
Totaallijst verslagen WVO 11 januari t/m 13 december 2018 

 

Verslag woordvoerdersoverleg 11 januari 2018  nr.2018.01.11/01 

WOB-verzoeken / persvragen 

- Geconstateerd wordt dat sommige persvragen herhaaldelijk worden gesteld aan alle 
departementen  (bijv. kosten afscheidsrecepties en nieuwjaarsrecepties) . Afgesproken is dat 
wie een dergelijk vraag krijgt deze via de WVO-lijst kenbaar maakt aan de collega’s opdat we 
in het WVO een gezamenlijke aanpak kunnen vaststellen 

- Defensie heeft een eerste reactie op een vraag van De Telegraaf  naar de dienstauto’s van 
bewindspersonen |(zier hieronder). Hoewel De Telegraaf niet vraagt naar de gebruikte auto, 
verzoek aan allen om   te melden welke  auto de bewindspersonen 
gebruiken.  

-  
- Vragen Telegraaf + eerste reactie: 
- -         Uit welke auto’s kunnen de ministers kiezen? 
- Ministers kiezen niet hun auto.  
- De auto wordt geselecteerd op grond van het vigerende beleid binnen het ministerie. De minister 

accentueert eventueel bepaalde beleidsbeginselen bij de selectie van het voertuig. Dit voertuig wordt 
dan afgeroepen uit de Raamovereenkomsten die Rijksbreed, na het doorlopen van een Europese 
aanbesteding, zijn afgesloten.  

- De Afroep vindt plaats door het doorlopen van een mini-competitie.  
- De auto van het ministerie van IenW, waarop wordt gedoeld in de toelichting van de Telegraaf, is 

geselecteerd met additionele milieu-eisen als selectiecriteria.   
-    
- -          Krijgen de staatssecretarissen ook iets te kiezen? 
- Voor staatssecretarissen gelden dezelfde regels als voor ministers. 
- -          Zo ja, welke auto’s staan er op het ‘menu’? 
- Zoals aangegeven staan er geen auto’s “op het menu”. De percelen met dienstauto’s zijn tot stand 

gekomen na het doorlopen van een Europese aanbesteding. De samenstelling van de percelen wordt 
gezien als commercieel vertrouwelijke informatie.   

-   
- -          Zijn de Tesla’s inmiddels aangeschaft?  
- De Tesla’s waarnaar de Telegraaf hier informeert zijn niet aangeschaft maar op grond van een lease-

overeenkomst gehuurd voor de periode van de te doorlopen pilot.  
- Doel van het onderzoek was de inzet van deze auto’s t.b.v. de ambtelijke top, niet de inzet t.b.v. 

vervoer van bewindspersonen.  
- De betrokken auto’s blijken minder geschikt voor de beoogde doelgroep. De pilot is beëindigd.  

De auto’ s rijden door tot medio 2018. 
- -          Worden de Tesla’s ook gebruikt voor bewindslieden? 
- Zie voorgaand antwoord 
- -          Zijn de elektrische dienstauto’s bij Defensie alleen voor militair personeel? 
- Civiele Dienstauto’s, ook indien elektrisch aangedreven, worden bij defensie uitsluitend functioneel 

ingezet. Dit is niet afhankelijk van het feit of de berijder een militair danwel een burgerfunctionaris is.   

Te coördineren 
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- Met het oog op het komend raadplegend referendum WIV (21 maart) zal BZK de leden van 
het WVO van relevante informatie voorzien 

- RVD ( )  coördineert het persbericht rond het bezoek komende donderdag van 
EC Oettinger aan Financiën en BuZa 

- BuZa geeft volgende week voor journalisten een technische achtergrondbriefing over het 
Mfk 
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Verslag woordvoerdersoverleg 18 januari 2018  nr.2018.01.18/02 

Te coördineren 

- Het SGO heeft geadviseerd om binnen de ambtelijke omgeving geen whatapp maar Signal te 
gebruiken. Deze communicatie-app is door de AIVD als veiliger dan Whatsapp beoordeeld. 
Verzoek aan alle woordvoerders dit advies op te volgen. (Zie bericht op Rijksportaal AZ 
hieronder) 

- RVD gaat niet in op een verzoek (van  voor uitgever  van 
Uitgeverij Conserve) om medewerking aan een boek over het nieuwe kabinet.  

Gebruik Signal voor veilig app'en 
WhatsApp wordt door bijna iedereen gebruikt. Ondanks berichten dat deze app veilig is, is dat niet het 
geval voor zakelijke of vertrouwelijke app'jes. De app Signal is een beter alternatief. 
Signal is een voor de overheid goedgekeurd middel voor communicatie tot en met het niveau 
'Departementaal Vertrouwelijk'. En ook belangrijk: het is net als WhatsApp gratis en eenvoudig in 
gebruik.  

Sms en WhatsApp zijn niet/minder veilig 
Sms'en is minder populair geworden, maar wordt door sommige mensen nog steeds gebruikt. Hiervan is 
bekend dat berichten met eenvoudige middelen gelezen kunnen worden door kwaadwillenden. WhatsApp 
is dan een beter alternatief. De berichten die je hiermee stuurt, zijn versleuteld. Alleen is de eigenaar 
van WhatsApp Facebook. Een bedrijf dat niet bekend staat om het beschermen van de privacy van zijn 
gebruikers.  
 
Bekend is dat WhatsApp actief metadata verzamelt (wie communiceert met wie, wanneer, hoe lang, 
waar vandaan, etc.). Daarnaast kun je er ook niet vanuit gaan dat er niets gebeurt met jouw app'jes, die 
op de servers van Facebook worden opgeslagen. 

Signal: dezelfde encryptie, meer zekerheid 
Het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV), een onderdeel van de AIVD, heeft de app 
Signal goedgekeurd voor gebruik binnen de overheid. Hoewel Signal berichten op dezelfde manier 
versleutelt als WhatsApp, worden er bij Signal geen berichten opgeslagen op externe servers. Een 
bericht staat alleen op de telefoon van jou en de ontvanger. Ook verzamelt Signal geen metadata. 
Wij vragen AZ'ers dus om voor zakelijke app'jes Signal te gebruiken. Het wordt al gebruikt door de Unit 
ICT en diverse andere onderdelen binnen het Rijk. 

Whatsapp voor extern appen, Signal voor je collega's 
Binnen AZ en met collega's binnen het Rijk is de afspraak onderling Signal te gebruiken simpel te maken. 
De rest van de wereld gebruikt echter WhatsApp en dat is prima. Met externen zul je niet snel informatie 
delen die heel gevoelig is (in ieder geval niet via een app-bericht).  
Door twee berichtenapps naast elkaar te gebruiken, wordt de kans dat je per ongeluk iets aan de 
verkeerde persoon stuurt ook een stuk kleiner. 
Het advies is dan ook: 

• gebruik Signal voor communicatie met collega's binnen AZ of andere departementen (als die 
Signal gebruiken) 

• gebruik WhatsApp voor communicatie met externe partijen 
• gebruik SMS liever niet meer 

Ook bellen en videobellen 
Signal biedt ook de optie om te (video)bellen. Alleen voor bellen geldt dat dit een veiliger alternatief is 
voor een normaal (mobiel of vast) telefoongesprek. In het geval van videobellen bestaat daar geen 
zekerheid over. Vanzelfsprekend moet degene die je belt ook de app Signal hebben. 
Over het algemeen werkt bellen prima, al duurt het opbouwen van een gesprek iets langer en heb je een 
stabiele verbinding nodig. 
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Download en handleiding 
Signal is gratis beschikbaar voor zowel iOS als Android. Je kunt de app zelf downloaden in de app store. 
De naam is 'Signal – Private Messenger'. 

 

  



Verslag woordvoerdersoverleg 25 januari 2018 nr.2018.01.25/03 

WOB-verzoeken / persvragen 

- Na de vragen van de Telegraaf over dienstauto’s heeft AD nu aan Defensie vragen gesteld 
over het type auto. 

- RTL heeft aan BZK en SZW vragen gesteld over het monitoren van internetgebruik 
(pornosites) op departementen. BZK heeft gemeld dat dit niet wordt bijgehouden. Er zijn 
vervolgvragen gesteld over de SLA met de ICT-dienst. 

Te coördineren 

- RVD meldt dat afspraken van bewindspersonen met leden van het Koninklijk huis ook op de 
openbare agenda’s worden vermeld. Bij twijfel contact met de RVD.  

- In het SGO is afgesproken dat ambtenaren bij onderling overleg gebruik maken van de app 
Signal. Je kunt de app zelf downloaden in de app store. De naam is 'Signal – Private Messenger'. 

 

 

  



Verslag woordvoerdersoverleg van 1 februari 2018, nr. 2018.02.01/04 

 
Persvragen 
-  (Algemeen Dagblad) werkt aan een publicatie over de eerste 100 dagen 

van het kabinet. In een aantal gevallen heeft hij hierover contact opgenomen met 
directies voorlichting, in andere gevallen spreekt hij bewindspersonen aan in de loop 
van en naar het Binnenhof op vrijdag. 

- EZK (  adviseert bewindspersonen om bij eventuele vragen over 
gaswinning Groningen morgen (zowel bij binnenkomst als aan het touwtje) te 
verwijzen naar minister Wiebes. 

 
Overig 
- OCW (   wijst erop dat het advies om gebruik te maken van Signal ipv 

Whatsapp nog niet bekend is bij alle bewindspersonen. Hij vraagt via het SGO 
hiervoor aandacht te vragen. 
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Verslag woordvoerdersoverleg van 8 februari 2018, nr. 2018.02.08/05 

 
 
Persvragen 
- Alle departementen hebben een vraag van RTL gehad naar cursussen van 

bewindspersonen. Departementen melden zelf de door hun bewindslieden gevolgde 
cursussen. VoRa laat nagaan of deze kosten onder de bestuurskosten vallen. 

- SZW heeft een vervolgvraag (  RTL) gekregen over internetgebruik door 
ambtenaren op het departement. BZK heeft een algemene lijn waar het gaat om 
onderzoek naar internetgebruik door ambtenaren (zie bijlage) 

- BNL heeft aan SZW vragen gesteld in welke mate SZW en UWV geld terugvorderen 
- AZ heeft een WOB verzoek (Follow the money)gehad n.a.v. een gesprek van MP met 

CEO Larry Fink van het Amerikaanse BlackRock. 
- BZK heeft een WOB-verzoek ontvangen van het AD over verlengd ziekteverlof 

(ambtenaren die na één jaar ziekte 100% loon ontvangen). 
 
Overig 
- Verzoek aan deelnemers WVO om woordvoerders die bewindslieden begeleiden naar 

de MR op de hoogte te stellen van kabinetsbrede thema’s die in het WVO aan de orde 
waren. 

