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Nota bij opzet commissiebrief TK op het bericht 'Hugo de 

Jonge wil dat VWS zijn corona-appjes geheim houdt' 

Aanleiding 

Op 9 maart 2023 heeft de vaste commissie voor BZK tijdens de 

procedurevergadering gesproken over het VK-bericht van 9 maart: ‘Hugo de 

Jonge wil dat VWS zijn corona-appjes geheim houdt’. Bij brief van 10 maart 2023 

(bijlage 1) verzoekt de commissie u om voorafgaande aan het Kamerdebat van 

donderdag 16 maart over de Woo, op dit bericht te reageren. In de reactie wordt 

u verzocht in te gaan op het beleid met betrekking tot het vrijgeven van berichten 

en hoe dit beleid tot stand is gekomen. Bijgaand treft u de reactie aan met een 

overzicht van de belangrijkste bronnen van het openbaarmakingsbeleid zoals 

recent gedeeld via het SGO van 15 februari 2023 (bijlage 2) met het verzoek 

deze voorafgaande aan het debat aan de TK te sturen.  

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd kennis te nemen van deze nota en in te stemmen met de 

opzet van de reactie en het toesturen van het overzicht met de belangrijkste 

bronnen van het openbaarmakingsbeleid (bijlage 2 + 5).  

Kern 

• Op 9 maart 2023 heeft de Volkskrant (bijlage 3) een bericht geschreven 

over de zienswijze die door minister De Jonge is ingediend naar aanleiding 

van een Woo-verzoek bij VWS en de in dat kader opgevraagde stukken.  

• De secretaris-generaal van BZK heeft uit hoofde van zijn functie 

gereageerd richting zijn ambtgenoot van VWS nadat bij de beoordeling 

van de stukken die aan minister De Jonge waren voorgelegd was 

geconstateerd dat de kabinetsbrede Woo-lijnen door VWS niet consistent 

zijn toegepast (bijlage 4).  

• In zijn reactie heeft de secretaris-generaal deze rijksbrede lijn nader 

toegelicht. VWS heeft aan de hand van deze rijksbrede lijnen de 

documenten opnieuw beoordeeld hetgeen heeft geleid tot een aanpassing. 

• De VK heeft de zienswijze van minister De Jonge en de reactie van de 

secretaris-generaal van BZK ontvangen in het kader van lopende 

bezwaarprocedure. 

• Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Minister van VWS deze bij 

brief van 13 maart 2023 (kenmerk: 2023D10107) ook gedeeld met de 

Kamer. 
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Commissiebrief Kamer d.d. 10 

maart 2023 

 Niet verzenden 

2 Overzicht bronnen 

openbaarmakingsbeleid d.d. 15 

februari 2023 

Verzenden 

3 Volkskrantartikel d.d. 9 maart 

2023 

Niet verzenden 

 

4 Memo SG BZK aan SG VWS Verzenden 

5 Notitie verstrekking ambtelijke 

concepten van documenten aan 

het parlement 

Verzenden 

 




