
{10 2eFrom

To WQB

Subject

Date

RE Verzoek om zienswijze mbt Wob verzoek actie gewenst

woensdag 23 februari 2022 18 05 05

Dag|
Ik heb hel intern nagevraagd bij de collega s die bijgedragen hebben aan de betreffende

mailwisselingen en de tekst op onze website

Wij hebben geen bedenkingen noch suggesties bij de drie stukken

Wat ons betreft akkoord om te verzenden

10 2e

Groet

10 2e

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wilhelmina van Pruisenweg 52 | 2595 AN | Den Haag

Postbus 10451 I 2501 HL | Den Haag

10 2e

10 2e @rvig nl

https www rvig nI r ontact he7oek—en postadres

Van WOB WOB@minbuza nl

Verzonden vrijdag 18 februari 2022 15 12

^rvig nl

Onderwerp Verzoek om zienswijze mbt Wob verzoek actie gewenst

Aan 10 2e

Geachte 10 2e

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een Wob verzoek in behandeling inzake de

naamswijziging van de Republiek Macedonie naar de Republiek Noord Macedonie Hierbij is

informatie van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens RIVG betrokken In de bijiage vind je de

te verstrekken stukken doc 1 1 3

Op deze manier wil ik de RIVG in de gelegenheid bieden om een zienswijze te geven Dit kan

door op deze mail te reageren met bedenkingen en gemotiveerde

lak suggesties

Graag zou ik uiterlijk volgende week vrijdag 25 februari een reactie ontvangen

Voor eventuele vragen ben ik bereikbaar via onderstaande contactgegevens

Met dank en vriendelijke groeten

10 2e

00002 661527



10 2e

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Juridische Zaken Afdeling Nederlands Recht

RijnstraatS | Postbus 20061 |

2500 EB Den Haag | The Netherlands

10 2eT 3106

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde

bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te

melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade

van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee

or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete

the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
Deze e mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik
door anderen is niet toegestaan Als u deze mail onbedoeld heeft ontvangen meld dit dan

direct aan de verzender en vemietig deze e mail Het is zonderuitdrukkelijke toestemming
niet toegestaan enige informatie van deze e mail te dupliceren of te verspreiden De

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit

elektronische verzending

This e mail is intended exclusively for the addressee s and may not be passed on to or

made available for use by any person other than the addressee s If you are not the

intended recipient or

have received this e mail in error notify the sender immediately and destroy this e mail

Any unauthorized duplication disclosure or distribution of the material in this e mail is

forbidden The

National Office for Identity Data rules out any and every liability resulting from any

electronic transmission

00002 661527



From
10 2e

To

Subject

Date

RE Check WOB verzoek naamswijziging NMAC

vrijdag 4februari 2022 14 32 45

Ha 0 2

Het de docs bekeken Een paar kleine opm Zie de betreffende stukken

Groet

10 2e

t®minbuza nlFrom

Sent vrijdag 4 februari 2022 11 06

10 2e

^minbuza nl

Subject RE Check WOB verzoek naamswijziging NMAC

To 10 {2e

Ha [ 0 2
i

Had je al kans gezien om een aantal documenten van het WOB verzoek te bekijken Instructie

pas ik bij deze iets aan graag jouw blik op de volgende documenten

ID 327069

ID 327072

ID 327077

ID 327082

ID 327084

DJZ stuurt het WOB verzoek graag volgende week uit dus fijn als je er naar kan kijken

Groeten

10 2e

DEU MID

31 0 I0 2e

From

Sent woensdag 19 januari 2022 12 21

10 2e

@minbu7a nl10 2eTo

Subject Check WOB verzoek naamswijziging NMAC

10 2eHa

Ik ben door alle documenten van het WOB verzoek over de naamswijziging NMAC been gegaan

Heb

speciale aandacht voor de documenten waarbij ik bij reviewer remarks Graag check heb

vermeld en voor de documenten met label zienswijze nog te vragen Noord Macedonie Voor

die laatste documenten moeten we dus bepalen of het wel niet gewenst is om hier zienswijze

van NMAC op te vragen

gevraagd mee te kijken op een bericht van post Athene Graag jouw blik met10 2e

Hierde link naar de documenten

00003 845008



Laat het me vooral weten als je hier even over wilt bellen of als je vragen hebt

Groeten

10 2e

DEU MID

31 d 10 2e

00003 845008



From 10 2e

To

Subject

Date

RE Meekijken WOB verzoek naamswijziging NMAC

woensdag 2 februari 2022 12 53 00

Ha 10 2e

Top heel veel dank Ik pak het dan weer vender op ©

Groeten

10 2e

DEU MID

31 d 10 2e

|@minbuza nlFrom

Sent woensdag 2 februari 2022 12 51

|@minbuza nl

Subject RE Meekijken WOB verzoek naamswijziging NMAC

10 2e

To 10 2e

Dag 0 2

11 1m

H 1

Ik heb ook naar de emails gekeken Lijkt me prima zo

Groet 10 2e

I@minhu7a nlFrom

Sent woensdag 2 februari 2022 10 27

10 2e

@minhu7a nlTo 10 2e

Subject Meekijken WOB verzoek naamswijziging NMAC

| 10 2e |Ha

Ik noemde het een tijd geleden in onze bijpraat maar er zijn een aantal documenten in het

WOB verzoek over de naamswijziging van NMAC waar we officieel zienswijze op moeten vragen

van NMAC Als het goed is heb je toegang tot de documenten in Zylab hier de link

Zou je mee kunnen kijken of er nog gevoeligheden zijn voor wat betreft het vragen van een

zienswijze van NMAC of zaken die schadelijk zijn voor de bilaterale relatie en het vertrouwen

tussen onze landen Het betreft de documenten gelabeld met de tag “Zienswijze nog te vragen

00004 845011



Noord Macedonie Zijn drie NV s en een non paper

Er zijn ook een aantal documenten waar zienswijze van RVIG op gevraagd moet worden dat zijn

de emailwisselingen waar ik het over had Hoeft niet maar als je het interessant vindt ook fijn als

je meekijkt en beoordeelt of die wat jou betreft goed gelakt zijn

Thanks alvast en we kunnen ook altijd even bellen

Groeten

10 2e

DEU MID
f 10 2e31 i

00004 845011



From 10 2e
To

RE Meekqken WOB verzoek naamswijziging Noord Macedonie

woensdag 19 januarl 2022 13 20 02

imaaeOOl Dna

Sul^ect
Date

Attachments

Dag

| maar zij werkt ergeloof ik niet meer een goede

Hij weet veel alles van de landentabel en kan je zeker op weg helpen

Bij RIVG was contactpersoon voor dit onderwerp

ingang is

{10 2e

10 2e

Via de link die je stuurde had ik overigens geen toegang want niet geautoriseerd voor het onderwerp

Groet

10 2e

10 2e |@minbuza nlFrom

Sent woensdag 19 januari 2022 12 17

{10 2e |@minbuza nl

Subject Meekijken WOB verzoek naamswijziging Noord Macedonie

To

10 2eHa

Onder een WOB verzoek over de naamswijziging van Macedonia naar Noord Macedonie in 2019 valt ook

correspondentie tussen BZ en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens RVIG

ondersteunt bij dit WOB verzoek verwees me hiervoor naar jou Fijn als jij meekijkt en heb je een contact bij de RVIG

waar we dit aan voor kunnen leggen Evt de mensen die de mails hebben verstuurd of heb jij een andere vaste

contactpersoon voor WOB verzoeken

hie mij vanuit DJZ NR10 2e

Hier de link naar het verzoek Het gaat om de documenten met label toelichting

Alvast veel dank I Laat het me weten als dit vragen oproept of je even wilt overleggen

Groeten

10 2e

Met vriendelijke groet

10 2e

Directie Europa DEU

Ministerie van BuitenlandseZaken

Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag

I 10 2e SiffBli

M•ili

m uza nlE |

00005 845012



From WOB

10 2eTo

Subject

Date

Attachments

RE Ter behandeling Nieuw Wob verzoek inzake naamswijziging Macedonie

donderdag 11 november2021 16 38 01

imaQe004 pna

0 2Dag

Dank voor je reactie

Tijdens het startgesprek zullen we het verzoek ontleden en zal duidelijk worden welke

documenten wel niet onder het verzoek vallen

Ik zal^l
Groeten

10 {2e uitnodigen voor de startbijeenkomst
10 2e

|@minbuza nlFrom

Sent donderdag 11 november 2021 14 18

To WOB WOB@minbuza nl ^^^^^H

10 2e

10 2e |@minbuza nl

Cc DEU DEU@minbuza n

H@minbuza nl

minbuza nl

Subject RE Ter behandeling Nieuw Wob verzoek inzake naamswijziging Macedonie

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

i
10 2e S

Bestel 10 2e

Dank voor de mail en de uitgebreide informatie omtrent WOB verzoeken Ik haak

bij deze ook aan Goed om hem ook uit te nodigen voor het startgesprek

10 {2e

10 2e

Ik heb niet eerder te maken gehad met een WOB verzoek dus vergeef me alvast voor een

heleboel vragen Na het lezen van het WOB verzoek wordt het me ook niet meteen duidelijk

welk type documenten we moeten gaan aanleveren Het lijkt voornamelijk te gaan om interne

rapportages weekberichten berichtenverkeer enz en mails die gaan over het referendum van

30 sep 2018 de Prespa overeenkomst NMAC parlementaire procedure naamswijziging en

berichtgeving rondom strafrechtelijke vervolging van parlementsleden n a v bestorming

parlement op 27 april 2017

Praat hier graag samen verder over tijdens het startgesprek

Groeten

10 2e

DEU MID

10 2e31

From WOB WOR@minhu7a nl

Sent dinsdag 9 november 2021 16 51

I@minhu7a nl I0 2eI0 2e I@minbu7a nlTo

Cc DEU DEU@minbuza 10 2e 10 2e

@minbuza nld m10 2e10 2e

00007 845015



WOB@minbuza nl

Subject Ter behandeling Nieuw Wob verzoek inzake naamswijziging Macedonie

Bestel 10 2e

BZ heeft bijgaand Wob verzoek ontvangen inzake de naamswijziging van de Republiek

Macedonie naarde Republiek Noord Macedonie

Ik wil Jullie vragen de behandeling over te nemen In de bijiagen en onderaan vinden jullie

hiervooralvast de relevante informatie

Vanuit DJZ zal ik de behandeling begeleiden en ben voornemens voor volgende week een

startgesprek in te plannen Graag hoor ik nog welke collega s ik daarvoor uit kan nodigen