- Volgende week in het WVO criteria /  richtlijnen voor het opstellen van de openbare 
agenda 

 

Bijlage:  

Uit gedragscode Rijk:  

Gepast gebruik 

Respecteer het feit dat het om overheidsmiddelen gaat die je voor het werk ter beschikking worden 
gesteld. Gebruik ze voor het doel waarvoor je ze hebt gekregen en ga er voorzichtig en zuinig, dus 
zonder onnodige verspilling, mee om.  

Het downloaden van illegale software, het bekijken, downloaden of verspreiden van pornografische, 
racistische, discriminerende, beledigende, aanstootgevende of (seksueel) intimiderende teksten en 
afbeeldingen, of het versturen van berichten die (kunnen) aanzetten tot haat en/of geweld, is 
verboden. 

Zorgvuldig gebruik van middelen en voorzieningen betekent ook dat je alleen zakelijk en werkelijk 
gemaakte kosten declareert die niet al op andere wijze vergoed worden (denk bijvoorbeeld aan 
representatiekostenvergoeding), je de mobiliteitskaart niet voor privéreizen gebruikt en je 
toegangspas niet aan anderen uitleent.  

Privégebruik 

Bij moderne arbeidsverhoudingen past het niet privégebruik van bedrijfsmiddelen en -
voorzieningen geheel te verbieden. Omgekeerd zul je ook wel eens eigen middelen gebruiken voor 
het werk. Gepast privégebruik mag. Misbruik, dat wil zeggen overmatig, uitbundig, onnodig, 
storend of schadelijk privégebruik, is echter niet toegestaan. 
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Verslag woordvoerdersoverleg van 15 februari 2018, nr. 2018.02.015/06 

 

Uitvaart oud-minister-president Lubbers 

De uitvaart van oud-premier Lubbers is een privé aangelegenheid. Algemene Zaken biedt op verzoek 
van de familie ondersteuning. 

Woordvoering Buitenlandse Zaken  

De teams van de afgetreden minister BuZa en de minister voor BHOS zijn – nu de minister BHOS 
tijdelijk waarneemt – in elkaar geschoven. Portefeuilles woordvoerders blijven dezelfde.  

Bijlage bij dit verslag : VoRa notitie openbare agenda’s bewindspersonen 

 

  





Verslag woordvoerdersoverleg 8 maart 2018, nr.2018.03.08/08 
 

 (DPC) geeft een presentatie over de Monitor Ontwikkeling Mediagebruik  2018 
(MOM).  Het rapport en een deelonderzoek zijn bij dit verslag gevoegd. 

Persvragen 
- Het verzoek van het FD naar het bijwonen van bewindspersonen van de Mattheus Passie wordt 

door de departementen zelf beantwoord. OCW zal in de beantwoording  ingaan op 
het  uitnodigingsbeleid van de Bach Verenigingen. FD publiceert morgen. 

- AZ stuurt, ook voor BZK en LNV, vandaag de antwoorden uit op vragen van RTL naar door 
bewindspersonen gevolgde cursussen.  

Publiciteit ministerraad 
Verzoek om in een vroeg stadium contact op te nemen met de RVD indien er een departementaal 
voornemen bestaat  om besluitvorming in de MR op een zelf gekozen moment publicitair te 
begeleiden. 
 
Professionalisering woordvoerders 

 (DPC) vraagt om twee woordvoerders die mee willen denken over de thema’s die in het 
kader van de professionalisering woordvoerders aan de orde zullen komen in een aantal BOT-sessies. 
Reacties: @minaz.nl  

Aanbesteding fotografen 
Reacties, opmerkingen van fotografen n.a.v.  de Europese aanbesteding fotografie  gaarne verwijzen 
naar DPC. 
 
Actualiteit 
Met het oog op de inloop van de MR deelt FI de woordvoeringslijn over de salarisverhoging  voor ING 
topman Hamers 
 

Deze salarisverhoging komt op mij als buitensporig over. 
 
In gesprekken met de sector en andere betrokkenen, hebben we de afgelopen jaren veelvuldig 
gesproken over de noodzaak het broze vertrouwen in de financiële sector te herstellen. Een 
salarisverhoging als deze draagt daar niet aan bij. 
 
Minister Hoekstra heeft gisteren direct contact opgenomen met ING en de Nederlandse 
Vereniging van Banken om te zeggen dat hij verrast, verbaasd en ongelukkig is. Zowel over de 
hoogte van deze beloning als over de manier van informeren.  
 
Tegelijkertijd moeten we ons ervan bewust zijn dat dit besluit een verantwoordelijkheid van de 
Raad van Commissarissen van ING is.  
 
Die moet met een goed verhaal komen.  
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Verslag woordvoerdersoverleg 15 maart 2018, nr.2018.03.15/09 
 
WOB-verzoeken/persvragen 
 
Defensie heeft een verzoek van Quote ontvangen over gebruik dienstauto’s. Vraag is eerder 
beantwoord en Defensie zal dat antwoord ook aan Quote geven. 
 
Overig 
 

- Op 26 maart wordt de nieuwe Amerikaanse ambassade geopend. Verschillende 
bewindspersonen hebben een uitnodiging ontvangen. Volgende week bespreken i.v.m. 
afvaardiging 

- Staatssecretaris Paul Blokhuis zal – na afwezigheid – morgen weer aan de ministerraad 
deelnemen.   

 

  



Verslag woordvoerdersoverleg 22 maart 2018, nr.2018.03.22/10 
 
WOB-verzoeken/persvragen 
 
Het verzoek van Financieele Dagblad over aanwezigheid van bewindspersonen bij de Mattheus 
Passie en de betaling daarvoor wordt, zoals eerder afgesproken, door de departementen 
beantwoord. 
Minister Grapperhaus heeft als sponsor van een Bachvereniging zelf kaarten gekocht. De overige 
bewindspersonen gaan op uitnodiging, zoals ieder jaar, hetgeen past in de gedragscode integriteit 
Rijk, onderdeel uitnodigingen.  
 
Overig 
 
BuZa gaat – met het oog op een vertegenwoordiging door het kabinet - welke departementen zijn 
uitgenodigd voor de opening van de Amerikaanse ambassade op 26 maart. 
 

 

  







Verslag woordvoerdersoverleg  19 april 2018, nr.2018.04.19/13 
 
 
Ministerraad komende weken 
 
Volgende week ministerraad op donderdag 26 april, WVO op woensdag 25 april 
De week daarna (week 18) geen minsterraad! 
In week 19 is de ministerraad op woensdag 9 mei en het WVO op dinsdag 8 mei. 
 
WOB-verzoeken / persvragen  
 
JenV heeft een verzoek gehad van De Groene Amsterdammer naar het gebruik van social media tools 
(gaarne melden bij JENV indien het verzoek ook ander departementen heeft bereikt). 
Er is bij deze vraag een relatie met de AVG.  
Financieel Dagblad stelt bij departementen vragen over de  implementatie van de AVG;  op 25 mei 
treedt de verordening in werking. Bij vragen van de pers moet ook worden gekeken naar de 
uitvoeringsorganisaties van departementen.  
 
Uitnodigingen 
 
N.a.v. de persvraag over uitnodigingen voor de Mattheüs Passie bijgaand een passage uit de 
integriteitscode Rijk over uitnodigingen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



Verslag woordvoerdersoverleg  25 april 2018, nr.2018.04.25/14 
 
Mededelingen 
 

 (JENV) gaat voor een  periode van een half jaar op detacheringsbasis Burgemeester 
Zanen van Utrecht ondersteunen.  
 
Volgende week geen ministerraad.  In de week daarop een MR op woensdag  9 mei!  
Kamerreces duurt t/m 14 mei. 
 
I.v.m. de departementale uitreiking van lintjes begint de ministerraad van 26/4 om 11.15 uur 
 
WOB-verzoeken / persvragen 

EZ heeft een verzoek van NRC-Handelsblad ontvangen over de openbaarheid van Bid-boeken.  
 
Bij LNV is een vraag van RTL7 binnengekomen naar de nevenfuncties van Hans Alders. 
 
Verantwoordingsdag 
 
Financiën zou graag van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, Justitie en Veiligheid en 
van VWS willen vernemen wie de contactpersonen zijn voor verantwoordingsdag. 
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• In het hard copy magazine Villamedia zal de tekst – mogelijk in de vorm van een 
brief/ingezonden mededeling van DG RVD/voorzitter VoRa – ingeseald worden meegestuurd 
(verspreiding 22 juni) 
 

• Aan jullie het verzoek om de tekst - zie het bijgevoegde document en/of link: 
www.rijksoverheid.nl/persinformatie-ministerie-van-az/privacy - te (laten) publiceren op 
jullie eigen ministeriepagina onder tabje ‘informatie voor de pers’ > ‘privacy’ 
 

• Mochten jullie over bovenstaande nog vragen hebben, dan kunnen jullie contact opnemen 
met  070-  
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Verslag woordvoerdersoverleg 14 juni 2018 nr.2018.06.14/20 
 
Mededelingen 
-  roept op te inventariseren welke onderwerpen zich mogelijk lenen voor een presentatie in 

een volgend WVO en daarover volgende week te rapporteren. 
-  en  vragen aandacht voor het toenemend aantal interviews voor de deur van 

Binnenhof 19 na afloop van de MR (ivm het veiligheidsrisico) en de problematiek  van het 
voorbereiden van bewindspersonen op persgesprekken direct na Kamerdebatten.  
  

WOB-verzoek 
- AZ en EZK zullen de reactie op het WOB-verzoek van NRC over Unilever een dezer dagen uitdoen. 
- AZ heeft van NRC een WOB-verzoek gekregen over de agenda van MP (aanvullend op het reeds 

openbare deel). 
 

Persvragen 
- N.a.v. de vragen van Algemeen Dagblad over de persoonlijke bijdrage van bewindspersonen aan 

het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs heeft de minister van EZK als coördinerend 
minister voor het klimaatbeleid een algemene reactie gezonden. 

- Diverse bewindspersonen hebben een uitnodiging gekregen voor een interview deze zomer in 
het programma M. De interviews focussen op de persoon achter de minister. Ieder zal naar 
bevind van zaken handelen. 

- Financiën meldt vragen van Trouw en SOMO te hebben ontvangen over Shell en 
dividendbelasting.    
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Verslag woordvoerdersoverleg 5 Juli 2018 nr.2018.07.05/22 
 
 
Presentaties 
 
Inzet van publiek bij oplossing moord Anne F. door politie  (JENV) 
Totstandkoming Klimaatakkoord (in najaar door EZK) 
Donorcampagne (VWS) 

 
Persvragen / WOB-verzoeken  
 
Het verzoek  van NRC-Handelsblad om met bewindspersonen te spreken over  het eerste 
jaar van dit kabinet is bij meerdere departementen gedaan. Er wordt terughoudend met 
het verzoek omgegaan (kabinet zit nog geen jaar en belangrijkste maatregelen moeten 
nog komen en vraagstelling soms erg persoonlijk).  
 
