wel herleidbaar is tot hen. Ik

acht het in dit geval in het belang van een goede en democratische
bestuursvoering om de persoonlijke beleidsopvattingen in diverse documenten
toch openbaar te maken.

6. Wijze van openbaarmaking en publicatie

De documenten die (gedeeltelijk) openbaar worden, worden samen met deze brief

aan u toegezonden.

Dit besluit en de documenten die voor iedereen (gedeeltelijk) openbaar worden,
worden op w'.vw.riiksoverheid.nl gepubliceerd. Een kopie van dit besluit verzend ik
naar de derde-belanghebbenden.

Vragen

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact

opnemen met woo@minbzk.nl. Voor meer informatie over de Woo-procedure,
kunt u kijken op riiksoverheid.nl.

Hoogachtend,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze.

wnd. airecteur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat
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Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum boven dit besluit een bezwaarschrift
indienen. Het bezwaarschrift moet door de Indiener zijn ondertekend en bevat ten minste
zijn/haar naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar
wordt gemaakt en de reden(en) waarom u vindt dat het besluit niet klopt. Dit bezwaarschrift
moet worden gericht aan: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t.a.v.
de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag.
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