Het is overigens nuttig als voorafgaand aan het startgesprek door jullie al een grove

inventarisatie is gedaan zodat we een beeld hebben van soort en aantal documenten dat onder

het verzoek valt

Mochten jullie vragen hebben dan hoor ik dat graag

Met vriendelijke groet

10 2e

DJZ N R Wob cluster

Relevante startinformatie bij behandeling Wob verzoek

Procesbeschrijving behandeling Wob verzoeken bijgevoegd
daarin vind je informatie over het behandelen van Wob verzoeken

de procesgang binnen BZ en de verdeling van

verantwoordelijkheden
Visueel stappenplan onderaan dit kader is een visueel

stappenplan bijgevoegd waarin in een oogopslag de te ondernemen

stappen bij een Wob verzoek te zien zijn Een toelichting bij de te

ondernemen stappen staat in de uitgebreide visual die als bijiage 1

onderdeel is van bovengenoemde procesbeschrijving

Startgesprek DJZ zal de behandelaar uitnodigen voor een

startgesprek evenals het Wob regieteam en de Wob

contactpersoon DG Tijdens het startgesprek worden de aanpak en

de bijzonderheden van het desbetreffende Wob verzoek besproken

Sophia dossier Door DJZ is een Sophia dossier aangemaakt
waarin de behandeling van het Wob verzoek gearchiveerd dient te

worden Het Sophia dossiernummer zal zo spoedig mogelijk bekend

worden gemaakt

Beslistermijn DJZ heeft een ontvangstbevestiging naar de

verzoeker gestuurd Op een verzoek dient binnen 4 weken een

besluit genomen te worden bij dit Wob verzoek loopt de

beslistermijn tot 25 december 2020 het verzoek is ontvangen op
26 november 2020 Die termijn kan eenmalig verlengd worden met

4 weken daarmee loopt de definitieve beslistermijn tot 22 januari
2021 DJZ zal de beslistermijn in de gaten houden en indien nodig
een verdaagbrief versturen naar de verzoeker

00007 845015



Samenwerkingsruimte aanbevolen wordt om in ieder geval de

volgende mappen aan te maken op de swr van de verantwoordelijke
beleidsdirectie Wob verzoek contacten met verzoeker

inventarisatie beoordeling en afronden besluitvormingsproces
Gerubriceerde documenten of informatie bij STG

gerubriceerde informatie gelden bijzondere regels
Dergelijke informatie mag niet via reguliere tablets en laksoftware

worden bewerkt Zie hoofdstuk 5 6 van de procesbeschrijving
Politiek gevoelig Wob verzoek DJZ informeert de SG in overleg
met de behandelaar het Wob regieteam en de DG Wob

contactpersoon Zo nodig wordt in overleg met de behandelaar M

en of R geinformeerd door middel van een bulletin

Recente besluiten voor recente voorbeelden van Wob besluiten

van BZ zie deze link

Visueel stappenplan

00007 845015



From 10 2e

To

Subject

Date

RE Wob verzoek N Macedonie zienswijzen

donderdag 23 december 2021 16 31 00

{10 2eHa

Oke helder dan doen we dat ©

Groeten

10 2e

DEU MID

10 2e31

10 2e |@minbuza nlFrom

Sent donderdag 23 december 2021 16 09

|@minbuza nl

Subject RE Wob verzoek N Macedonie zienswijzen

To 10 2e

Ha 0 {2

Ik heb het met onze coordinator besproken en die geeft aan dat we bet beste of het gehele

pakket kunnen sturen of wachten tot jullie terug zijn van verlof Dat zal als ik zo boor de tweede

optie worden dus dat is prima Ik zal ervan op de boogte brengen{10 2e

Met vriendelijke groet

10 2e

@minbuza nlFrom

Sent donderdag 23 december 2021 16 03

10 2e

[5 minbuza nlTo 10 2e

Subject RE Wob verzoek N Macedonie zienswijzen

10 2eHa

Ik ben door alle stukken heengelopen en beb degene waarvan ik denk dat er een zienswijze voor

opgevraagd moet worden aangemerkt op de manier die jij bieronder uitlegde Het gaat uit mijn

hoofd om ong 5 a 6 documenten voor Bulgarije of Noord Macedonie

Ik boor graag van Je of je bier dus mee verder kunt zo en nog voor bet verlopen van de termijn

een verdaagmail aan verzoeker kunt sturen Wei met de kanttekening dat ik dus vanaf morgen

met verlof ben en dus niet meer met onze ambassades in Sofia en Skopje heb kunnen

overleggen over contactgegevens Denk dat het ook per bericht verschilt naar wie ze het moeten

sturen daar ook veel mensen al met kerstverlof Dus misschien blijft het de enige optie om te

wachten tot na de verloven en dan in week van 10 januari verder op te pakken

Groeten

00008 845127



10 2e

DEU MID

31| 10 2e

@minbuza nlFrom

Sent woensdag 22 december 2021 18 10

[a minbuza nl

Subject RE Wob verzoek N Macedonie zienswijzen

10 2e

To 10 2e

Ha 0 2

Ik heb je net een uitnodiging gestuurd Doe gerust een suggestie als een ander moment beter

uitkomt

Met vriendelijke groet
10 2e

l@minbuza nlFrom 10 2e

Sent woensdag 22 december 2021 16 29

10 2e 5 minhiJ7a nlTo

Subject RE Wob verzoek N Macedonie zienswijzen

10 2eHa

MiJ lukt bet nu niet meer om vandaag te bellen maar misschien morgen Is er dan een moment

dat je goed uit komt

Groeten

10 {2e

DEU MID

10 {2e1 31

l^minbuza nlFrom

Sent woensdag 22 december 2021 14 22

|@minhu7a nl

Subject RE Wob verzoek N Macedonie zienswijzen

10 2e

To 10 {2e

Ha^S

Helaas een ochtend en middag vol overleggen en telefoontjes Ik heb je geprobeerd te bellen

maar de oproepen komen niet door Geen idee waar bet aan ligt Kun jij mij nog een keer

bellen

Met vriendelijke groet

10 2e

l5 minbuza nlFrom 10 2e

00008 845127



Sent dinsdag 21 december 2021 17 01

10 2e l 5 minbuza nlTo

Subject RE Wob verzoek N Macedonie zienswijzen

10 2eHi

Ik zal morgen door de stukken been lopen Ik weet al van een van de stukken dat er wel een

zienswijze op moet worden gevraagd maar heb ook nog wel wat vragen over In welke gevallen

we zienswijzen vragen

Heb je morgenochtend tijd om even kort te bellen Om 9u bijvoorbeeld

Groeten

10 2e

DEU MID

10 {2e31

[5 minhu7a nlFrom

Sent dinsdag 21 december 2021 13 42

|Dminbu7a nl

Subject RE Wob verzoek N Macedonie zienswijzen

10 2e

10 2eTo

Ha 0 2
i

Heb je al zlcht op of er om zienswijze gevraagd zal worden Graag wll ik je ook verzoeken om de

stukken waar om zienswijze gevraagd moet worden te labelen als zienswijze met de naam van de

derdebelanghebbende Ik wll je vragen dit ulterlljk 29 december door te geven

Met vriendelljke groet

10 2e

f5 minbuza nlFrom

Sent maandag 20 december 2021 14 54

a nl

10 2e

10 2eTo

5 minbuza nlCc 10 2e

Subject Wob verzoek N Macedonie zienswijzen

10 2eHa

Zou jlj als je de stukken In Zylab zet gelijk even wlllen kljken of er stukken tussen zitten waarvoor

zienswijzen gevraagd moeten worden Als dat zo Is zou je dIt dan aan mijn collega

fSminbuza nl door wlllen geven Dan kan zlj voor 31 december nog een

verdaagmail aan verzoeker te sturen Ivm op te vragen zienswijzen

In de eerste week van januarl kunnen de dan daadwerkelljk worden voorgelegd als zienswijze

10 2e

10 2e

Alvast dank en fijne dagen als Ik je niet meer spreek

00008 845127



10 2e

00008 845127



To l@minbuza nl]10 2e

10 2eFrom |
Sant

Subject
Received

Concept Wob besluit Noord Macedonie 07 03 docx

Mon 3 7 2022 3 23 00 PM

Wob besluit Noord Macedonie met documentenlijst
Mon 3 7 2022 3 23 00 PM

Ha 10 2e

Zou jij er nog een laatste blik op willen werpen Met name naar de alinea betrekkingen van Nederland met andere staten en de

motivering voor de toepassing van ultzonderlngsgrond 10 2 a blj de beoordellng van de stukken

Vender vroeg ik me af moet het land altijd als Republiek Noord Macedonie worden aangeduid of volstaat Noord Macedonie In

dat geval moet dat nog even gewijzigd worden in het besluit

Zou je tot slot nog even willen kijken naar de documentenlijst {bijiage 2 en of er nog gevoeligheden zitten in de titels van de

documenten en mocht dat zo zijn de titel aanpassen

De binder met documenten voIgt separaat

Lukt het met het memo

10 2bGreet

00009 893496



To l^m in buza nl]10 f2e

From

Sent

10 2e

PM

Subject Def Wob besluit

Received

Wob besluit Noord Macedonie 10 03 docx

Thur 3 10 2022 2 24 00 PM

zie bijgevoegd aangepaste {definitieve besluitHa 0 2

Ik heb twee aanpassingen gedaan in de tekst zie hieronder als jij hiermee akkoord gaat kun jij het dan in Foxy zetten

Memo besluit en binder met open baa r te maken documenten ook in Foxy kunnendandelijnin

Op de inventarislijst staan 30 documenten waarvan er 9 niet openbaar worden gemaakt en 1 reeds openbaar is

Onder 10 2 a gewijzigd

H 1

\jnaer il i gewijziga

H 1

Binder met openbaar te maken documenten staat in Foxy

Op de inventarislijst staan 30 documenten waarvan er 9 niet openbaar worden gemaakt en 1 reeds openbaar is

Hou je me op de hoogte van de voortgang

Als memo getekend is graag retour naar mij dan wordt het vanuit de Wob postbus naar verzoeker gemaild Begin volgende week

zal het op Rijksoverheid nl worden gepubliceerd

Dank en groetj

10 2e

| ®minbuza nlFrom

Sent donderdag 10 maart 2022 11 39

I0 2e

| S minbuza nl

Subject RE Wat is de naam van degene die naar de documenten moet kijken

10 2eTo

10 2eDat i |

l i@minbuza nlFrom

Sent donderdag 10 maart 2022 10 59

gminbuza nl

Subject Wat is de naam van degene die naar de documenten moet kijken

10 2e

To 10 2e

Dan zorg ik dat hij zij toegang krijgt tot zylab stuur ik een link zodat hij zij door de documenten kan scrollen