 
Bij AZ, JENV, IENW en EZK  is een WOB-verzoek binnengekomen van De Volkskrant over 
kosten van de departementale naamswijziging (AZ verwijst naar betrokken 
departementen). 
 
 

  



Verslag woordvoerdersoverleg 16 augustus 2018 nr.2018.08.16/23 
 
Mededelingen 
 
Ministerraden 

- Morgen eerste MR na reces, aanvang 10.30 uur 
- Zaterdag kabinetsuitje waarover geen mededelingen worden gedaan i.v.m. 

privacy familieleden (s.v.p. niet vermelden op openbare agenda’s) 
- Dinsdag eerste (informele) ministerraad, voorafgegaan door een bijeenkomst met 

WRR. Mededelingen over plaats en publiciteit volgen 
- Vanaf woensdag begrotingsraden met SMS service en touwtje. 

 
Personalia 

-  is m.i.v. komende maandag de nieuwe directeur communicatie 
BuZa 

-  (oud RVD) is het nieuwe afdelingshoofd communicatie bij 
OCW 

-  keert terug bij Financiën,  voormalig woordvoerder 
Verbond van Verzekeraars, wordt de nieuwe woordvoerder van minister     
 

 
Persvragen / WOB-verzoeken  
 
LNV heeft een WOB-verzoek van de NOS ontvangen over pulsvisserij. 
 
EZK en BuZa hebben een vraag van Nieuwsuur ontvangen over contacten VNO en NCW 
met Saoedi-Arabië.  
 
JENV, IENW, LNV en EZK bekijken gezamenlijk de beantwoording van het WOB-verzoek 
van De Volkskrant over kosten van de departementale naamswijziging.  
 
 
Presentaties 
 
Voorlopig geagendeerd voor 27 september: Inzet van publiek bij oplossing moord Anne 
F. door politie. De presentatie wordt gegeven door  (woordvoerder politie 
Midden-Nederland). 
 
Nog niet geagendeerd:  

- Totstandkoming Klimaatakkoord (in najaar door EZK) 
- Donorcampagne (VWS) 
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Verslag woordvoerdersoverleg 13 september 2018 nr.2018.09.13/27 
 
Presentaties 

31/10 (onder voorbehoud) : inzet van publiek bij oplossing moord Anne F. door  
(woordvoerder politie Midden-Nederland)  (JENV) 

- Totstandkoming Klimaatakkoord (in najaar door EZK) 
- Donorcampagne (VWS) 

Personalia 
 
Financiën heeft enkele vacatures (schalen 12 en 13): woordvoerder Europa, 
woordvoerder Rijksbegroting en een vacature communicatieadviseur. 
 
 
Prinsjesdag / APB 

- Verzoek  van Financiën om uiterlijk morgenochtend  de persberichten bij de begrotingen te 
sturen ( minfin.nl)  

- Verzoek om in de week van de APB terughoudend om te gaan met mediaoptredens tussen 
woensdag (1ste termijn Kamer) en vrijdag (antwoord minister-president) 

- Volgende week geen ministerraad en geen WVO.  RVD vraagt wel uit voor de 
communicatiekalender 

- Synopsis Prinsjesdag (‘toolkit’) wordt na bespreking in MR vrijdagmiddag aan de 
directeuren communicatie gestuurd. 
 

Ministerraad 14 september 
 
Morgen is de ‘Prinsjesdag voor kinderen’. Bewindspersonen kunnen bij het vertrek na de 
MR aangesproken worden door deelnemers.  
 
WOB-verzoeken / persvragen  
 

- BZK heeft van de NOS een WOB vraag gekregen inzake richtlijnen voor het  gebruik bij de 
overheid van WhatsApp. NRC-Handelsblad heeft een persvraag gesteld over WhatsApp. 
Meerdere departementen hebben deze vraag ontvangen 
BZK zal namens allen antwoorden, maar wijst er op dat de lijn per departement kan 
verschillen (afhankelijk van gebruikte app) en dat NRC-Handelsblad daar vervolgvragen over 
kan stellen. Handzaam om op het eigen departement de beleidslijn te checken. Een 
algemene lijn is als bijlage bij dit verslag gevoegd. 

- AZ heeft een WOB –verzoek van een freelance  journalist ontvangen over stukken m.b.t. de 
discretionaire bevoegdheid bij de beslissing over 2 Armeense kinderen 

- OCW heeft een WOB-verzoek ontvangen over de toekomstige bestemming van de bunker 
van Seyss-Inquart. 
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Verslag woordvoerdersoverleg 27 september 2018 nr.2018.09.27/28 
 
 
Presentaties 

31/10 (onder voorbehoud) : inzet van publiek bij oplossing moord Anne F. door  
(woordvoerder politie Midden-Nederland)  (JENV) 

- Totstandkoming Klimaatakkoord (in najaar door EZK) 
- Donorcampagne (VWS) 

Personalia 
 (BuZa) kondigt zijn vertrek aan. Hij wordt consul-generaal in Atlanta. 

 
 
Prinsjesdag / APB 
Zowel Financiën als RVD vragen uit i.v.m. producten voor Prinsjesdag. Voor 
departementen is het goed om te weten wat de te onderscheiden producten/taken van 
Financiën en RVD zijn. 

 
Herdenking Oss 
Verzoek aan departementen om terughoudend te zijn in contacten met Oss. Er zal 
spoedig meer bekend worden over een mogelijke kabinetsafvaardiging. 

 
Tweede Kamer 
Meerdere woordvoerders melden dat bewindslieden bij verlaten van de vergaderzaal 
direct geconfronteerd worden met een congestie van media. Opmerkingen over die gang 
van zaken kunnen gericht worden aan Voorlichting Tweede Kamer   
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Verslag woordvoerdersoverleg 4 oktober 2018 nr.30 
 
 
Presentaties 

31/10: inzet van publiek bij oplossing moord Anne F. door  (woordvoerder politie 
Midden-Nederland)  (JENV). 
(Bijlage bij dit verslag bevat de uitnodiging. Deze kan breed gedeeld worden onder de 
departementale woordvoerders). 
 
Aangemelde presentaties:  
 

Totstandkoming Klimaatakkoord (in najaar door EZK) 
Donorcampagne (VWS) 
Campagne Mono (I&W) 
Brexit (BuZa) 

Personalia 
 volgt  op als hoofd Communicatie Koninklijk Huis 

(RVD) 
 
WOB verzoeken / persvragen 

Het verzoek van NRC-Handelsblad om  regelingen op het gebied voor seksuele intimidatie, wordt 
door departementen zelf beantwoord. Verzoek om de antwoorden ook aan BZK te sturen.  

BuZa coördineert het verzoek van  RTL over de voorbereiding op Brexit. Separaat antwoorden is 
mogelijk. Verzoek om alle antwoorden ook naar BuZa te sturen.    

Woordvoerder van de toekomst 

De projectgroep woordvoerder van de toekomst zoekt een secretaris. De advertentietekst is bij dit 
verslag gevoegd. 

Uitloop ministerraad 

Verzoek aan woordvoerders om mediagesprekken met bewindspersonen na afloop van de 
ministerraad alleen in de hal van de RVD (‘touwtje’) te voeren en niet in te gaan op vragen van 
journalisten buiten staan.  

Woordvoeringslijn persconferentie Defensie / MIVD 

Een woordvoeringslijn n.a.v. de persconferentie Defensie / MIVD vandaag is rondgezonden aan de 
woordvoerders. 
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Verslag woordvoerdersoverleg 11oktober 2018 nr. 31 
 
 
Presentaties 

31/10, 17.300- 20.30, DPC, Academiezaal : Inzet van publiek bij 
oplossing moord Anne F. door  (woordvoerder politie Midden-
Nederland)  (JENV) 
 
Aangemelde presentaties:  
 

Totstandkoming Klimaatakkoord (in najaar door EZK) 
Donorcampagne (VWS) 
Campagne Mono (I&W) 
Brexit (BuZa/EZK) 

Personalia 
 neemt bij OCW voorlopig de functie van  

waar.  
 
WOB verzoeken / persvragen 

BuZa heeft met RTL contact gezocht over een later tijdstip van 
beantwoording van vragen over de voorbereiding op Brexit. 

Defensie heeft van NU.nl vragen gehad over reactie van de organisatie op 
de me too discussie  

Uitzenden van gesprekken met voorlichters 

Het komt vaker voor dat telefoongesprekken tussen journalisten en 
woordvoerders, zonder mededeling vooraf, worden opgenomen en 
uitgezonden. Zal met het oog op een reactie ook in de VoRa worden 
besproken. 

Persbericht CBS 

CBS publiceert morgenochtend een rapport/ persbericht over 
multinationals en de Nederlandse economie. Een verzoek tot rapportage is 
enkele maanden geleden door EZK gedaan. Moment van publicatie is door 
CBS gekozen.  
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Verslag woordvoerdersoverleg 8 november 2018 nr. 34 
 
 
Presentaties 

 
Aangemelde presentaties:  
 

Verstoringsactie GROE door MIVD (na herfstvakantie) 
Totstandkoming Klimaatakkoord (in najaar door EZK) 

Donorcampagne (VWS) 
Campagne Mono (I&W) 
Brexit (BuZa/EZK) 

Vacatures 
 

- SZW meldt dat  zich voegt bij het woordvoerdersteam 
van de minister  

- RVD meldt een vacature projectleider (evenementen) Koninklijk Huis 
(schaal 11) 

 
WOB verzoeken / persvragen 

- BuZa verstuurt hedenmiddag stukken NLA (Syrië) naar Nieuwsuur 
- OCW heeft stukken examenfraude Maastricht naar de Volkskrant 

verstuurd 
- Alle departementen hebben vervolgvragen van NRC-

Handelsblad  gekregen over diversiteitsbeleid 
- De rechterlijke uitspraak over WOB/WhatsApp, was voorzien eind 

oktober, komt op een later moment  

Publiciteit ministerraad 

Verzoek aan collega’s om bij de publiciteit rond agendapunten MR naast 
eigen presentaties vooral ook oog te hebben voor de collectieve 
besluitvorming van het kabinet in de MR en de presentatie daarvan door 
de MP op zijn wekelijkse persconferentie.  
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Verslag woordvoerdersoverleg 29 november 2018 nr. 36 
 
 
Presentaties 
Gepland: 
- 20 december 2018: Verstoringsactie GROE door MIVD (verzorgd door  en 

 
 
Nog te plannen: 
- Totstandkoming Klimaatakkoord (in najaar door EZK) 
- Nationaal Preventieakkoord (VWS) 
- Donorcampagne (VWS) 
- Campagne Mono (I&W) 
- Brexit (BuZa/EZK) 
 
WOB-verzoeken / persvragen 
- Nieuwsuur heeft diverse ministeries (o.a. SZW, I&W, BZK) gevraagd naar het diversiteitsbeleid en 

naar de cursussen die daarover worden gegeven. BZK gaat na of er een algemene lijn is over 
inhuur van bureaus voor cursussen. 

