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Bijlage(n)
 

 
Geachte , 
 
In uw brief van 18 januari 2021 heeft u het ministerie van Algemene Zaken 
(hierna: AZ) verzocht informatie openbaar te maken met betrekking tot de 
kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de Parlementaire 
ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en uw verzoek door te 
sturen. Dit verzoek is voor afhandeling onder meer doorgestuurd naar het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) en op 15 juni 2022 
ontvangen, na hierover op 14 juni 2022 mondeling te zijn geïnformeerd.  
 
U heeft verzocht om informatie openbaar te maken en u heeft daarbij verwezen 
naar specifieke documenten waarin u geïnteresseerd bent, namelijk: 
• Alle conceptversies van de Kamerbrief met reactie kabinet op rapport 

'Ongekend onrecht'; 
• Alle conceptversies van het nieuwsbericht dat onder de titel 

‘Kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ is gepubliceerd op 
Rijksoverheid.nl, link: 
https://www.riiksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/15/kabinetsreactie-
op-het-rapport-ongekend-onrecht); 

Hiervoor hanteert u het tijdvak 3 januari 2021 tot en met 18 januari 2021. 
 
Tevens verzoekt u om een kopie van redeneerlijnen, Q&A’s en memo’s met 
betrekking tot de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’.  
Hiervoor hanteert u het tijdvak 10 januari 2021 tot en met 18 januari 2021. 
Op 13 juli 2022 heeft u bericht ontvangen van mijn ministerie dat uw verzoek in 
goede orde is ontvangen met kenmerk WJZ / 22310222. In deze brief is ook aan u 
medegedeeld dat de beoordeling van uw verzoek meer tijd in beslag zou nemen 
waardoor de beslistermijn met twee weken verlengd werd. De uiterlijke 
beslisdatum is daarmee 27 juli 2022 geworden. 
 
Wettelijk kader 
Ik behandel uw verzoek als een verzoek op basis van de Wet open overheid 
(hierna: Woo). De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1 bij 
deze brief.  
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Besluit 
Ik kan uw verzoek niet inwilligen omdat geen van de door u gevraagde 
documenten bij het ministerie van EZK is aangetroffen. 
 
Toelichting 
Concept-Kamerbrief 
De concepten van de Kamerbrief zijn destijds besproken in een DG/SG-werkgroep, 
waaraan werd deelgenomen vanuit de ministeries AZ, BZK, FIN en SZW. Het 
ministerie van EZK was geen deelnemer van deze werkgroep. Dit betekent dat er 
binnen mijn ministerie geen concepten zijn opgesteld. Wel zijn er enkele 
concepten ontvangen en waar nodig of gewenst voorzien van feedback retour 
gestuurd, waarna er nieuwe conceptversies vanuit de werkgroep volgden. EZK 
heeft dus uitsluitend vanuit de werkgroep ontvangen concepten en geen andere 
eigen concepten. Het is mij bekend dat het ministerie van AZ uw verzoek ook naar 
de andere betrokken departementen (waaronder dus ook BZK, FIN en SZW) heeft 
doorgezonden en zij uw verzoek in behandeling hebben genomen. Dit betekent 
dat één (of meer) van de hiervoor specifiek genoemde ministeries de vanuit de 
werkgroep verzonden concepten bij hun besluitvorming zullen betrekken. Ik zie 
dan ook geen aanleiding over te gaan tot doorzending van uw verzoek ter 
behandeling aan een ander bestuursorgaan. 
 
Overige documenten 
Er is binnen mijn ministerie gezocht naar conceptversies van het nieuwsbericht, 
redeneerlijnen, Q&A’s en memo’s, zoals door u verzocht. Er is gezocht in 
mailboxen en in het documentmanagementsysteem van het ministerie. Tevens is 
navraag gedaan bij collega’s die destijds betrokken waren en nu nog werkzaam 
zijn bij het ministerie. Deze zoekslag heeft geen documenten opgeleverd die 
binnen de reikwijdte van uw verzoek vallen. 
 
Ik reken erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en beschouw 
uw verzoek hiermee als afgehandeld.  
 
De minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze, 

mw. mr. H. Dekker 
Directeur directie Wetgeving en Juridische Zaken 
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Bezwaarclausule
Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de weigering om informatie 
openbaar te maken kan binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend 
gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener 
zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de 
Minister van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en 
Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Dit besluit is verzonden 
op de in de aanhef vermelde datum. 
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Bijlage – Relevante artikelen uit de Woo 
 
Artikel 1.1  
Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een 
belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen. 
 
Artikel 2.1  
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
document: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, 
eerste lid, opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van 
vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van 
dat orgaan, die persoon of dat college;  
milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet 
milieubeheer;  
Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 
publieke informatie: informatie neergelegd in documenten die berusten bij een 
orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, of informatie die 
krachtens artikel 2.3 door een bestuursorgaan kan worden gevorderd. 
 
Artikel 2.5  
Bij de toepassing van deze wet wordt uitgegaan van het algemeen belang van 
openbaarheid van publieke informatie voor de democratische samenleving. 
 
Artikel 4.1 
1. Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een 
bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan 
werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval beslist het 
verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek. 
2. Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan elektronisch 
worden verzonden op de door het bestuursorgaan aangegeven wijze. 
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 
4. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop 
betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te ontvangen. 
5. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan 
binnen twee weken na ontvangst van het verzoek de verzoeker om het verzoek te 
preciseren en is het de verzoeker daarbij behulpzaam. 
6. Het bestuursorgaan kan besluiten een verzoek niet te behandelen, indien de 
verzoeker niet meewerkt aan een verzoek tot precisering als bedoeld het vijfde 
lid. In afwijking van artikel 4:5, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht 
wordt het besluit om het verzoek niet te behandelen aan de verzoeker 
bekendgemaakt binnen twee weken nadat het verzoek is gepreciseerd of nadat de 
daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 
7. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in hoofdstuk 5. 
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Artikel 4.4 
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het 
verzoek is ontvangen. 
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen, 
indien de omvang of de gecompliceerdheid van de informatie een verlenging 
rechtvaardigt. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn 
schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker. 
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de 
termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na 
die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven 
aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot en met de dag waarop 
door de belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is 
gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het 
bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder 
vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden 
gegeven. 
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de 
informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar 
verwachting een belanghebbende bezwaar daartegen heeft, in welk geval de 
informatie wordt verstrekt twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt. 
Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 
van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de openbaarmaking opgeschort totdat 
de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan of het verzoek is ingetrokken. 
6. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken die 
rechtstreeks betrekking heeft op een derde of die van een derde afkomstig is, 
deelt het bestuursorgaan dit besluit gelijktijdig mede aan deze derde. 
 