10 2e6r

00010 893504



To @min buza nl]10 2e

10 2eFrom

Sent Tue 11 30 2021 2 56 11 PM

Subject FW Ontvangstbevestiging van uw verzoek

Received

Wob verzoek pdf

Tue 11 30 2021 2 56 00 PM

Ho | 10 2ef

Zou jij deze meneer een verdaagbericht willen sturen

Dankjewel alvast

10 2eGr

From WOB WOB@minbuza nl

Sent woensdag 10 november 2021 12 12

^gma il com

Cc WOB WOB ®minbuza nl

Subject Ontvangstbevestiging van uw verzoek

10 2eTo

Geachte I0 2e

Hierbij bevestig ik dat ik op 5 november 2021 uw brief van 3 november 2021 en op 8 november 2021 uw e mail heb ontvangen

Met deze brief en e mail verzoekt u om documenten met betrekking tot de naamswijziging van de Republiek Macedonie naar de

Republiek Noord Macedonie

Na beoordeling krijgt u binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek een antwoord Mocht de beantwoording van uw verzoek

om welke reden dan ook meertijd vergen dan vier weken dan ontvangt u een tussenbericht

Met vriendelijke groet

Administratieve ondersteuning WOB

Ministerie van Buitenlandse Zaken | Directie Juridische Zaken | Afdeling Nederlands Recht DJZ NR WOB

Rijnstraat 8 | 2595 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

WOB@minbuza nl

10 2e ^gmail comFrom

Sent maandag 8 november 2021 20 29

To WOB WOB@minbuza nl

Subject Wob verzoek

Best© heer ofmevrouw^

Op 3 november heb ik per aangetekende post een Wob verzoek bij u ingediend bezorgd op 5 november De brief was

niet erg scherp geprint en mogelijk wat lastiger leesbaar Nu ik zie dat jullie ook een mailadres hebben stuur ik hetzelfde

verzoek per mail om vertraging of onduidelijkheid te voorkomen

Met vriendelijke groet

10 2e

00011 893509



10 2«

r mill coin

Htnisterte «ci6uft9nbDdseZakee

taViWob erabeU^lrecd efiirldi8d eZakeB N«deTiands Eledii

Po5lbos20061

2500 E5 Den Haag

Weesp 3 nevembef2021

BecreftiWob vtnoA

Beslahser of euvroinv

M»td«ze brifrfwrzoekOciJ opgrond van deWobaDe ind

wrifr^kkanmetbelreklmg op de naimswijrigiitgvaD de E ap

Hoord Mace don il inhet bitsonder masrniet uitslu9endj ov

• Gebeurttnisseoin de RepubliebMacedoriie metbetrekkin

momentvBn ondercekentngvan dePreepa overeenkomst

bnefran de Min a er van Bu iten la nd ae Za ken aan de Tweede Kamer d d 4 aepCeraber 202 0«
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en ofbesdiuldigJngen legeB deMacedonUche regering ee ofrecbterlilke macbt
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To [gminbuza nl]10 2e

From

Sant

Subject FW Verdaagbericht betreffende uw Wob verzoek

Received

WUB

Tue 1 11 2022 10 35 43 AM

Tue 1 11 2022 10 35 44 AM

Ter info

10 2e |@gmail comFrom

Sent maandag 10 januari 2022 16 02

To WOB WOB@minbuza nl

Subject Re Verdaagbericht betreffende uw Wob verzoek

Beste I0 2e

Kunt u mij laten weten tot welke datum op dit moment het besluit verdaagd is

Met vriendelijke groet

10 2e

On Wed 1 Dec 2021 at 12 57 WOB WQB@minbiiza nl wrote

Geachte

Bij briefvan 3 november 2021 en per e mail op 8 november heeft u bij mijn ministerie een Wob verzoek ingediend
Deze heeft u toegelicht per e mail op 22 november 2021 Uw verzoek heeft betrekking op documenten met betrekking
tot de naamswijziging van de Republiek Macedonia naar de Republiek Noord Macedonie

In de Wob is bepaald dat binnen vier weken na ontvangst van het verzoek beslist dient te worden op het verzoek maar

dat verdaging van de beslistermijn met vier weken mogelijk is Het is niet mogelijk om binnen vier weken op uw

verzoek te beslissen De reden hiervoor is dat een zorgvuldige behandeling meer tijd vraagt

Op grond van artikel 6 van de Wob verleng ik de beslistermijn van uw verzoek dan ook met vier weken

10 2e

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet

10 2e
WOB

Ministerie van Buitenlandse Zaken | Directie Juridische Zaken | Afdeling Nederlands Recht DJZ NRAVOB

Rijnstraat 8 | 2595 XP | Den Haag
Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag
WOB@minbuza nl

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico’s verbonden aan het

00013 nisch verzenden van berichten 893518



This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission ofmessages

00013 893518



10 2eTo |@minbuz^^
jza nl]Cc kgminbuza nl]10 2e

From

Sent

Subject Graag akkoord WOB besluit naamswijziging NMAC

Received

f10 2e

Thur 3 10 2022 4 09 01 PM

Thur 3 10 2022 4 09 02 PM

Ha 10 f2e

Graag je akkoord op het foxy dossier met daarin het WOB besluit over het verzoek over de naamswijziging van Noord Macedonie

Zoaisje in de nota kunt lezen zijn ervoor NLgeen gevoeligheden dus hoeft het niet langsl
verlenen wel kopie

bf M voor accordering we10 2e

Als dit vragen oproept weet je mete vinden

Groeten

[10 2e

DEU MID

31 6 10 2e

00014 893520



10 2eTo l@minbuza nl]
From

Sant

Subject Graag reactie voor 15 februari zienswijze Wob verzoek Noord Macedonie

Received

10 2e

Tue 2 15 2022 4 40 33 PM

Tue 2 15 2022 4 40 34 PM

10 2eHi

10 2e

_A|s_antwooj^ op je andere mail hieronder de mail die Ik al opstelde om aan

ook in cc zetten

Ivan de RVIG te sturen Mailadres is

10 2e ^rvij nl Ik zou I0 2e

10 2eGroeten

10 2eBeste

Graag benader ik je met het verzoek om het opstellen van een zienswijze voor een aantal mailwisselingen die onder een Wob

verzoek over de naamswijziging van Noord Macedonie in 2019 vallen

akkoord Ikontvang graag zo snel als kan maar niet later dan dinsdag 15 februari Je reactie Excuus voor deze strakke deadline

Hieronder een watformelere uitleg over het zienswijzeproces

10 2e |keek bij ons al mee op de stukken en is al

Als dit vragen oproept ben ik graag bereid om te bellen

Groeten

10 2e

DEU MID

31 6 10 26

Met deze e mail informeer ik u over een tot het ministerie van Buitenlandse Zaken gericht verzoek op grond van de Wet

openbaarheid van bestuur {Wob Bij dit verzoek is informatie van uw organisatie betrokken Het verzoek om informatie ziet op de

wijziging in 2019 van de nationaliteitentabel n a v de naamswijziging van Macedonia in Noord Macedonie

In de bijiage vindt u de openbaar te maken document{en die betrekking hebben op uw organisatie Het ministerie van

Buitenlandse Zaken is voornemens deze openbaar maken met uitzondering van de omkaderde tekst

U wordt als belanghebbende op grond van artikel 4 8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid uw zienswijze te

geven op m ijn voorgenomen openbaarmaking van betreffende documenten U kunt dit doen door zo snel mogelijk doch niet later

dan dinsdag 15 februari na dagtekening van deze mail uw bedenkingen over de voorgenomen openbaarmaking van informatie die

u uw organisatie raakt schriftelijk en gemotiveerd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken kenbaar te maken U kunt uw

eventuele zienswijze sturen naar

wordt ervan uitgegaan dat u geen bedenkingen tegen openbaarmaking heeft

I@minbuza nl Als binnen de aangegeven termijn geen reactie van u is ontvangenI0 2e

Ik wil u graag nog op het volgende wijzen uw zienswijze kan alleen leiden tot een weigering om een gedeelte van de informatie

openbaar te maken als deze is onder te brengen onder een of meer van de uitzonderingsgronden uit artikel 10 en 11 van de Wob

U vindt de tekst van deze artikelen in de bijiage De uiteindelijke afweging over het al dan niet openbaar maken van de gevraagde

informatie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken berust

Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben dan verzoek ik u contact met mij op te nemen

00015 893522



10 26
To ^minbuza nl] WOB[WOB@minbuza nl]

10 2eFrom

Sant

Subject Ondertekend WOB besluit naamswijziging NMAC

Received

Wob besluit Naamswiiziainq Noord Macedonie definitief pdf

Mon 3 14 2022 4 20 35 PM

Mon 3 14 2022 4 20 36 PM

Ha 10 2e

Bijgevoegd het ondertekende WOB besluit

Groeten

I0 2e

DEU MID

31 10 2

@minbuza nlFrom

Sent maandag 14 maart 2022 16 19

10 2e

10 2e za nl

bminbuza nl

T

10 2e ffiminbuza nl | 10 2eC 10 2e

10 2e

Subject RE Graag ondertekenen WOB besluit

Voila

Heb ook Directie Protocol en Gastlandzaken veranderd in Directie Europa

Dank weer

10 2e

^minbuza nlFrom 10 2e

Sent maandag 14 maart 2022 16 08

10J 2e |gminbuza ilT

10 2e 10 2« |@minbuza nl | 10 2eC

10 2e

Subject Graag ondertekenen WOB besluit

Nu in de bijiage met referentienummer en datum van accorderen toegevoegd

Groeten

10 2e

DEU MID

10 2e3l

From 10 2e

Sent maandag 14 maart 2022 10 25

f
10 2e I@minbu7a nlT

fWi10 2e a nl g minbuza nlC 10 2e10 2e
J

10 2e

Subject RE Graag akkoord WOB besluit naamswijziging NMAC

Ik zie dat het foxydossier a I gesloten is dus kan die niet meer afstem men Daarom in de bijiage het besluit Je kunt de ondertekende

versie dan per mail aan mij terugsturen

Groeten

10 2

00016°
31HUT

893525
0 2e



10 2eFrom

Sent maandag 14 maart 2022 10 23

w
^nijnbuzaj^1Q 2e

mmm10 2b feminbuza nl10 2e 10 2e

10 2e

Subject RE Graag akkoord WOB besluit naamswijziging NMAC

Hal 10 2e

10 2eVeel dank Het WOB besluit moet door jou of

dat jou vandaag nog Ik zal hetfoxydossier nog een keen met je afstemmen dan kun je de naam bij het besluit aanpassen en

bok nog ondertekend worden dat kan digitaal of fysiek en dan inscannen Lukt

ondertekenen

Groeten

10 2e

DEU MID

31| 10 2e

@minbuza nlFrom

Sent d

10 2e

jt

10 26 za nl

10 2e^minbuza nl @minbuza nl |10 2e 10 2e

10 2e

Subject RE Graag akkoord WOB besluit naamswijziging NMAC

Done

Wat een werkweer

Dank je

Greet

0 2

10 2e

^minbuza nlFrom

Sent donderdag 10 maart 2022 16 09

10 2e

[ 10 2e minbuza nlTo

nl
^^_

Subject Graag akkoord WOB besluit naamswijzigin^^^^^
@minbuza nlCc 10 26 I0 2e

Ha 10 2e

Graag je akkoord op het foxy dossier met daarin het WOB besluit over het verzoek over de naamswijziging van Noord Macedonie