- Het aangekondigde verzoek van EénVandaag om inzage in agenda’s van bewindspersonen (zie 
WVO-verslag 15 november) is vooralsnog niet ontvangen. 

- De rechterlijke uitspraak over het WOB-verzoek om inzage in departementale Whatsapp-
berichten is uitgesteld. VWS zal nagaan wanneer de uitspraak wordt verwacht. Mogelijk zal de 
uitspraak aan de orde komen in het SGO. 
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Verslag woordvoerdersoverleg 6 december 2018 nr. 37 
 
Presentaties 
Gepland: 
- 20 december 2018: Verstoringsactie GROE door MIVD (verzorgd door  en 

 
 
Nog te plannen: 
- Totstandkoming Klimaatakkoord (EZK) 
- Donorcampagne (VWS) 
- Campagne Mono (I&W) 
- Brexit (BuZa/EZK) 

 
WOB-verzoeken / persvragen 
N.a.v. het verzoek van Nieuwsuur over het diversiteitsbeleid en naar de cursussen die daarover 
worden gegeven merkt BZK op dat er geen bezwaar is de  namen te noemen van bureaus die de 
cursussen geven en dat het raadzaam is de bureaus daarvan in kennis te stellen.  
 

Overig 

- In het WVO spreken we volgende week over de eindejaarsinterviews. 
- Deze week wordt gestart met de werving van de eerste 8 interim communicatieprofessionals van 

de beoogde 15 fte in totaal. Het gaat om 3 woordvoerders S13, 3 communicatiestrategen S13 en 
2 sr. communicatieadviseurs S12. De resterende 7 vacatures worden volgend jaar opengesteld. 
De werving vindt gelijktijdig intern, interdepartementaal en extern plaats. De vacatures staan tot 
eind december open. In januari worden de sollicitatiegesprekken gevoerd. Inzet is om de vaste 
pool uiterlijk 1 mei van start te laten gaan. De vacatures gaan begin volgende week online. Willen 
jullie eventuele belangstellenden in jullie netwerk attenderen op de vacatures?  
(zie bijlage bij verslag). 
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Totaallijst verslagen WVO 10 januari t/m 12 december 2019 

 

Verslag woordvoerdersoverleg 10 januari  2019 nr. 1 
 
Presentaties 
 
Nog te plannen: 
- Totstandkoming Klimaatakkoord (EZK) eind januari  
- Donorcampagne (VWS) eind januari / begin februari 
- Campagne Mono (I&W) 
- Brexit (BuZa/EZK) 

 
WOB-verzoeken / persvragen 

- De Telegraaf heeft bij BZK gevraagd naar het aantal ambtenaren met wachtgeld (Rijksbreed). 
- NRC-Handelsblad doet bij Financiën navraag naar investeringen/bestedingen publieke sector. 

Verzoek van Financiën om te melden wanneer NRC deze vraag ook aan de departementen stelt.  
 

Personalia  

 gaat bij OCW per 18 februari de functie van  vervullen. 

WOORDVOERINGSLIJNEN INLOOP MR 11/1  
 
NASHVILLE (OCW) 
 

- Iedereen heeft het recht om te mogen zijn wie je bent, altijd en overal. 
- Deze Nashvilleverklaring laat zien dat we nog een lange weg te gaan hebben en 

emancipatie nog lang niet af is.  
- Ik vind deze verklaring onbarmhartig en hard. Het is een ontkenning van iemand 

zijn identiteit. Seksualiteit is onderdeel van je identiteit, net als je geloof. Je kunt 
nooit aan mensen vragen hun identiteit op te geven.  

- Je zult maar 16 zijn en worstelen met je seksualiteit en gelovig zijn. Dan hoor je 
van deze verklaring en hoor je dat wellicht jouw kerk dit ook onderschrijft. Dan 
krijg je een klap in het gezicht.  

- Het zou juist goed zijn als kerken de dialoog voeren over hoe homoseksualiteit en 
het geloof met elkaar te verenigen zijn.  

- Heel veel kerken waren daarin op de goede weg en dan is deze Nashville 
verklaring echt een stap terug in de tijd.  
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Verslag woordvoerdersoverleg 17 januari  2019 nr. 2 
 
Voorzitter heet  (bij de RVD opvolgster van ) welkom in de 
vergadering. 
 
Presentaties 
 
Nog te plannen: 
- Totstandkoming Klimaatakkoord (EZK) eind januari  
- Donorcampagne (VWS) eind januari / begin februari 
- Campagne Mono (I&W) 
- Brexit (BuZa/EZK) 

 
WOB-verzoeken / persvragen 

- RTL heeft aan alle departementen vragen gesteld over het aantal mensen dat momenteel 
werkzaam is bij de directie communicatie en de sectoren waarin zij werkzaam zijn. 
Tevens wordt gevraagd naar ingehuurde medewerkers.  
De VoRa heeft uitgevraagd, antwoorden zullen door de RVD worden verstuurd.  
Aangezien de cijfers jaarlijks worden bijgehouden (in beginsel voor intern gebruik) is 
afgesproken dat cijfers na definitieve vaststelling in de VoRa, desgevraagd aan media en 
Tweede Kamer worden verstrekt.  
Nagedacht wordt over de suggestie om de cijfers op rijksoverheid.nl te plaatsen 
(conform bonnetje bewindspersonen).  
In de bijlages bij dit verslag: Uitvraag VoRa en overzicht vorige jaren met de in te vullen 
kolommen. 

- RVB heeft een contract ondertekend voor 2000 laadpalen voor elektrische/hybride 
auto’s. Naar aanleiding van dat bericht wil RTL graag weten in welke auto’s de 
bewindslieden rijden. Defensie vraagt ministeries om te mailen met welke auto’s 
bewindslieden rijden (het merk, type en motor vermelden). Ministeries kunnen 
desgewenst een toelichting geven. Verzoek om het antwoord voor maandag 21 januari 
15.00 te ontvangen? 

Actualiteit 
 
In de loop van vandaag zal voor de inloop MR een woordvoeringslijn Brexit worden rondgestuurd. 

Overig 

- Volgende week in WVO terugkoppeling van de bespreking in MR van media- en opiniebeeld / 
dilemmalogica. 

- Woordvoerders wijzen op het gebruik van de iPhone bij gesprekken met bewindspersonen, 
terwijl niet altijd duidelijk wordt dat is opgenomen voor het maken van een podcast.  

Bij de aanbesteding van een nieuwe persberichtenservice zal ook worden gekeken of er andere 
mogelijkheden zijn om persberichtenservice zal ook worden gekeken of er andere mogelijkheden zijn 
om persberichten uit te doen van aan departementen gelieerde organisaties. 

 

10.2e10.2e







Verzoek om de gegevens voor de communicatiekalender aan te leveren bij redactie@minaz.nl 
donderdag vóór het WVO (indien nog niet afgestemd vóór 15.00 uur). 

In een bij dit verslag gevoegde bijlage zijn de collega’s opgenomen die gegevens voor de 
communicatiekalender aanleveren. Vriendelijk verzoek om deze lijst te actualiseren.  

 

  



Verslag woordvoerdersoverleg 7 februari 2019 nr. 5 
Presentaties 
Nog te plannen: 
- Totstandkoming Klimaatakkoord (EZK) medio februari 
- Donorcampagne (VWS) 14 of 21 maart 
- Campagne Mono (I&W) 
Personalia 

 start deze maand als woordvoerder voor minister Slob. 
Mededelingen 
De vaste Kamercommissie Financiën heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris Financiën over het 
beleid van het kabinet t.a.v. het aanbieden van stukken die openbaar zijn gemaakt als gevolg van een 
WOB-besluit (bijlage bij dit verslag). 
WOB-verzoeken / persvragen 

- RTL heeft een verzoek gedaan naar de energielabels van de huizen van bewindspersonen en 
Kamerleden. Voor de bewindspersonen zal EZK een gezamenlijk antwoord opstellen 

- De antwoorden op de vraag van RTL naar het aantal communicatiemedewerkers worden 
rondgestuurd voor een finale controle en komende maandag 12.00 uur beantwoord. Dit 
overzicht zal voortaan jaarlijks op Rijksoverheid.nl worden gepubliceerd.  

- De uitspraak in de zaak over openbaarheid WhatsApp is zes weken uitgesteld. 
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Verslag woordvoerdersoverleg 7 maart 2019 nr. 8 
Presentaties 
- Totstandkoming Klimaatakkoord (EZK) tweede helft maart 
- Donorcampagne (VWS) 21 maart 
- Campagne Mono (I&W) april  
De vergadering staat stil bij het overlijden van collega  Bij de uitvaart was een groot aantal 
(oud-)collega’s aanwezig. 
Mededelingen 
Morgen, 8 maart , is internationale vrouwendag. Women Inc zal voor aanvang van de ministerraad 
een taart aanbieden aan minister Van Engelshoven (buiten Binnenhof 20) 
WOB-verzoeken / persvragen 

- AZ heeft een WOB-verzoek van de Volkskrant ontvangen inzake documenten i.v.m. de aankoop 
van aandelen Air France/KLM. Ook Financiën EZK en IENW hebben een verzoek ontvangen 

- De Telegraaf heeft bij AZ een WOB-verzoek ingediend over publieksonderzoeken door de 
Rijksoverheid. Er is een gesprek geweest met de indiener, het gespreksverslag is bij dit verslag 
gevoegd.  
Verzoek aan departementen om een lijst van onderzoeken uit 2018 aan te leveren. Volgende 
week in WVO terug i.v.m. nadere specifieke vragen en tijdspad voor beantwoording. 
Het verzoek wordt ook naar de WOB-coördinatoren van de departementen gestuurd.  

- Defensie doet vandaag antwoorden uit op vragen van Nieuwsuur over chroom 6 (Woensdrecht) 

- RTL heeft VWS vragen gesteld over de financiering van het namenmonument in Amsterdam 
(Holocaust slachtoffers) 

- Jinek heeft bij meerdere bewindspersonen verzoeken gedaan om in het kader van de PS 
verkiezingen thema/combinatie uitzendingen te maken (IENW, LNV, JENV) 

Overig 

Half april gaat de Rijksoverheid over op een nieuw persberichtensysteem. De mogelijkheid bestaat 
om op dat moment het bestand van vele duizenden abonnees op te schonen. Verzoek aan de leden 
om dat binnen de eigen organisatie kenbaar te maken om daar vervolgens volgende week in het 
WVO over te kunnen besluiten.  
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Verslag woordvoerdersoverleg 14 maart 2019 nr. 9 
 
 
Nieuw persberichtensysteem 
- De Rijksoverheid gaat medio april over op een nieuw systeem voor de verspreiding van 

persberichten. Het WVO stemt er mee in het abonneebestand op te schonen door de bestaande 
abonnees niet te migreren naar het nieuwe systeem, maar iedereen zich opnieuw te laten 
aanmelden. 

- DPC wordt gevraagd alle departementen te informeren over het tijdpad en over de werking van 
het systeem (inclusief de mogelijkheid tot het volgen van trainingen). 

 
Presentaties 
Gepland: 
- 21 maart 2019: Donorcampagne (VWS) 
- 11 april 2019: Mono-campagne (I&W) 
 
Nog te plannen: 
- Totstandkoming Klimaatakkoord. EZK komt volgende week met een datumvoorstel. 
 
WOB-verzoeken / persvragen 
- Ten behoeve van het WOB-verzoek van De Telegraaf naar publieksonderzoeken door de 

Rijksoverheid zullen alle departementen een lijst met onderzoeken uit 2018 opstellen. Deze lijst 
zal voor 11 april gereed zijn. 

- De Telegraaf, de Volkskrant en een particulier hebben WOB-verzoeken ingediend bij FIN, EZK, 
I&W en AZ over AirFrance-KLM. FIN zal de beantwoording coördineren.  

 
Actualiteit 
- OCW deelt een spreeklijn over de onderwijsacties (vrijdag 15 maart) en een meer algemene 

spreeklijn over investeringen in de publieke sector. Zie bijlagen. 
 

  





Verslag woordvoerdersoverleg 28 maart 2019 nr. 11 
Presentaties 
Gepland: 
11 april 2019: Mono-campagne (I&W) 
 
Totstandkoming Klimaatakkoord: EZK komt met een datumvoorstel 
WOB-verzoeken / persvragen 
OCW heeft een WOB-verzoek ontvangen van Nieuwsuur, Ad, Volkskrant en Telegraaf over het Haga 
Lyceum. OCW zal met andere betrokken departementen in overleg treden.  
Defensie gaat HP/De Tijd antwoorden geven op vragen over dienstauto’s. 
Financiën heeft nog twee verzoeken (NRC-Handelsblad en Nieuwsuur) ontvangen over 
AIR France/KLM. 
 

  



Verslag woordvoerdersoverleg  4 april  2019 nr. 12 
 
 
Presentaties 
 
Gepland: 
11 april 2019: Mono-campagne (I&W) 
 
Totstandkoming Klimaatakkoord: EZK komt met een datumvoorstel 
 
WOB-verzoeken / persvragen 
 
Het programma Pointer (KRO/NCRV) heeft bij meerdere departementen vragen gesteld over de 
ervaringen met de dwangsom bij niet tijdig beslissen in het kader van de WOB (dwangsom is in 2016 
afgeschaft).  
Er is afgesproken dat departementen de gegevens delen met BZK.  
Overigens is de gevraagde informatie openbaar en te vinden in de departementale jaarverslagen 
 
OCW heeft een groot aantal WOB-verzoeken ontvangen m.b.t. het Haga Lyceum. De verzoeken 
worden begin volgende week gecoördineerd beantwoord (alle media en online).  
 
Verantwoordingsdag 
 
Financiën meldt dat de ARK op 15 mei (verantwoordingsdag) één overkoepelend persbericht 
uitbrengt en persberichten op deelonderwerpen. Er komen geen persberichten voor de afzonderlijke 
departementen . 
 
 
Vacatures 
 

- Bij IENW woordvoerder staatssecretaris (schaal 12/13) 
- Bij LNV woordvoerder schaal 13 

 

  



Verslag woordvoerdersoverleg  11 april  2019 nr. 13 
 
 
 

 (IENW)  en  (Roorda reclamebureau) geven een presentatie over de 
campagne Mono. Naar aanleiding van de presentatie zien verschillende departementen 
mogelijkheden om via de departementale netwerken aandacht voor de campagne te krijgen. 
 
 
Te agenderen  presentaties 
 
Totstandkoming Klimaatakkoord: EZK komt met een datumvoorstel 
 
 
WOB-verzoeken / persvragen 
 

- Verzoek om de gevraagde groslijst publieksonderzoeken (vraag van Jonker, Telegraaf) vóór 
25 april te sturen naar  ( minaz.nl) 

- BZK doet vandaag de antwoorden uit op vragen van Nieuwsuur over telefoons en 
telefoongegevens bewindspersonen. 

 
 
WVO 
 
De voorzitter heet  welkom.  Zij is de vaste vertegenwoordiger van BuZa in het 
WVO. 
 
Vandaag is de laatste werkdag van  als woordvoerder  VWS en  IenW regelmatig 
aanwezig in WVO. Wij wensen hem succes in zijn nieuwe functie als woordvoerder NS.  
 
 
Vacatures 
 

- Bij OCW protocolmedewerker minister Slob (voor periode van één jaar) 
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Verslag woordvoerdersoverleg  25  april  2019 nr. 15 
 
Te agenderen presentaties 
 
Totstandkoming Klimaatakkoord (EZK) 23 mei 
 
WOB-verzoeken / persvragen 
 

- Stichting Platform Authentieke Journalistiek heeft bij een groot aantal overheidsinstanties 
(ministeries, gemeenten) een WOB verzoek ingediend over contacten met Shell. BZK is in 
gesprek met de indieners van dit omvangrijke verzoek.   
Terug in WVO van 9 mei. 

- Nieuwsuur heeft bij verschillende departementen een WOB verzoek ingediend over het over 
diversiteits- en inclusiviteitsbeleid. WOB-coördinatoren bekijken dit verzoek. BZK houdt 
vinger aan de pols. 
Het WOB verzoek Caribische reizen wordt na het reces beantwoord. 

Overig 

Verschillende bewindspersonen reizen volgende week af naar Caribisch gebied. Koninkrijkrelaties 
BZK is daarvan op de hoogte. Het  is in de verschillende dossiers ingebracht dat er meerdere 

bewindslieden gedurende reces richting eilanden gaan. 

De ministers Bijleveld en Bruins zullen op 9 mei aanwezig zijn bij de kick-off van de Invictus Games.  

 

  



Verslag woordvoerdersoverleg  9 mei  2019 nr. 16 
 
Te agenderen presentaties 
 
Totstandkoming Klimaatakkoord (EZK) 23 mei 
 
PV Brussel 
 

 woordvoerder bij de permanente vertegenwoordiging EU, roept collega’s in Den Haag 
op contact te blijven houden met de Brusselse voorlichters.  Met contacten over en weer kunnen 
de  Haagse bewindslieden hun voordeel doen. 
 
 
WOB-verzoeken / persvragen 
 

- Er is overleg geweest over  het WOB-verzoek van  de Stichting Platform Authentieke 
Journalistiek (contacten van overheidsinstanties met Shell). Bekeken wordt in hoeverre dit 
zeer omvangrijke verzoek kan worden ingeperkt. Verschillende overheidsinstanties pakken 
het verzoek gezamenlijk op. Nog niet bekend welk departement gaat coördineren. Volgende 
week terug in WVO    

- Ook t.a.v. het WOB-verzoek van Nieuwsuur (diversiteits- en inclusiviteitsbeleid) wordt door 
BZK gesproken over inperking van het verzoek 

- Twee  deadlines voor het WOB-verzoek van de Telegraaf (publieksonderzoek) zijn inmiddels 
verstreken.  Een nieuwe deadline is vastgesteld op 16 mei. Niet geleverd : VWS (toegezegd 
aanleveren op 10 mei), J&V (toegezegd z.s.m.) EZK/LNV en BZ. Wat betreft de vraag over 
Fte’s is afgesproken om de reeds gepubliceerde cijfers die al op RO.nl staan te gebruiken, 
met een disclaimer (niet alle onderzoek fte’s houden zich met publieksonderzoek bezig. 
Onderzoek is breder dan alleen publieksonderzoek en betreft bijvoorbeeld ook media 
analyse) 

- JENV heeft van Eenvandaag een persvraag gekregen over ‘het bedreigen van ambtenaren’. 
 

Verantwoordingsdag 

Financiën en AZ  maken een korte rijksbrede boodschap  voor Verantwoordingsdag. Deze zal worden 
gedeeld via de WVO lijst.  
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Verslag woordvoerdersoverleg 16 mei 2019 nr. 17 
 
 
Geplande presentatie 
- 23 mei 2019: Totstandkoming Klimaatakkoord (  EZK) 
 
WOB-verzoeken / persvragen 
- Ten behoeve  van het WOB-verzoek van de Stichting Platform Authentieke Journalistiek over 

contacten met Shell is in het SGO afgesproken dat vier ministeries (BZ, BZK, EZK, FI) gezamenlijk 
in gesprek gaan met de indieners om te komen tot een inperking van het verzoek. 

- Ten aanzien van het WOB-verzoek van Nieuwsuur over diversiteitsbeleid is afgesproken dat BZK 
in gesprek gaat met de indieners over inperking van het verzoek. 

- In de VoRa is afgesproken dat het WOB-verzoek van De Telegraaf naar publieksonderzoeken 
door de Rijksoverheid zo snel mogelijk gereed wordt gemaakt voor aanlevering. Het ontbrekende 
materiaal zal door de betreffende departementen (EZK, VWS, BZK) nu zo snel mogelijk worden 
verzameld. 

- Het WOB-verzoek van Antilliaans Dagblad over vliegbewegingen naar het Caraïbisch gebied gaat 
volgende week uit. 

- Het WOB-verzoek van Algemeen Dagblad over het Boerkaverbod gaat waarschijnlijk vandaag uit. 
 
Actualiteit 
- BZ deelt de spreeklijn Chinastrategie. Daarnaast de oproep aan alle bewindspersonen om op 23 

mei een stemoproep te doen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement (zie bijlagen). 
- AZ meldt dat de MR morgen naar verwachting tijdig zal worden afgerond in verband met de 

aanwezigheid van diverse bewindspersonen, waaronder MP, bij de viering ’s middags van 
100 jaar algemeen kiesrecht in de Ridderzaal. 
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Verslag woordvoerdersoverleg 28 mei 2019 nr. 19 
WOB-verzoeken / persvragen 
- Het WOB-verzoek van De Telegraaf naar publieksonderzoeken door de Rijksoverheid komt begin 

juni terug in de VoRa 
- Het WOB verzoek van Nieuwsuur (doorrekening klimaatakkoord CPB en PBL) wordt hedenmiddag 

gepubliceerd . 
Overig 
- Novib / Oxfam organiseren morgen (29/5) tussen 12.00 en 14.00 uur een bijeenkomst op het 

Plein over belastingontwijking en multinationals. Zij willen daarover in gesprek met 
bewindspersonen. Financiën heeft  daartoe uitgenodigd op het departement 

- BuZa heeft een vacature speechschrijver (schaal 13). 
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Verslag woordvoerdersoverleg 6 juni  2019 nr. 20 
 
 
Presentatie op 13 juni: communicatie gezichtsbedekkende kleding (BZK) 
 
WOB-verzoeken / persvragen 
 
- Het WOB-verzoek van De Telegraaf naar publieksonderzoeken zal op korte termijn worden 

beantwoord  
 
Overig 
 
-  werkt aan een boek over Unilever / dividendbelasting en heeft daartoe o.a. 