Zoals je in de nota kunt lezen zijn er voor NL geen gevoeligheden dus hoeft het niet langs

verlenen wel kopie

of M voor accordering we10 2e

Als dit vragen oproept weet Je me te vinden

Groeten

10 2e

DEU MID

3]J 10 2e

00016 893525



10 2eTo l^minbuza nl]
10 2eFrom

Ssiit

Subject RE Wob beslurt Noord Macedonie met documentenlijst
Received

Mon 3 7 2022 5 09 10 PM

Mon 3 7 2022 5 09 11 PM

10 2eHa

WOB besluit ziet er zo goed uit ook de alinea betrekkingen NL met andere staten Korte en lange naam met Republiek van

Noord Macedonie zijn beiden correct Staat dus nu in principe prima in het besluit De documentenlijst ziet er goed uit zie nog

twee opmerkingen Verder geen gevoeligheden in de namen van documenten

Heb je misschien een voorbeeld nota voor me En is het een nota ter info of beslissing Denk het laatste Stuur het je morgen

einde ochtend De lijn is gelukkig kort bij ons het hoeft alleen maar mijn piv directeur Naar

week zeker moeten lukken

10 2e| en M ter info dus dat zou deze

Groeten

10 2e

DEU MID

10 2e31|

|@minbuza nlFrom

Sent maandag 7 maart 2022 15 23

^minbuza nl

Subject Wob besluit Noord Macedonie met documentenlijst

10 2e

10 2eTo

Zou jij er nog een laatste bilk op willen werpen Met name naar de alinea betrekkingen van Nederland met andere staten en de

motivering voor de toepassing van uitzonderingsgrond 10 2 a bij de beoordeling van de stukken

Verder vroeg ik me af moet het land altijd als Republiek Noord Macedonie worden aangeduid of volstaat Noord Macedonie In

dat geval moet dat nog even gewijzigd worden in het besluit

Zou je tot slot nog even willen kijken naar de documentenlijst bijiage 2 en of er nog gevoeligheden zitten in de titels van de

documenten en mocht dat zo zijn de titel aanpassen

De binder met documenten voIgt separaat

Lukt het met het memo

10 2eGroet

00018 893528



10 2eTo l^mmbu za nl]
Cc ^minbuza nl] DEU[DEU@minbuza nl]10 2

10 2eFrom

Sent Fri 3 11 2022 1 48 58 PM

Subject RE Graag akkoord WOB besluit naamswijziging NMAC spoed
Fri 3 11 2022 1 48 00 PMReceived

Hoi Kim

Zouden jullie vanmiddag nog het door piv dir DEL ondertekende besluit via de maii naar mij toe kunnen sturen

Veei dank en groet

10 2e

DJZ NR

10 2e |®minbuza niFrom

Sent vrijdag 11 maart 2022 10 50

10 2e 10 {2e@m i n buza n

Subject RE Graag akkoord WOB besiuit naamswijziging NMAC

tominbuza niTo

10 {2eHi

10 2e
en ik zijn er zoet mee geweest de iaatste maanden ©Veei dank

is akkoord dus dan kan het uit Dat pakken juliie vanuit DJZ verder op toch Ikzai van foxy dossier nog kopie

n M

i 10 2e

ve

Groeten

10 2e

DEU MID

31 6 10 2e

10 2e @minbuza niFrom

Sent donderdag 10 maart 2022 20 08

|@minbuza ni

Subject RE Graag akkoord WOB besiuit naamswijziging NMAC

10 2eTo

Hoil 10 2e

Gefeiiciteerd met de afronding Fijn

Met vriendeiijke groet

10 2e

10 2e

Ministerie van Buitenlandse Zaken

10 2e31 6|

^minbuza nl10 2e

@minbuza niFrom

Sent doViderdag 10 maart 2022 17 05

10 2e

mmza niTo 10 29

|@minbuza nl ^minbuza niCc 10 2s 10 2e 10 2e

10 2e

SiQOOl 9^^ Graag akkoord WOB besiuit naamswijziging NMAC 893531



Done

Wat een werk weer

Dank je

Greet

| l0 2e

10 2e

®tTinbuzajTlFrom

Sent donderdag 10 maart 2022 16 09

10 2b

m 10K2e l@minbuza nlTo

10 2e
za nl bminbuza nlCd 10 2e

Subject Graag akkoord WOB besluit naamswijziging NMAC

10 2sHal

Graag je akkoord op het foxy dossier met daarin het WOB besluit over het verzoek over de naamswijziging van Noord Macedonie

Zoals je in de nota kunt lezen zijn er voor NLgeen gevoeligheden dus hoeft het niet langs

verlenen wel kopie

of M voor accordering we103 2e

Als dit vragen oproept weet je mete vinden

Groeten

10 2e

DEU MID

31 6^1 10 2e

00019 893531



iTo l@minbuza nl] 10 2e ^minbuza nl]10 2e

10 2eFrom

Sant

Subject RE Graag check RE Uw Wob verzoek

Mon 11 29 2021 1 51 38 PM

Mon 11 29 2021 1 51 37 PM

Received

10 2eHa

Veel dank voor het meekijken

De volgende u it leg heb ik eerder van DJZ ontvangen over het verschii tussen een WOB en inzageverzoek
♦ Wob alie papieren documenten die onder verzoek vailen scannen en beoordelen op basis van de Wob gronden in Zylab

Inventarisatieiljst besluit etc Besiuit en stukken worden soms deels gelakt op internet gepubiiceerd Geen

geheimhoudingsverkiaring

Image verzoeker tekent geheimhoudingsverkiaring DJZ en directie beoordeien wat er desondanks uit moet voordat

verzoeker dossiers kan inzien zie mijn onderste mail} Geen besiuit geen Inventarisatieiljst geen publlcatle op internet

Ook niet lakken

• Intranet hbbz juridisch wob aanvragen inzageprocedure geeft ook info

https 247 plaza buzaservices nl subject HBBZNL HBBZ 20paginas lnzageprocedure aspx

Het blijft inderdaad lastig om een goed beeld te hebben van wat er hierover in Sophia zit zonder dat we de archivaris met een

zoekopdracht op pad hebben gestuurd
Is het misschien verstandiger om de archivaris eerst eens te laten zoeken voordat we de aanvrager antwoorden

Binnen welke termijn kan de archivaris een zoekopdracht doorgaans uitvoeren

10 2e

Klopt inderdaad dat de link foutief is denk ook dat de aanvrager de rol die NL in dit feit heeft gespeeld overschat © Heb het in het

stukje uitleg in ieder geval duidelijk proberen te expliciteren

Groeten

10 2e

DEU MID

10 2e31|

10 2e i minbuza nlFrom

Sent vrijdag 26 novem ber 2021 15 54

Sminbuza nl ^^
Subject RE Graag check RE Uw Wob verzoek

10 2e |S minbuza nlTo 10 2e

Dagl 10 2e

Een paar vragen

Wat is het verschii tussen een WOB en een inzageverzoek

Krijgt aanvrager bij inzageverzoektoegang to Sophia

Waarom kan aanvrager van een WOB verzoek niet veel verwachten

Ik heb op SKO Prespa gezocht in Sophia en dan komt er maar een heel beperkt aantal stukken naar boven Op de termen ATH

Prespa vind ik niets maar dat komt waarschijnlijk omdat ik niet geautoriseerd ben oid Sophia is ook niet bepaald

gebruikersvriendelijk

De tekst lijkt mij in orde Maar ik ben natuurlijk geen WOB jurist of archivaris en het Prespa akkoord werd gesloten een paar jaar

voordat ik in Skopje aantrad Ik vind het daarom lastig een goede beoordeling te geven van welke stukken er In de digitale krochten

van Sophia te vinden zijn

Overigens de door de aanvrager veronderstelde link tussen het Prespa akkoord en de NL besluitvorming over het openen van EU

toetredingsonderhandelingen met NMAC is foutief Dat was puur een Griekse Macedonische kwestie die weliswaar leidde tot een

Grieks blokkade tegen het starten van onderhandelingen maar voor NL was de naamwijziging geen voorwaarde

g 10 2e0002 893537



|gminbuza nlFrom

Sent vriidag Zb novem ber ZfTTT 14 42

10 2e

10 2e g minbuza nl l minbuza nlTo 10J 2e

Subject Graag check RE Uw Wob verzoek

Hi 10 2

Het lijkt me inderdaad een goed idee om hem aan te bieden er een inzageverzoek van te maken Ik stelde hieronder een kort stukje

op over soort dossiers en de inhoud daarvan

I0 2e un jij hierop meelezen Is dit ook jouw inschatting van de dossiers die onder deze aanvraag vallen We zijn nog niet in

de archieven gedoken dus hebben nog geen precies beeld

Nederland speelde geen rol in de opiossing van het bilaterale geschil tussen Noord Macedonie en Griekenland door het Prespa

akkoord waar ook de naamsverandering in werd afgesproken De informatie die onder uw verzoek valt ligt vooral besloten in

informatieverslagen van de Ambassade in Skopje verslagen van vergaderingen op Europees niveau die zijn vertrouwelijk dus

zullen grotendeels of helemaal vallen onder de uitzonderingsgronden informatiebulletins aan de Minister en email

correspondentie De informatie die in deze documenten besloten ligt zal vooral informatief van aard zijn en een weergave zijn van

publiekelijk bekende feiten

Thanks beiden

Groeten

10 2e

DEU MID

10 2e331

|@minbuza nlFrom 10 2e

Sent dinsdag 23 november 2021 15 20

feminbuza nlTo 10 2e

SuDjecTnTt^vAnJvoDTerzoek

Hal 0 2
i

Heb ernaar gekeken Ik zie veel tekst maar nog geen duidelijke specificering

Ik zou hem daarom willen antwoorden dat mede op basis van deze aanvulling mij lijkt dat hij meer gebaat zal zijn bij een

inzageprocedure
Die conclusie zal ik onderbouwen door aan te geven wat hij van een de Wob procedure kan verwachten weinig zo concludeerden

wij al

Zo vraagt hij om stukken die gaan over of de besluitvorming of Nederland wel kan instemmen met het starten van EU

toetredingsonderhandel ingen
Daaruit maak ik op dat hij dat hij geen goed beeld heeft van de inhoud van onze dossiers