Financiën benaderd 
- Meerdere departementen hebben een verzoek ontvangen van Urgenda. EZK zal een afspraak 

maken over de ontvangst op 24 juni van het ’40 punten plan’ van Urgenda 
- RVD/DPC onderzoekt welke andere mogelijkheden er zijn voor het versturen van persberichten 

door  onafhankelijke commissies. 
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Verslag woordvoerdersoverleg 21 juni  2019 nr. 22 
 
 
Presentatie      
 
28 juni: communicatie gezichtsbedekkende kleding (BZK) 
 
WOB-verzoeken / persvragen 
 
- Meerdere departementen hebben een persvraag ontvangen van Nieuwsuur over 

uitwisselingprogramma’s tussen de overheid en Shell. Volgende week terug in WVO om 
coördinatie af te stemmen 

 
Overig 
 
- De uitspraak van de Raad van State inzake openbaarheid WhatsApp (maart 2019) moet een 

vervolg krijgen in een Rijksbrede beleidsregel.  Komt terug in het WVO. 
- Verzoek aan woordvoerders gebeurtenissen die publiciteit kunnen genereren rond aanvang / 

einde van de ministerraad op tijd te melden.   
 

 

  



Verslag woordvoerdersoverleg 27 juni  2019 nr. 23 
 
 
Presentatie      
 
5 juli : communicatie gezichtsbedekkende kleding (BZK) 
 
WOB-verzoeken / persvragen 
 
- LNV heeft meerdere WOB-verzoeken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ontvangen (o.a. 

Eenvandaag) 
- IENW heeft een WOB-verzoek van Eenvandaag over vluchten van bewindslieden en leden 

Koninklijk Huis ter check aan departementen gestuurd 
- Het verzoek van Nieuwsuur over uitwisselingprogramma’s tussen de overheid en Shell is door 

BuZa (als persvraag) beantwoord. Komt volgende week terug in WVO. 
 
Overig 
 
- EZK geeft een overzicht van de communicatie op vrijdag over de presentatie van het 

klimaatakkoord 
- CAR en DPC geven aan  dat de wens van departementen om persberichten te kunnen versturen 

met een neutrale/afwijkende afzender – bijvoorbeeld de naam van een ingestelde commissie als 
afzender – technisch gezien naar alle waarschijnlijkheid kan worden gerealiseerd. Het contract 
met de huidige dienstverlener loopt eind oktober af. De huidige persberichtenservice kan daarin 
niet voorzien 

- Een lijn ‘’Veteranendag’ zal  via de WVO-verzendlijst worden verspreid 
-  (SZW) vertrekt deze week als woordvoerder van SZW. 
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Verslag woordvoerdersoverleg  11 juli  2019  nr. 25 
 
 
Mededelingen 
- Donderdag 16 augustus eerste MR na reces (WVO 15/8) 

 
Presentatie 
-  (BZK) geeft  een presentatie over de communicatie gezichtsbedekkende 

kleding. De wet gaat in op 1 augustus. De presentatie is bij het verslag gevoegd. 
 
WOB-verzoeken / persvragen 
- AZ heeft een WOB verzoek ontvangen van  ‘De Nieuws BV / BNNVARA’ waarin zij vragen om 

gespreksweergaven en nota’s inzake de coalitie-overleggen en bewindslieden overleggen  
- Financiën en EZK  hebben een WOB-verzoek ontvangen van De Nieuws BV /BNN Vara inzake 

stukken rondom gasproductie Groningen 
 

- BZ heeft een WOB-verzoek ontvangen van Follow the Money over het associatieverdrag 
Oekraïne  (betreft formulieren referendum)  
  

- AZ heeft een WOB-verzoek ontvangen van drie journalisten (   en  
 waarin wordt gevraagd om alle documenten te openbaren waarin eraan wordt 

gerefereerd er met bepaalde journalisten moet worden omgegaan door vertegenwoordigers van 
de Rijksoverheid, sinds het aantreden van het kabinet Rutte III. RVD verwijst naar de aangepaste 
richtsnoer ‘Inhuur Journalisten’ (VoRa juni 2018). 

 
Overig 
- Telefoonnummer  (BuZa, Plv directeur tvs Hoofd COM/NM) : 06 -  
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Verslag woordvoerdersoverleg 15 augustus 2019 nr. 26 
 
WOB-verzoeken / persvragen 

- BZK heeft contact gezocht met de indieners (RC-Handelsblad ) van het persverzoek over 
ingehuurde (voormalige) Kamerleden of bewindspersonen. Het persverzoek is omgezet in een 
WOB-verzoek. Tevens is gesproken over inperking van het verzoek. Komt terug in WVO. 
 

- De Volkskrant heeft een WOB-verzoek gedaan over betrokkenheid van Nederlandse overheid en 
bedrijfsleven bij het WK Qatar (gegevens vanaf december 2010). Het verzoek is binnengekomen 
bij AZ, BuZa, EZK, VWS en RVO. Er is binnenkort een gesprek met de indieners, komt terug in 
WVO. 

 
- Een eerder verzoek (bij Defensie en IENW) over gebruik van vliegtuigen komt ook terug in het 

WVO. 
Informele kabinetsbijeenkomst en begrotingsraden 

Komende dinsdag heeft het kabinet een informele bijeenkomst buiten Den Haag. Daarover zal in de 
ministerraad van 16/8 nader met bewindspersonen worden gesproken. Er is voor de informele 
bijeenkomst een persmoment voorzien en er komt vooraf een persmededeling. Bewindspersonen 
krijgen t.b.v. de bijeenkomst een media- en opiniebeeld (wordt ook gedeeld met directeuren 
communicatie). 

Volgende week woensdag is de eerste begrotingsraad. RVD doet een halbericht uit, 
bewindspersonen kunnen vragen verwachten bij het touwtje.  

Overig 

JENV meldt een vacature woordvoerder staatssecretaris (  is overgestapt naar SZW) 
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Verslag woordvoerdersoverleg 22 augustus 2019 nr. 27 
 
Mededelingen 
 
De voorzitter benadrukt het vertrouwelijke karakter van het WVO. Over kabinetsbrede publiciteit 
delen we in het WVO ervaringen en kijken we vooruit. We praten daarover open en vrijuit, maar wel 
in vertrouwelijkheid. Mede om die reden hechten we ook aan een vaste vertegenwoordiging in het 
WVO. 

WOB-verzoeken / persvragen 

- In een gesprek over het WOB-verzoek van NRC-Handelsblad over ingehuurde (voormalige) 
Kamerleden of bewindspersonen is afgesproken dat het om 51 voormalige kabinetsleden gaat 
(vanaf 2010). Het verzoek wordt behandeld in het overleg van de WOB-coördinatoren en komt te 
zijner tijd terug in het WVO.  
 

- Voor het WOB-verzoek van De Volkskrant over betrokkenheid van Nederlandse overheid en 
bedrijfsleven bij het WK Qatar (gegevens vanaf december 2010) is een gesprek met de indieners 
geagendeerd.  

 
- JENV stuurt hedenmiddag de antwoorden uit op een WOB-verzoek van NRC-Handelsblad over de 

zaak ‘Howick en Lili’. 
 

- EZK meldt een WOB-verzoek te hebben ontvangen van Elsevier over de Urgenda-zaak (is ook aan 
AZ, FI, en IENW gestuurd) . Met de indieners is afgesproken dat een tijdlijn wordt gemaakt als 
basis voor een selectie van documenten. EZK coördineert. 

Richtlijn inhuur journalisten 

In het voorjaar hebben  (o.a. Quote & Groene Amsterdammer) &  (o.a. 
Groene Amsterdammer & FTM) een wob-verzoek ingediend over het bestaan van documenten 
waarin wordt gerefereerd hoe er met bepaalde journalisten moet worden omgegaan door de 
Rijksoverheid. Het Wob-verzoek is afgehandeld (dergelijke documenten bestaan niet). AZ heeft n.a.v. 
het verzoek besloten de richtlijn ‘Inhuur Journalisten’ pro-actief op Rijksoverheid.nl te zetten.De 
richtlijn wordt morgen (vrijdag 23/8) geplaatst op de pagina ‘Overheidscommunicatie’ van het 
ministerie van Algemene Zaken.  

De tekst van de richtlijn is bij dit verslag gevoegd. 
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Verslag woordvoerdersoverleg 29 augustus 2019 nr. 28 
 
Presentaties 

Verzoek aan de vertegenwoordigers in het WVO om suggesties te doen voor presentaties te houden 
na Prinsjesdag. 

Prinsjesdag 

Voor Prinsjesdag zijn drie uitvragen gedaan: 

- AZ voor de toolkit (door   deadline 9 september 

- DPC voor de informatie die op Rijksoverheid.nl wordt geplaatst, deadline 27/8 

- Financiën voor de video’s  

In de communicatiekalender van week 38 (Prinsjesdag) zal een aparte kolom worden opgenomen 
met mediaoptredens van bewindspersonen. Wordt te zijner tijd via WVO uitgevraagd. 

WOB-verzoeken / persvragen 

- BZK heeft van de Volkskrant een WOB-verzoek ontvangen over de overschrijding van 
doorlooptijden van WOB-verzoeken. Concept beantwoording onderaan verslag toegevoegd. 
Eventuele reacties uiterlijk vandaag 1700 uur naar BZK. BZK beantwoordt en deelt dat met de 
departementen.  
 

- BZK heeft van  (Telegraaf) een WOB-verzoek ontvangen over totstandkoming van de 
beantwoording van vragen vanuit de commissie Financiën over de vraag of “Wob-verzoeken wel 
eens bewust vertraagd worden door ministeries?” 
 

- Het WOB-verzoek van De Volkskrant over betrokkenheid van Nederlandse overheid en 
bedrijfsleven bij het WK Qatar (gegevens vanaf december 2010) wordt met indieners op 10/9 
besproken door BZ 

 
- Meerdere departementen hebben van KRO/NCRV een WOB-verzoek ontvangen over de 

detachering van medewerkers van het bedrijfsleven bij ministeries. BZK coördineert. 

 

 

 

------------------------------------- 

Vraag Volkskrant: 

Binnenkort publiceren we een artikel over Wob-verzoeken. Op basis van de 2077 besluiten die sinds 
2016 op rijksoverheid.nl zijn gezet blijkt dat de beslistermijn bij gemiddeld tweederde (66%) van 
Wob-verzoeken overschreden wordt. De situatie is verslechterd: waar ministeries in 2016 in 61 
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procent van de gevallen de termijn van twee maanden overschreden, is dat in de eerste helft van 
2019 gestegen naar 71 procent. Naar ministerie zien de cijfers er zo uit: 

 

Aantal op tijd ( 2016 2017 2018 2019 

Ministerie van Algemene Zaken 13% 11% 41% 60% 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 48% 37% 31% 21% 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 33% 14% 46% 23% 

Ministerie van Defensie 75% 88% 67% 29% 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 25% 35% 36% 21% 

Ministerie van Financiën 69% 47% 44% 62% 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 37% 35% 42% 9% 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 25% 20% 27% 18% 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 50% 61% 32% 15% 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 36% 49% 17% 38% 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 0% 60% 25% 48% 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 0% 14% 8% 8% 

     

 

39% 38% 33% 29% 

 

Ik wil jullie de volgende vragen voorleggen: 

- Herkennen jullie deze cijfers? 

- Waarom halen ministeries steeds vaker de termijn niet? 

- Tussen de ministeries zijn grote onderlinge verschillen in de percentages wanneer de termijn wordt 
gehaald. Waaraan ligt dat? 

- Uit antwoorden op Kamervragen maak ik op dat het absolute aantal Wob-verzoeken niet is 
toegenomen, terwijl het toch langer duurt voordat elk verzoek beantwoord wordt. Vaak hoor ik dat 
verzoeken complexer zijn geworden of erg uitgebreid zijn. Herkennen jullie dat beeld? 

 

---------------------------------------- 



 

Concept antwoord, eventuele aanvullingen voor 17.00 uur vandaag: 

 

· Door toenemende digitalisering wordt steeds meer berichtenverkeer opgeslagen. 
· Dit betekent dat bij ieder WOB-verzoek meer documenten moeten worden beoordeeld. 
· Maar ook dat binnen een groter aantal documenten en mailboxen moet worden gezocht.  
· Sinds kort komen ook daar de zoekslagen in telefoons extra bij (SMS en WHAP-verkeer). 

 
· Daarnaast merken we dat de WOB-verzoeken steeds breder en complexer worden ingestoken. 
· De zoektocht naar de juiste documenten is hierdoor ook complexer geworden. 
· Het volgens de richtlijnen van de WOB gereed maken van de documenten, vergt ook navenant 

meer tijd. 
 

· Steeds vaker wordt daarom ook bij het indienen van een WOB verzoek aangedrongen op een 
gesprek met de betreffende journalist. 

· Om samen te bepalen of het ingediende WOB-verzoek ook zo effectief mogelijk kan worden 
ingediend en afgehandeld.  

· Soms helpt het daarbij dat we in overleg met steller de onderzoeksvraag vernauwen, zodat we 
binnen de gestelde termijn het verzoek kunnen afhandelen. 

 

· We willen benadrukken dat binnen alle ministeries enorm veel effort wordt gestoken in het 
tijdig afhandelen van WOB-verzoeken.  

· Regelmatig worden teams van WOB-functionarissen tijdelijk of permanent uitgebreid, om de 
grote stroom van verzoeken tijdig af te doen.  

 

· Voor een goede verklaring over de verschillen in afhandelingstijd tussen de ministeries is een 
nadere analyse van de complexiteit van de WOB-verzoeken nodig. 

· Zonder die analyse is geen zinnig antwoord te geven op die vraag.  
 

 

  



Verslag woordvoerdersoverleg  5 september  2019  nr. 29 
 

Mededelingen 

De voorzitter heet  (BZK) welkom bij het woordvoerdersoverleg. 

EZK meldt dat volgende week maandag een koepelcampagne klimaatverandering (onder de titel 
(‘iedereen doet wat’) van start gaat. 

Presentatie persberichten service 

DPC heeft in samenwerking met measuremail een nieuwe dienst ingericht die voor het einde van het 
jaar operationeel wordt.  en   (DPC) en   (Measuremail) 
geven een korte toelichting (bij dit verslag gevoegd) op de nieuwe persberichtenservice.  

 
Prinsjesdag 

 

- Verzoek aan departementen die dit nog niet hebben gedaan om de input voor de toolkit naar 
AZ te sturen  

 

- Verzoek om mediaoptredens rond Prinsjesdag te melden aan  (wordt opgenomen in 
de communicatiekalender voorafgaand aan Prinsjesdag). 
 
 

WOB-verzoeken / persvragen 

- SZW heeft een verzoek van de Federatie Armeense Organisaties Nederland een verzoek gehad 
om documenten over erkenning van de Armeense genocide 
 

- Het WOB-verzoek van Eenvandaag  over vluchten met het regeringstoestel (bewindspersonen en 
KH) gaat deze week niet uit. Komt via WOB-coördinatoren nog langs bij de departementen. 
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Verslag woordvoerdersoverleg  12 september  2019  nr. 30 
 

Ministerraad 13 september 

Bewindspersonen ontmoeten  voor aanvang van de ministerraad  13/9 op het Binnenhof de 
deelnemers aan de Kinderprinsjesdag (10.15 – 10.30). 

Prinsjesdag 

Vrijdagmiddag om 15.00 uur gaan de Prinsjesdagstukken onder embargo naar Eerste en Tweede 
Kamer. Bij lekken wordt niet gereageerd, tenzij er sprake is van feitelijke onjuistheden. 

 

De toolkit wordt morgen in de MR besproken. In de loop van de dag wordt de toolkit digitaal 
verzonden (bewindspersonen en directeuren communicatie). 

 

Ontmoeting Nederland – Duitsland 2 oktober  

Op 2 oktober vindt een Nederlands Duitse regeringsconsultatie plaats, met een afsluitend 
persmoment van Merkel en Rutte. AZ coördineert.  

 

Overig 

In de Groene Amsterdammer deze week een artikel over voorlichters: 

https://www.groene.nl/artikel/het-is-de-domme-jacht-op-primeurtjes 

 

 

  



Verslag woordvoerdersoverleg 19 september 2019 nr. 31 
 

Actualiteit 

LNV meldt dat er op 1 oktober een boerenprotest wordt georganiseerd. Met 1000 voertuigen van 
Utrecht naar het Malieveld. Meerdere groeperingen (niet alleen agrarisch) schijnen zich aan te 
sluiten. 

WOB / pers (vragen) 

Het WOB verzoek regeringsvliegtuig nadert voltooiing. Begin volgende week worden antwoord en 
spreeklijn rondgezonden  

 

EZK heeft van het Financieel Dagblad vragen gekregen over Mepper (failliet gegaan en opgekocht 
door ASML)  

 

BuZa en SZW hebben contact over het verzoek om documenten over erkenning van de Armeense 
genocide 

 

NRC-Handelsblad maakt een reconstructie over het investeringsfonds. 

 

Overig 

Financiën organiseert een bijeenkomst voor de evaluatie van Prinsjesdag. Uitnodiging volgt 

Persbericht staatsbezoek India gaat volgende week uit.  

 

Vacatures 

 

OCW: woordvoerder minister Slob (schaal 13) 

Financiën: communicatieadviseur overheidsfinanciën 
JENV: woordvoerder migratie, asiel (schaal 132) 

 

 

  



Verslag woordvoerdersoverleg  26 september  2019  nr. 32 
  

WOB / persvragen 

Het WOB-verzoek regeringsvliegtuig is nog niet voor verzending gereed. Er is geen uitsplitsing per 
departement, IENW heeft alles betaald.  

  

Defensie heeft van Eenvandaag vragen gekregen over vermiste wapens 

  

OCW heeft  meerdere verzoeken gekregen over de WhatsApp berichten van bewindspersonen  over 
het Cornelius Haga college. Dit raakt aan de discussie rond openbaarmaking van WhatsApp 
berichten. OCW overlegt met BZK.  

  

De Volkskrant maakt een artikel over de 100 grootste werkgevers en heeft daarover  OCW benaderd. 

  

Overig 

In het kader van de week van de eenzaamheid wordt mevrouw  uit Scheveningen 
morgenochtend om 10.00 met een koetsje naar het Binnenhof gereden. Minister De Jonge gaat haar 
rondleiden in de Ridderzaal. Om 10.30 loopt de minister naar Binnenhof 19 voor de MR. Wellicht dat 
de dan inlopende bewindslieden bij dat evenement worden betrokken.  

Het persbericht over de Nederlands-Duitse regeringsconsultatie gaat in de loop van vanmiddag uit.  
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Verslag woordvoerdersoverleg  3 oktober  2019  nr. 33 
  

WOB / persvragen 

Het WOB-verzoek regeringsvliegtuig zal op korte termijn met een toelichting aan collega’s worden 
rondgezonden. 

 

WOB-juristen zijn aan de slag om helderheid te verschaffen rond  openbaarmaking van WhatsApp 
berichten (vooral van belang bij WhatsApp-berichten die uiteindelijk  ook een weerslag krijgen in 
besluitvorming/officiële documenten) .  
  

 

Overig 

ANP heeft onlangs voor medewerkers van de departementale newsrooms een presentatie gegeven 
over de vernieuwde ANP agenda. Gezien de belangstelling  zal het ANP volgende week ook  in het 
WVO een presentatie geven.  

 

 

  



Verslag woordvoerdersoverleg 10 oktober 2019 nr. 34 
 

Presentatie 

 en  geven een presentatie (eerder gehouden voor medewerkers van de 
newsrooms) over de vernieuwde ANP-agenda. De presentatie is bij dit verslag gevoegd.  

WOB / persvragen 

LNV, BZK, IENW en Defensie hebben van de Volkskrant een WOB verzoek inzak de PAS ontvangen. 

 

OCW heeft van SBS6 vragen ontvangen over het Songfestival.  
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Verslag woordvoerdersoverleg  31 oktober  2019  nr. 35 
  

WOB / persvragen 

AZ heeft vragen van RTL ontvangen t.b.v. een reconstructie over de totstandkoming van 
Incidentenoverzicht COA-locaties.  

 

OCW doet morgen antwoorden uit op vragen van de Volkskrant over het Cornelius Haga Lyceum. 

 

Eenvandaag heeft voor een thema-uitzending a.s. zaterdag over stakingen & maatschappelijk 
onbehagen medewerking gevraagd aan bewindspersonen OCW, JENV, LNV en VWS.  Departementen 
zijn niet op het verzoek ingegaan.  

 

 

  



Verslag woordvoerdersoverleg  7 november  2019  nr. 36 
  

WOB / persvragen 

Op het voorstel om inperking  van het  WOB-verzoek Shell is een reactie gekomen van het platform 
authentieke journalisten. Wordt vervolgd 

De verzoeken over Cornelius Haga Lyceum worden in deelbesluiten beantwoord 

Het WOB-verzoek over de Gulf Stream gaat na afstemming uit 

Het verzoek over inhuur voormalige bewindspersonen wordt door de ministeries zelf beantwoord. 