Zou jij daarom voor kort de inhoud van de relevante dossiers en type documenten kunnen beschrijven zodat ik dat kan verwerker|
in miin reactie aan herrw

Alvast dank en groeten

10 2e

00020 893537



10 2e ^minbuza nlFrom

Sent dinsdag 23 november 2021 11 44

^minbuza nlTo 10 2e

Subject RE Uw Wob verzoek

Ha 10 2e

Is goed

Groeten

10 2e

DEU MID

31 10 2e

|@rr inbuza nlFrom 10 {2e

Sent dmsaa^^^overrTDe^HTnn
@minbuza nlTo 10 2e

Subject FW Uw Wob verzoek

Dagih0 2e

Zie ondei^^e_reactie Zal een overlegje inplannen om hier samen even naar te kijken is dat ok

Groel 10 2e

bgrnaiLcomFrom

Sent maandag 22 november 2021 19 15

To WOB WOB@minbuza nl

Subject Re Uw Wob verzoek

10 2e

Beste 10 2e

Hartelijk dank voor uw bericht en het aanbod om te assisteren bij het concretiseren van mijn Wob verzoek In het kader van de

“traceerbaarheid” heeft het wel mijn voorkeur om dit per mail te doen Ik hoop dat dit geen probleem is

Wat de bestuurlijke aangelegenheid betreft begrijp ik uit de rechtspraak o a ECLI NL RVS 2007 BA7618 dat de term ziet op het

openbaar bestuur in al zijn facetten En op grond van de Wob gaat het om een aangelegenheid die betrekking heeft op het beleid

van het bestuursorgaan met inbegrip van de voorbereiding en urtvoering daarvan

Het is een begrip dat ruim uitgelegd word Mede daarom vind ik het moeilijk om concreter te maken waarom mijn Wob verzoek een

bestuurlijke aangelegenheid betreft Het lijkt mij vanzelfeprekend Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat immers over de

buitenlandse betrekkingen van Nederland Over observaties in andere landen Over de positie die Nederland inneemt met betrekking
tot gebeurtenissen in andere landen Op basis van welke principes de posities worden ingenomen etc etc Dat is in de kern het

bestuurlijke werk van het ministerie

In het kader van de Republiek Noord Macedonie gaat het dan bijvoorbeeld ook om besluitvorming of Nederland wel kan instemmen

met het starten van EU toetredingsonderhandelingen In het kader van die potentiele onderhandelingen is ook de Prespa
overeenkomst gesloten waar ik in mijn Wob verzoek naar verwijs

Misschien helpt het verder als ik mijn verzoek op de volgende manier verduidelijk Ik vraag om openbaarmaking van

• alle relevante beleidsdocumenten

« alle interne correspondentie binnen dit bestuursorgaan inclusief de Nederlandse ambassade in Skopje
• alle externe correspondentie met andere bestuursorganen en staten

• alle notulen van vergaderingen
« alle notities

die betrekking hebben op de naamswijziging van de Republiek Macedonia naar de Republiek Noord Macedonie Met inbegrip van

maar niet beperkt tot

Gebeurtenissen in de Republiek Macedonia met betrekking op de naamswijziging vanafhet momentvan ondertekening van

de Prespa overeenkomst zoals bijvoorbeeld bedoeld in de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede

Kamer d d 4 September 2020 Kamerstuk 23987 386

00020 referendum in de Republiek Macedonie dat plaatsvond op 30 September 2018 naar aanleiding van de Prespa 893537
overeenkomst met inbegrip van de organisatie daarvan de vraagstelling in het referendum en de uitslag



• De parlementaire procedure in de Republiek Macedonie die tot de benodigde grondwetswijziging voorde naamswijziging
heeft geleid

In de in iedergeval Macedonische pers dan wel op een andere manier in de in ieder geval Macedonische samenleving
aan bod gekomen berichtgeving met betrekking op signalen over en of beschuldigingen tegen de Macedonische regering en of

rechterlijke macht over vermeend misbruik van strafrechtelijke vervolging van gekozen parlementsleden van de oppositie in

het parlement naar aanleiding van de bestorming van het Macedonische parlement d d 27 april 2017 met als vermeend

doel parlementsleden te beinvloeden in hun standpuntin de voornoemde parlementaire procedure ten aanzien van de

naamswijziging van het land

Tot slot begrijp ik uit de afhandeling van andere Wob verzoeken door het ministerie dat documenten die reeds openbaar zijn in een

inventarislijst als ‘reeds openbaar’ worden gemarkeerd Dus dat zie ik dan graag via die weg terug En voor zover de Wob niet van

toepassing zou zijn ik neem aan vanwege de weigeringsgronden maak ik uit de rechtspraak o a ECLI NL RVS 2021 524 op dat

het bestuursorgaan dit per zelfetandig onderdeel van een document moet beoordelen Ik hoop dat terug te zien in uw besluit

Met vriendelijke greet

10K2e

Op ma 22 nov 2021 om 17 43 schreefWOB WOB@miiibiiza nl

Geachte 10 26

Hierbij bevestig ik dat wij op 5 november jl uw briefvan 3 november januari 2021 hebben ontvangen
U verzoelct hierin om documenten die betrekking hebben op de naamswijziging van de Republiek Macedonie naar de

Republiek Noord Macedonie

Omdat uit uw verzoek onvoldoende blijkt wat de bestuurlijke aangelegenheid is waarover u informatie vraagt kan uw

verzoek nog niet in behandeling worden genomen

Ook blijkt uw verzoek grotendeels betrekking te hebben op informatie die al openbaar is en waarop de Wob niet van

toepassing is

Ik ben graag bereid om u te assisteren bij het concretiseren van uw verzoek en te bekijken op welke manier wij u van de

gewenste informatie kunnen vooizien

Als u mij uw telefoonnummer toestuurt zal ik op korte teraiijn contact met u opnemen

Met vriendelijke groet

10 2e

Ministerie van BuitenlandseZaken

Directie Juridische Zaken Afdeling Nederlands Recht Wob cluster

Rijnstraat 8 | Postbus 20061 j
2500 EB Den Haag | The Netherlands

10 2«T 31

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico’s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

00020 by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability f893537
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages



10 2eTo [gminbuza nl]
iza nl]Cc

10 2e
IFrom

Sent

Subject RE StartbijeenkomstWob verzoek Macedonie

Received

Mon 11 15 2021 1 25 39 PM

Mon 11 15 2021 1 25 00 PM

[10 2eDag

0 2Dank voor je bericht wat mij bet reft geen probleem zijn om het startgesprek met te houden

Jouw vermoeden dat verzoek verband houdt met een studie klopt denk ik wel als het klopt wat ik op internet lees zou verzoeker

studeren10 2e

Via een inzageverzoek zou hij zelf de archieven kunnen inzien Het is even de vraag of dat in dit geval de beste optie is zal het met

^^bespreken

Met greet

10 2e

Original Appointment

|@minbuza nlFrom

Sent maandag 15 november 2021 08 06

10 2e

To 10 2e

Subject Deciined StartbijeenkomstWob verzoek Macedonie

When dinsdag 16 november 2021 11 00 11 30 {UTC 01 00 Amsterdam Berlin Bern Rome Stockholm Vienna

Where TEAMS

10 2e dit tijdstip morgen komt me niet goed uit Ik ben deze week en heb sowieso veel andere verplichtingen Ik benDag|
uiteraard graag bereid om deel te nemen aan het startgesprek maar ga ervan uit dat dit WOB verzoek in Den Haag wordt

afgehandeld De post heeft geen papieren archief meer alles zit in Sophia Ik vraag me overigens af of dit WOB verzoek misschien

afkomstig is van een student die op zoek is naar materiaal voor zijn scriptie Vroeger konden studenten op het ministerie dan

archiefonderzoek komen doen Hoe gaan we daar nu mee om Groet 10 {2e

« 10 2e

OLE

Object Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Amints III Leninova 69 71 | IQQO Skopje | North Macedonia

T 389 2 3109250 ext

J minbuza nl

n0 2e» I M 10 2e
Pictur

1£K2e
Web I FB_| Twittere

Devic

e

Indep

enden

t

Bitma

P »

00021 893551



To 10 2e ^minbuza nl]
From

Ssnt

Subject RE Stavaza Wob verzoek Macedonie

Received

I 10 2e

Mon 3 7I2Q22 10 35 25 AM

Mon 3 7 2022 10 35 26 AM

10 2eHi

Ik ga het concept memo opstellen

Voor het non paper zie mijn eerdere mail van vanochtend aan je Kunnen we niet openbaar maken

Groeten

I0 2e

DEU MID

10 2e31

feminbuza nlFrom

Sent nTaandag maart 2U22 1U 1

® minbuza nl

Subject FW Stavaza Wob verzoek Macedonie

10 2e

10 {2eTo

Ha |l0 2e

We hebben toegezegd aan verzoeker dat hij uiterlijk deze week zijn besluit zal ontvangen

Dit betekent dat het beslismemo met het Wob besluit en documenten binder als bijiagen z s m de lijn in moet

{Bijiage Wob proces in 14 stappen stap 11 en Procesbeschrijving punt 7 2 op pagina 21

Als je mij het concept memo stuurt kan iker later vanmiddag naar kijken Ik zal dan vandaag zorgen voor afronding van het besluit

documentenlljst en documenten binder zodat het pakket morgen de lijn in kan

Ben nog even door de stukken gelopen en heb nog een vraag voor je Het non paper we hadden besloten dat dIt openbaar kan

omdat het feitelijke informatie bevat die reeds openbaar is klopt dat Hoor dat graag nog even

Met groet

10 2e

10 2e
From

Sent vrijdag 4 februari 2022 15 19

10 2e 1® minbuza nlTo

Subject RE Stavaza Wob verzoek Macedonie

Hoi 10 2e

bangevraagd had Ik dat niet al gedaanFijn dat je er vaart achter zet Ik heb net weer autorisatie voor 103 2e

Het referentienummer krijgt een document volgens mij vanzelf als je het in Foxy zet

En de documentenlljst daar ga Ik voor zorgen

Als jij het concept naar mij terugstuurt met opmerkingen aanvullingen zal Ik het nog even aan hfd Wob cluster moeten voorleggen
voordat het bij jullie de lijn in kan

Stel voor om het besluit op niveau afdelingshoofd te laten ondertekenen omdat in geval van bezwaar de beslissing op het bezwaar

door een hierarchisch hoger geplaatste getekend moet worden

Voor het afrondingsproces stuur kljk nog even naar bIjIage 1 waarin de stappen staan die vanaf nu gevolgd moeten worden

00022 893574

Spreekje begin volgende week voor nu een goed weekend



I0 |2e

{10 2b [®tTtinbuzajTlFrom

Sent vrijdag 4 februari 2022 10 45

10 2e ^minbuza nlTo

Subject RE Stavaza Wob verzoek Macedonie

10 2eHa

I0 2e
|net weer gerappelleerd en ga dan inzetten op afronden van de zienswijzes volgende week En zal mijn afdelingshoofd

ook weer aansporen om de stukken te bekijken

Ik heb

Ik zal ook het plaatsingsbesluit aanvullen op de geel gearceerde plekken Ik heb meteen twee vragen

Hoe bepaal Ik het referentienummer

Moet ik de documentenlijst invullen Zo ja welke documenten moeten daar in worden meegenomen Ook de duplicaten

documenten die nietonder hetverzoek vallen en de NV s Of sommigedaarvan niet

Groeten

10 2b

DEU MID

3i 10 2e

|@minbuza nlFrom

Sent woensdag 2 februari 2022 17 04

|gminbuza nl

Subject RE Stavaza Wob verzoek Macedonie

10 2e

I0 2eTo

10 2eHa

Heb intern besproken dat we de NVs niet mee gaan nemen Vwb Documenten RVIG is al zienswijze gevraagd Verder hoeft geen

zienswijze te worden gevraagd toch

Zie bijgevoegd het concept Wob besluit Zou je hiernaar willen kijken en zo nodig van op aanmerkingen voorzien Ik heb in geel de

plaatsten aangegeven waar ik graag wil dat jij aanvult

Het besluit moet echt wel volgende week de deur uit dus als je diegenen die nog naar stukken moeten kijken even wil aansporen

Fijne avond alvast

10 2e

@minbuza nlFrom

Sent woensna^^enTuar^n 10 28

10 2e

|g minbuza nlTo 10 2e

Subject RE Stavaza Wob verzoek Macedonie

Hi 10 2e

Dit heeft weer even stil gelegen maar heb post in SKO en DJZ IR ondertussen wel benaderd om mee te kijken naar de

documenten Het kan zijn dat er dus nog zienswijzes gevraagd moeten worden dat laat ik je weten als dat duidelijk is

00022 893574
Groeten



10 26

DEU MID

10 2e31

10 2e h@minbuza nlFrom

13 51

@minbuza nl

Subject RE Stavaza Wob verzoek Macedonie

i

10 2eTo

10 2eHa

Zou je me weer een update kunnen geven

Ben inmiddels bezig met het concept Wob besluit zodra dat klaar is stuur ik het je toe

Met groet

10 2e

3Jminbuza nlFrom

Sent woerisHa^T^TarTuarr^nT 17 16

10 29

| g minbuza nlTo 10 26

Subject RE Stavaza Wob verzoek Macedonie

Top bedankt Jij ook een fijne avond ©

10 2e |@minbuza nlFrom

Sent woensdag 19 januari 2022 17 14

|gminbuza nl

Subject RE Stavaza Wob verzoek Macedonie

10 2eTo

Heb het aangevraagd verwacht dat ze morgenochtend toegang hebben

Ik zal me morgen nog even de standaardbrief mail voor zienswijzeverzoek sturen

Fiine avond

I0 2e

giminbuza nlFrom

Sent woensdag 19 januari 2022 16 00

10 26

10 26 |jg minbuza nlTo

Subject RE Stavaza Wob verzoek Macedonie

10 2eHi

10 2e
Graag dus toegang geven aan^^^^H
handig om direct toegangte geven aan

Ook

I0 2e in Skopje als die dat nog niet had

Thanks ©

Groeten

10 2e

DEU MID

10 2e31|

|@minbuza nlFrom 10 2e

Sent vrijdag 14 januari 2022 16 43

@minbuza nlTo 10 2e

Si00022f^E stavaza Wob verzoek Macedonie 893574



0 2
Ha

Oei vervelend voor je Hier a lies goed

Mooi dat je inhoudelijke check heb voltooid Ik wacht de dubbelcheck van je afdelingshoofd af

Zou je ook aan

voorleggen

10 2e kunnen vragen aan wie bij het RVI6 we de correspondentie die hij met ze gevoerd heeft het beste kunnen

Burgerbrieven vallen in principe onder de Wob Ik zal nog even naar de inhoud kijken Was onderdeel van een e mail klopt dat

Dienstpostbussen hoeven niet gelakt te worden want zijn in principe niet herleidbaar tot 1 persoon

Goe^weej^nd en greet
10 2e

10 2e giminbuza nlFrom |
Sent vriidag 14 ianuari 2022 13 54

ligminbuza nlTo 10 2e

S ubjectn t^tavaz^ voD^verzoeinvlacedo n i e

10 2eHallo

Ik ben het nieuwe jaar helaas begonnen met twee weken quarantaine door een covid besmetting maar die is gelukkig vandaag

beeindigd Hopelijk ben jlj het jaar beter begonnen

Ik ben in principe door a lie documenten been gegaan en heb de inhoudelijke check voltooid Mijn afdelingshoofd moet er nog wel

naar kijken dat kan hij hopelijk begin volgende week doen

Dan staan er nog een aantal documenten open waar zienswijzen op gevraagd moeten worden Ik neem nog contact op met onze

ambassade in Noord Macedonie over contactgegevens daarvoor

10 2eIk za het verzoek doorsturen om naar de stukken met RVIG te kijken

Dan had ik nog twee vragen

Hoe gaan we om met burgerbrieven Lakken of juist niet

Hoe gaan we om met dienstpostbussen Lakken of niet

Fijn om elkaarvolgende week weerte spreken

Groeten

10 2e

DEU MID

31| 10 2e

10 2e |@minbuza nlFrom

Sent donderdag 13 januari 2022 16 26

gminbuza nl

Subject Stavaza Wob verzoek Macedonia

To 10 2e

10 2ejHalid

Hoop dat je het nieuwe Jaar goed begonnen bent

10 2e
Ik begreep dat je tijdens mijn verlof nog even contact hebt gehad met mijn colleg^

zienswijzeverzoeken mhoo het verstrijken van de wettelijketermijn {31 12 Inmiddels heeftl

over het uitzetten

an zich laten horen en10 2e

lQQQ220sgezegd dat wij toewerken naar een spoedige afronding 893574



Zou je me kunnen laten weten hoever jij jullie gevorderd zijn met de inhoudelijke beoordeling
Als je bij die documenten de tag beoordeeld aanvinkt kan ik zien hoe we ervoor staan en er nogmaals met een juridische blik^

doorheen

Overigens zag ik dat de documenten over de naamswijziging van de landentabel correspondentie tussen DJZ IR en de Rijksdienst
voor Identiteitsggggj^gj^gj^gJ^IZ IR zal daarom betrokken moeten worden bij de beoordeling van dat deal Je kunt deze

voorleggen aar 10 2e

Ik zal voor begin volgende week een overleg inplannen om de stand van zaken de bespreken

Tot dan en een fijne avond alvast

10 2«

I0 2e

Ministerie van Buitenlandse Zaken

DirectieJuridische Zaken Afdeling Nederlands Recht

RijnstraatS | Postbus 20061 |
2500 EB Den Haag | The Netherlands

T 31 06 1D 2e

00022 893574



To 10 2e

10 2e

iuza nl]

^minbuza nl]Cc

From

Sent

Subject RE Verzoek om mee te kijken op WOB verzoek Noord Macedonie

Received

I 10 2e

Wed 2 9 2022 11 25 47 AM

Wed 2 9 2022 11 25 48 AM

Hi 10 2e

Heel veel dank voor jouw blik Ik heb de aanpassing in nr 39 doorgevoerd en dan zijn we zo inderdaad klaar ©

Groeten

10 2e

DEU MID

10 2b31

| 5 minbuza nlFrom

Sent maandag 7 februari 2022 10 15

10 2e

I 10 2« nlTo

10 2e ^minbuza nl

Subject RE Verzoek om mee te kijken op WOB verzoek Noord Macedonie

Cc

IHalle 10 2

Ik kan er inm iddels bij de documenten Ik ben door de documenten met toelichting ter beoordeling voorleggen aan DJZ IR

gegaan

Nr l4 Oke

Nr l9 Oke

Nr 20 Oke

Nr 39 Oke kan stukje

gedaan

Nr 43 Oke

Nr 46 Oke

De duplicaten heb ik dus niet bekeken Als Ik een document gemist zou hebben laat me maar weten

eruit dat valt toch buiten verzoek hebben jullie ook in andere gevallenValt buiten verzoek

Zou jij die kleine aanpassing in Nr 39 kunnen doorvoeren

Volgens mij dan klaar toch

Greet

10 2e

tominbuza nlFrom

Sent vrijdag 4 februari 2022 10 39

10 2e

[g minbuza nl

Subject RE Verzoek om mee te kijken op WOB verzoek Noord Macedonie

10 2eTol

10 2eHal

Had jij al kans gezien naar de stukken te kijken En zou je me kunnen adviseren met wie ik bij RVIG contact op kan nemen over de

zienswijzes Het WOB verzoek meet binnenkort uit dus het zou fijn zijn als we dit volgende week af kunnen ronden

Heel veel dank alvast en laat het me weten als je even wilt bellen

00023 893582
Groeten



10K2e

DEU MID

31 10 2e

From

Sent woensdag 2 februari 2022 10 20

10 2e

10 2 @minbuza nlTo

Subject Verzoek om mee te kijken op WOB verzoek Noord Macedonie

Hal I0 2e

Ik benader je in het kader van een WOB verzoek over de naamswijziging van Noord Macedonie in 2019 Een aantal van de

documenten die onder het verzoek vallen bevatten mailwissel ingen met de RVIG DJZ IR en DEL G raag vraag ikjedaarom om op

die documenten vanuit DJZ mee te kijken Moet er vanuit RViG nog om een zienswijze op deze maiis gevraagd worden Zouden de

werknemers die bij de maiis betrokken waren onze contactpersonen daar zijn of is daar iemand anders voor

Ais het goed is heb je toegang tot de documenten in Zyiab Hier de link De documenten waarop ikje vraag mee te kijken bevatten

de tag toelichting ter beoordeling voorleggen aan DJZ IR l Let op een aantal documenten zijn duplicaten die hoef je dus niet te

bekij ken

Voor meer context ben ik ookgraag bereid om te bellen

Groeten

10 126

DEU MID

31| 10 2e

00023 893582



To 10 2e ^minbuza nl]
From

Ssiit

Subject RE Wob besluit Noord Macedonie

Received

10 26

PM

Thur 3 10 2022 2 25 00 PM

| 10 2e |Hoi

Dank voor ie opmerkingen heb hetaangepast
I0 2eGr|

| 5 minbuza nl

Sent donderdag 10 maart 2022 08 35

10 2eFrom

10 2e |@minbuza nlTo

Subject RE Wob besluit Noord Macedonie

0 2

Prima besluit heb twee opmerkingen

H 1

H 1

Kan je hiermee uit de voeten

Grt

10 2e

®minbuza nlVan m

Datum maanciag u mn zuz2 nvi

Aan

Onderwerp Wob besluit Noord Macedonie

10 2e

10 2e xmitibuza nl

10 2eHa

Zou jij naar bijgevoegd besluit willen kijken

Documenten staan hier https prod wob buzaservices nl ediscoverv legalreview htmlapp tt matter 151 browser I 1st

Veel dank alvast

10 2e

00024 893590



To ^minbuza nl]10 f2e

10 2eFrom

Sent Tue 1 4 2022 11 36 50 AM

Subject RE Happy New Year

Received Tue 1 4 2022 11 36 00 AM

1Q [2eHoi

Dankjewel voor de zaken die je voor me hebt opgepakt
In rood mijn reactie op de div onderdelen

Greet

From

Sent maandag 3 januari 2022 15 41

10 2e

10 2e |@minbuza nl

10 2e |@minbuza nlTo

Subject RE Happy New Year

10 2eH

Jij ook de beste wensen en een gelukkig en gezond 2022 toegewenst

Wat ik heb opgepakt

Noord Macedonie ik had afgesproken metj
zouden worden voorgelegd zodat de wettelijke termijn kon worden opgeschort Zij was in de veronderstelling dat de

stukken nog niet beoordeeld hoeven te worden als wij deze voorleggen en in verband met verlof zou ze het ook niet

redden de stukken te beoordelen die ter zienswijze moeten worden voorgelegd Ze heeft deze in Zylab als het goed is wel

al aeclusterd Helaas hebben we determiin dus niet kunnen ooschorten Hierga ik naar kiiken

dat eerst de documenten zouden worden beoordeeld die ter zienswijze0 2

anderonderwerp

^_etvi^ndelijke groet
I0 2e

r terr inbuza nlFrom

Sent maandag 3 januari 2022 15 26

iOK2e

I0 2e |g minbuza nlTo

Sut I0 2e

| 3 i0K2e

andarondarwerp

uanKjewei aivast totgauwi

10 {2e

00026 894241



To 10J 2e @minbuza nl]
From

Sant

Subject RE Verzoek om mee te kijken op WOB verzoek Noord Macedonie

Received

I lOKge
Fn 2 4 2022 2 38 05 PM

Fri 2 4 2022 2 38 00 PM

Hoi 10 2e

Ik autorisatie voor je aanvragen Gaat snel meestal binnen een uur Ik zal je een seintje geven zodra je erin kan

Groet 10 2e

10 2e ^minbuza nlFrom

Sent vriidag4 februari 2022 12 1]

I 10 2e ^minbuza nlTo

10 2e nlCc

Subject RE Verzoek om mee te kijken op WOB verzoek Noord Macedonie

Hallol 10 2e

|heeft mlj gevraagd naar een aantal documenten te kijken In Zylab Ik heb alleen geen toegang tot die documenten via de link

die zij mij hieronder heeft gestuurd Kun jij mlj misschien helpen

Groet

10 2

1Q 2e

fominbuza nlFrom I0 2e

Sent vrijdag 4 tebruari 2022 10 39

|g minbuza nl

Subject RE Verzoek om mee te kijken op WOB verzoek Noord Macedonie

To {10 2e

Ha 10 2e

Had jij al kans gezien naar de stukken te kijken En zou je me kunnen adviseren met wie Ik bij RVIG contact op kan nemen over de

zienswijzes Het WOB verzoek moet binnenkort uit dus het zou fijn zijn als we dit volgende week af kunnen ronden

Heel veel dank alvast en laat het me weten als je even wilt bellenl

Groeten

10 2e

DEU MID

10 2e31

10 2From

Sent woensdag 2 februari 2022 10 20

feminbuza nlTo 10 2e

Subject Verzoek om mee te kijken op WOB verzoek Noord Macedonie

Ha 10 {2e

Ik benader je in het kader van een WOB verzoek over de naamswijziging van Noord Macedonie in 2019 Een aantal van de

documenten die onder het verzoek vallen bevatten mailwissel ingen met de RVIG DJZ IR en DEL G raag vraag ikjedaaromomop

die documenten vanuit DJZ mee te kijken Moet er vanuit RVIG nog om een zienswijze op deze mails gevraagd worden Zouden de

werknemers die bij de mails betrokken waren onze contactpersonen daar zijn of is daar iemand anders voor

Als het goed is heb je toegang tot de documenten in Zylab Hier de link De documenten waarop ikje vraag mee te kijken bevatten

de tag toelichting ter beoordeling voorleggen aan DJZ IR Let op een aantal documenten zijn duplicaten die hoef je dus niet te

bekij ken

Voor meer context ben ik ookgraag bereid om te bellen

Groeten

10 2e

DEU MID

31 10 2a

00027 894282



10 2eFrom

To WOB

Subject

Date

Attachments

Wob verzoek

maandag 8 november 2021 20 29 27

Wob verzoek pdf

Beste heer of mevrouw

Op 3 november heb ik per aangetekende post een Wob verzoek bij u ingediend bezorgd
op 5 november De brief was niet erg scherp geprint en mogelijk wat lastiger leesbaar Nu

ik zie dat jullie ook een mailadres hebben stuur ik hetzelfde verzoek per mail om

vertraging of onduidelijkheid te voorkomen

Met vriendelijke greet

10 2e

00028 919106



10 2eFrom

To WQB

Subject

Date

Re Besluit op uw Wob verzoek

maandag 14 maart 2022 18 01 57

Beste 10 2e

Hartelijk dank voor het toesturen van het besluit en de documenten Ik hoopte het

inderdaad vorige week te ontvangen en vreesde al dat het nog veel langer ging duren

maar dat valt gelukkig mee Desondanks zou ik mijn nieuwe Wob verzoek van gisteren
willen in stand willen laten Kan ik er van uit gaan dat het verzoek ontvangen is en in

behandeling wordt genomen

Met vriendelijke groet

10 2e

Op ma 14 mrt 2022 om 16 04 schreefWOB WQB@minbuza nl

Geachtel 10 {2e

Bijgaand treft u aan het besluit op uw Wob verzoek inzake de naamswijziging van de Republiek

Macedonie naar de Republiek Noord Macedonie alsmede de binder met documenten

Het besluit had u afgelopen vrijdag moeten toegaan maar door een administratieve tout is dit

helaas niet gelukt Mijn excuses hiervoor

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Juridische Zaken Afdeling Nederlands Recht

Wob cluster

Tel 10 2e

|5 gmail comFrom

Sent zondag 13 maart 2022 21 22

To WOB WOR@minhiJ7a nl

10 2e

00029 919127



Subject Wob verzoek

Beste heer mevrouw

Hierbij verzoek ik u om op grond van de Wob alle documenten openbaar te maken die

betrekking hebben op de afhandeling van het eerder door mij ingediende Wob verzoek

over de naamswijziging van de Republiek Macedonie naar de Republiek Noord
Macedonie Dit eerdere Wob verzoek heb ik per brief op 3 november 2021 en per mail

op 8 november gedaan U hebt op 10 november 2021 de ontvangst van dit Wob verzoek

per e mail aan mij bevestigd Zie ook de mailwisseling hieronder

Omdat het eerdere Wob verzoek nog niet is afgehandeld kunt u zich wat mij betreft

beperken tot documenten die reeds bestonden op het moment dat u dit nieuwe Wob

verzoek ontvangt

Met vriendelijke groet

10 2e

Op do 17 feb 2022 om 11 04 schreefWOB WOB@minhuza nl

Geachte 10 2e

Wij verwachten van een van de betrokkenen binnen twee weken nog een zienswijze te

ontvangen

Dit betekent dat u uiterlijk in de week van 7 maart het besluit op uw Wob verzoek tegemoet

kunt zien

Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet

00029 919127



Administratieve ondersteuning WOB

Ministerie van Buitenlandse Zaken | Directie Juridische Zaken | Afdeling Nederlands Recht

DJZ NR WOB

Rijnstraat 8 | 2595 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB 1 Den Haag

WOR@nninhu7a nl

10 2e 5 gmail comFrom |
Sent woensdag 9 februari 2022 16 27

To WOB WQB@minbuza nl

Subject Re Verdaagbericht betreffende uw Wob verzoek

Beste heer mevrouw

Kunt u mij informeren over de afhandeling van het Wob verzoek Welke termijn is

aan de derden gesteld om hun zienswijze te geven

Groet

10 2e

On Wed 12 Jan 2022 at 14 57 WOB WOB@minbuza n1 wrote

Geachtd 10 2e

Bij brief van 3 november 2021 en per e mail op 8 november 2021 heeft u bij dit

ministerie een Wob verzoek ingediend inzake documenten met betrekking tot de

naamswijziging van de Republiek Macedonia naar de Republiek Noord Macedonie U

heeft dit verzoek toegelicht per e mail op 22 november 2021 Per e mall van 1 december

2021 is de beslistermijn met vier weken verdaagd tot 31 december 2021

De behandeling van uw verzoek loopt op dit moment nog Voor een aantal van de op uw

00029 919127



verzoek betrekking hebbende documenten geldt dat deze gegevens bevatten die van

derden afkomstig zijn die betrekking hebben op derde n die in de gelegenheid worden

gesteld een zienswijze te geven ten aanzien van de openbaarmaking van deze

documenten

Wij streven naar een spoedige afronding van uw verzoek en zullen u zodra dat mogelijk

is informeren over de te verwachten beslistermijn

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet

Administratieve ondersteuning WOB

Ministerie van Buitenlandse Zaken | Directie Juridische Zaken | Afdeling Nederlands

Recht DJZ NR WOB

Rijnstraat 8 | 2595 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

WOR@minhu7a nl

From

Sent maandag lOjanuari 2022 16 02

To WOB WOB@minbu7a nl

Subject Re Verdaagbericht betreffende uw Wob verzoek

10 2e

Beste 10 2e

Kunt u mij laten weten tot welke datum op dit moment het besluit verdaagd is

Met vriendelijke groet

00029 919127



10 2e

On Wed 1 Dec 2021 at 12 57 WOB WOB@minbuza nl wrote

Geachte 10 2e

Bij brief van 3 november 2021 en per e mail op 8 november heeft u bij mijn
ministerie een Wob verzoek ingediend Deze heeft u toegelicht per e mail op 22

november 2021 Uw verzoek heeft betrekking op documenten met betrekking tot

de naamswijziging van de Republiek Macedonie naar de Republiek Noord
Macedonie

In de Wob is bepaald dat binnen vier weken na ontvangst van het verzoek beslist

dient te worden op het verzoek maar dat verdaging van de beslistermijn met vier

weken mogelijk is Het is niet mogelijk om binnen vier weken op uw verzoek te

beslissen De reden hiervoor is dat een zorgvuldige behandeling meer tijd vraagt

Op grond van artikel 6 van de Wob verleng ik de beslistermijn van uw verzoek

dan ook met vier weken

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet

10 2e

IWOB

Ministerie van Buitenlandse Zaken | Directie Juridische Zaken | Afdeling
Nederlands Recht DJZ NRAVOB

Rijnstraat 8 | 2595 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

WOB@minbiizfl nl

00029 919127



Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de

geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband

houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not

the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to

inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de

geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband

houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not

the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to

inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage
of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de

geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht

dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the

addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform

the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de

geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat

aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the

addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the

sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

00029 919127



resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

00029 919127



From

10 2eTo

Cc

Subject
Date

Attachments

RE Kanttekening inzake WOB verzoek

woensdag 12 januari 2022 13 29 00

itnaaeOOl pnQ

10 2eHal

We spraken elkaar net ook al telefonisch maar nogmaals veel dank voor onderstaande nuttige

mail Zoals besproken bespreek ik de zaakeven met

uit komt

en hou je op de hoogte van wat daar10 2e

Groeten

10 2e

DEU MID

31 6| 10 2e

t®minbuza nlFrom

Sent \A oensdag 12 januari 2022 12 58

@minbuza nl |
|@minbuza nl

10 {2e

@minbuza nlTo 10 2e

10 2e

10 2e

10 2eCc

pminbuza nl

Subject Kanttekening inzake WOB verzoek

@minbuza nl10 2e 10 2e

BesteK

Ik heb aantal WOB verzoeken mogen doen in mijn tijd Over dit WOB verzoek heb ik enkele

vragen en kanttekeningen

Wie heeft dit WOB verzoek ingediend Is het mogelijk indirect een actor die belang heeft bij

vergaren van vertrouwelijke informatie om huidige politieke besluitvorming diplomatie te

beinvioeden

Ik vraag dit omdat het onderwerp politiek gevoelig is en Bulgaarse positie tav NMAC actueel

Als vertrouwelijke informatie opinies openbaar wordt gemaakt dan kan dat weerslag hebben op

huidige diplomatieke inspanningen Los daarvan het door NL openbaar maken van weergave

vertrouwelijke gedachtewisselingen met andere LS kan de reputatie betrouwbaarheid van NLse

diplomaten schaden en ook het diplomatieke verkeer Als je lets tegen een NLse diplomaat in

vertrouwen vertelt dan ligt het binnen enkele jaren in het openbare domein 7

Ik zeg niet dat dit hier direct het geval is maar dat deze aspecten moeten worden meegewogen

door DEU en niet enkel door DJZ bij afhandeling van dit verzoek

Ik meen dat Vertrouwelijkheid in het diplomatieke verkeer een grond voor uitzondering biedt

inzake een WOB verzoek

Dat is niet voor niks

00030 919196



Indien gewenst na weging DEU dan kan dit verzoek worden voorgelegd aan Bulgaarse

ambassade in Den Haag of aan de deskofficer bij MFA maar naar mijn mening is het

toestemming vragen voor delen van vertrouwelijke informatie al nadelig voor positie NLse

diplomaten

I0 2el]Ik hoor graag wat uiteindelijke instructie gezien door wordt inzake dit verzoek

Vriendelijke greet

10 {2e

10 2e

Netherlands Embassy Sofia

Netherlands Embassy in Sofia

15 Oborishte | 1504 Sofia | Bulgaria

T 359 2 10 2e M 10 2e

l@minbuza nl10 2e

Like the Embassy on Facebook and follow us on Twitter

NL Netherlands

fg minhu7a nlFrom

Sent dinsdag 11 januari 2022 16 54

10 2e

|fg minbuza nlTo 10 2e10 2e

lrrOrninbuza nl10 2e

fg minhuza nlCc 10 2e

Subject RE Vraag om contactgegevens BUL zienswijze WOB verzoek naamswijziging NMAC

Hi^^en |{10 2e

Bedankt voor de snelle reactie Zie in de bijiage het bericht Het is mijn eerste WOB verzoek dus

ik hang ook veel met DJZ aan de lijn met vragen © Mochten Jullie vragen hebben die ik niet kan

beantwoorden kan ik hen inschakelen om ons te helpen Van wat ik begrijp mogen we verslagen

van vertrouwelijke vergaderingen niet direct helemaal lakken we moeten de inhoud beoordelen

en als daar standpunten of uitspraken van organisaties landen personen in staan moeten we

een zienswijze opvragen tenzij we met zekerheid weten dat de betreffende

organisatie land persoon nooit toestemming zal geven of er andere zwaarwegende

gevoeligheden spelen Ook is dit verslag geschreven door onze PVEU en is het dus geen

vertrouwelijk stuk opgesteld door een EU actor maar onze notities van een vertrouwelijke

vergadering Dat maakt de verplichting die we hebben om het stuk inhoudelijk te beoordelen

00030 919196



ook weer sterker

Laat me weten of jullie emit komen met de contactgegevens of als jullie nog vragen hebben

Groeten

{10 2e

DEU MID

31 6| 10 2e

00030 919196



From

10 2eTo

Cc

Subject
Date

Attachments

RE Vraag om contactgegevens BUL zienswijze WOB verzoek naamswijziging NMAC

dinsdag 11 januari 2022 15 54 00

BZ V Europa Zuidoost Balkan EU COWEB Buitenlandse politiek Noord Macedonie aoed verloop en

Qunstige uitkomst presidentfiverkiezinaen msa

HilO^en 10 2e

Bedankt voor de snelle reactie Zie in de bijiage het bericht Het is mijn eerste WOB verzoek dus

ik hang ook veel met DJZ aan de lijn met vragen © Mochten jullie vragen hebben die ik niet kan

beantwoorden kan ik hen inschakelen om ons te helpen Van wat ik begrijp mogen we verslagen

van vertrouwelijke vergaderingen niet direct helemaal lakken we moeten de inhoud beoordelen

en als daar standpunten of uitspraken van organisaties landen personen in staan moeten we

een zienswijze opvragen tenzij we met zekerheid weten dat de betreffende

organisatie land persoon nooit toestemming zal geven of erandere zwaarwegende

gevoeligheden spelen Ook is dit verslag geschreven door onze PVEU en is het dus geen

vertrouwelijk stuk opgesteld door een EU actor maar onze notities van een vertrouwelijke

vergadering Dat maakt de verplichting die we hebben om het stuk inhoudelijk te beoordelen

ook weer sterker

Laat me weten of jullie eruit komen met de contactgegevens of als jullie nog vragen hebben

Groeten

10 2e

DEU MID

316 10 2e

@minbuza nlFrom

Sent dinsdag 11 januari 2022 15 10

k®minbuza nl

|@minbuza nl

Subject RE Vraag om contactgegevens BUL zienswijze WOB verzoek naamswijziging NMAC

10 2e

To 00 ^^
10 2eCc

Hoi^Q

Je conceptmail heeft mij zo al gevonden De bijiage daardoor nog niet wel goed om even een

beeld te krijgen bij dat COWEB verslag en over wat voor soort informatie het gaat Ik sprak net

al even Je kunt de mail bijiage met ons allebei delen Dan kijken we hoe we jou hiermee

kunnen helpen Het roept al wel wat vragen bij ons op hoe het proces van een WOB verzoek

verloopt aangaande vertrouwelijke verslagen

10 2e

Hartelijke groet

10 2e

00031 919201



@minbuza nlFrom

Sent dinsdag 11 januari 2022 14 56

10 2e

@minbuza nlTo 10 2e

Cc @minhiJ7a nl10 2e

Subject RE Vraagom contactgegevens BUL zienswijze WOB verzoek naamswijziging NMAC

Hai^g

Je kunt in eerste instantie bi] in cc terecht die kan het dan verderoppakken met| 10 2e en

10 2eevt

Overigens goed om te weten dat

zal als eerste op de agenda staan Datum nog niet bekend Ik houd je Jullie op de hoogte

een gesprek met MP heeft aangevraagd10 2a 10 2a

Vriendelijke groet

I@minbu7a nlFrom

Sent dinsdag 11 januari 2022 12 33

10 2e

10 2e @minbu7a nlTo

Subject Vraag om contactgegevens BUL zienswijze WOB verzoek naamswijziging NMAC

ik wil onderstaand maiitje aan post Sofia sturen Naar wie stuur ik dat het beste Ook naar

I Of beter een lokale medewerker Thanks alvast ©lof alleen naar 10 2e10 2e

Groet IsmSE

Ha collega s

Ik ben bezig met een WOB verzoek over de naamswijziging van NMAC Tot de documenten die

onder het verzoek vallen behoort ook een COWEB verslag uit 2019 10 2a

10 2a

Hopelijk kunnen jullie me hiermee helpen veel dank alvast

Groeten

10 2e

DEU MID

31 61 10 2e

00031 919201
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