Intervisie woordvoerders 

Aan de VoRa zal gevraagd worden de mogelijkheid te bekijken van een vorm van intervisie  voor 
woordvoerders.  

 

 

  



Verslag woordvoerdersoverleg  14 november  2019  nr. 37 
 

WOB / persvragen 

BZK heeft van het Financieele Dagblad vragen gekregen over het pand Rijnstraat  8/9 
(bouwtechnische gebreken) 

AZ, BuZa, Defensie en JENV hebben vragen gekregen van NRC-Handelsblad m.b.t. stukken over de 
aanval op Hawija. Betrokken departementen houden onderling nauw contact over de 
beantwoording, rekening houdend met het feit dat de Kamer is geïnformeerd dat het kabinet ernaar 
streeft de antwoorden op Kamervragen  eind volgende week naar de Kamer te sturen 

SZW heeft van NRC-Handelsblad een verzoek gekregen voor een achtergrondgesprek over het 
Cornelius Haga Lyceum. 

 

 

  



Verslag woordvoerdersoverleg 21 november 2019 nr. 38 
 

WOB-verzoek  van het platform authentieke journalisten over Shell:   
Op een verzoek om inperking is niet ingegaan. Er is afgesproken dat volgende week (28/11) alle 
ministeries afzonderlijk aan het platform per brief zullen melden dat het verzoek wegens de omvang 
niet in behandeling wordt genomen.  

 

 

  



Verslag woordvoerdersoverleg  28 november  2019  nr. 39 
 

Woordvoerder van de toekomst 

Het profiel van de Woordvoerder van de toekomst is vastgesteld in de VoRa en gedeeld 
in het WVO. 

• 5 februari (voorlopige datum): heisessie over de WvdT – wat betekent het nieuwe 
profiel voor het werk van de woordvoerder en zijn collega’s? Sessie is voor VoRa, 
WVO en twee woordvoerders per directie, aan te dragen door directeur. Outlook-
uitnodiging volgt, graag datum reserveren.  

• Academie gaat bestaand opleidingsaanbod aanpassen aan nieuw profiel en nieuwe 
opleidingsaanbod ontwikkelen voor senior woordvoerders 

• Intervisie en mentorschap woordvoerders, in samenwerking met WVO,  
 wordt trekker. 

• Vakinhoudelijke BOT-sessies en masterclasses voor woordvoerders, in 
samenwerking met WVO,  wordt trekker. 

 

WOB-verzoeken / persvragen 

Verzoek  van het platform authentieke journalisten over Shell:   
Halverwege oktober is een brief gestuurd waarin verzoekers een laatste gelegenheid is 
geboden om het verzoek te concretiseren. Verzoeker is medegedeeld dat als het verzoek 
niet binnen de daarvoor gegeven termijn voldoende concreet wordt gemaakt, zal het 
buiten behandeling worden gesteld. 
Dat laatste is nu gebeurd. 

In WVO is de lijn gedeeld (zie bijlage) die elke woordvoerder van elk betrokken 
departement zelf kan gebruiken (EZK doet geen woordvoering namens alle 17 
bestuursorganen). Elk departement publiceert/verstuurt besluit ook zelf aan de WOB-
indiener. Verzoek aan allen om het besluit  komende maandag en dinsdag te versturen.  

Het WOB-verzoek regeringsvliegtuig is gisteren gepubliceerd.  
Bij eventuele vragen over  kosten van het tijdelijke regeringstoestel kan worden 
doorverwezen naar IENW. Kosten die voor lijnvluchten en charters zijn gemaakt worden 
maandelijks via de departementen openbaar via de verantwoording bestuurskosten.  

 

 

  

10.2e

10.2e



Verslag woordvoerdersoverleg  5 december  2019  nr. 40 
 

WOB-verzoeken / persvragen 

Het WOB-verzoek regeringsvliegtuig heeft tot een aantal nadere vragen geleid (Financiën BuZa, JENV, 
AZ) . Verzoek om de antwoorden daarop te delen met IENW. 

De Volkskrant heeft bij Financiën, OCW en VWS medewerking gevraagd voor een artikel over 
diversiteit (zie bijlage). 

 

 

  



Verslag woordvoerdersoverleg  12 december  2019 nr. 41 
 
 
WOB-verzoeken en persvragen 
 

VPRO-radio heeft bij JENV een WOB-verzoek ingediend naar reizen en verblijven in het buitenland 
(inclusief uitvoeringsdiensten en ZBO’s).  
Indien ook bij anderen binnengekomen, gaarne contact met JENV. 

BZK heeft van NRC-Handelsblad vragen gekregen over de ABD.  Er bestaat de mogelijkheid dat 
topambtenaren rechtstreeks worden benaderd. Indien ook bij anderen binnengekomen, gaarne 
contact met BZK. 

BuZa en JENV werken mee aan een item in Nieuwsuur over de mogelijkheden om uitgeprocedeerde 
asielzoekers uit te zetten. 

 

 



Totaallijst verslagen WVO 9 januari t/m 17 december 2020 
 
Verslag woordvoerdersoverleg  9 januari 2020, nr. 1 
 
Mededelingen: 

- Heisessie woordvoerder van de toekomst op 5 februari  
- Volgende week presentatie nieuwe persberichtenservice 

 
WOB-verzoeken en persvragen 

- OCW beantwoordt vragen van de Volkskrant over hoe om te gaan met de WhatsApp 
berichten van bewindspersonen (welke procedure te volgen met telefoons). OCW heeft de 
Volkskrant het volgende geantwoord: Er wordt in de werkwijze bij het afhandelen van Wob-
verzoeken geen onderscheid gemaakt naar de informatievorm. Bij een Wob-verzoek wordt 
ook gekeken of er over het desbetreffende onderwerp is gechat. Zo ja, dan zal het chatbericht 
worden betrokken bij het Wob-verzoek. 
BZK is bezig een rijksbrede lijn op te stellen. Verzoek om persvragen over WhatsApp 
berichten van bewindspersonen te delen met BZK. 

-  heeft bij OCW een vraag neergelegd over openbaarheid archieven 
oorlogsmisdadigers (bijzondere rechtspleging) 

- BuZa heeft achtergrondgesprekken n.a.v. vragen over Marokko (Volkskrant / Telegraaf) 
- OCW en VWS hebben van NRC-Handelsblad vragen gehad over de ABD. Verzoek aan andere 

departementen om vragen over de ABD te delen met BZK.  

 
 
  

10.2e



Verslag woordvoerdersoverleg 16 januari 2020, nr. 2 
 
Presentatie nieuw persberichtensysteem 
-  presenteert de geplande livegang van de nieuwe persberichtenservice voor de 

Rijksoverheid. Dit gebeurt op dinsdag 28 januari 2020. Verzoek is om op die dag tussen 9.00 en 
11.00 uur geen persberichten te verzenden. Daarnaast is het verzoek om de namen van de 
departementale liaisons door te geven aan  ( minaz.nl) en/of  

 minaz.nl). In bijlage is de (verouderde) lijst met departementale 
liaisons opgenomen. 

- De powerpointpresentatie van  is eveneens als bijlage bij het verslag opgenomen. 
 
WOB-verzoeken / persvragen 
- NRC heeft een WOB-verzoek (aan AZ, EZK, BHOS, DEF) gedaan over export van een ASML-

machine aan China. BHOS coördineert de beantwoording. 
- Zembla heeft een WOB-verzoek (aan BZK/RVB) gedaan over de privémeubels van het koninklijk 

paar. BZK zal voor de beantwoording overleggen met AZ en OCW. 
 
 
  

10.2
e10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e



Verslag woordvoerdersoverleg 23 januari 2020, nr. 3 
 
WOB-verzoeken / persvragen 
- De persvraag van De Telegraaf over publiekscommunicatie en persvoorlichting is in 

VoRa en WVO besproken. AZ  zal met enkele departementen het verzoek en 
mogelijke aanscherping bekijken om vervolgens het gesprek met de verzoeker aan te 
gaan. Komt terug in het WVO 

 
Overig 
 
Er wordt door I&W in het WVO kort stilgestaan bij het belang van afspraken met 
journalisten over het fotograferen en gebruik sociale media  wanneer ze meereizen met 
bewindspersonen. 
 
 
  



Verslag woordvoerdersoverleg 30 januari 2020, nr. 4 
 
WOB-verzoeken / persvragen 
 
- N.a.v. de persvraag van De Telegraaf over publiekscommunicatie en persvoorlichting 

is contact gezocht met de verzoeker. Volgende week is hierover een gesprek (AZ, 
VWS en JENV). Met De Telegraaf is afgesproken dat niet binnen 2 weken geantwoord 
kan worden. Op Defensie na melden alle departementen het verzoek ontvangen te 
hebben. AZ coördineert. Komt terug in WVO. 

- AZ meldt aanvullende vragen van Zembla over het cultureel erfgoed en 
kroondomeinen. LNV en Financiën haken aan. 

- Nieuwsuur heeft bij OCW en SZW vragen gesteld over de departementale 
inspectiedienst.  

- OCW heeft van De Telegraaf een persvraag gekregen over de gevolgen van migratie 
voor het onderwijs (kosten, integratie, burgerschap). 
 

Overig 
 
Na afloop van de ministerraad wordt de pers in de hal van AZ te woord gestaan bij het 
‘touwtje’. Dit met het oog op de veiligheid. Verzoek om niet op interviews buiten vlak 
voor de deur in te gaan. 
 
 
  





Verslag woordvoerdersoverleg 13 februari 2020, nr. 6 
 
Mededeling 
 
Het is de redactie van Rijksoverheid opgevallen dat ministeries steeds vaker MR-
berichten zelf op de site hebben gezet nog voordat de MR is afgelopen. Dringend verzoek 
om niet apart aan te leveren aan RO.nl. RVD geeft de persberichten uit bij aanvang van 
de persconferentie na afloop van de MR. 
 
 
WOB-verzoeken / persvragen 
 
- N.a.v. de persvraag van de Telegraaf  (communicatiemedewerkers) is een verzoek 

om specificatie verstuurd. Tot op heden is daarop geen antwoord ontvangen 
- Alle departementen hebben heeft een WOB-verzoek ontvangen van Eenvandaag 

waarin gevraagd wordt om openbaarmaking van alle verkeersboetes van de 
bewindspersonen en SG’s. Ieder bekijkt voor zich, afstemming zal plaatsvinden in het 
overleg van WOB-coördinatoren. Komt terug in WVO voordat gecoördineerd antwoord 
wordt verstuurd. Defensie ziet toe op versturing. 

- FTM heeft een artikel (zie bijlage) over het Shell informatieverzoek van de Stichting 
Platform Authentieke Journalistiek. De afwijzing is aanleiding voor en WOB-verzoek 
over de afhandeling 

- VWS heeft van het AD een vraag gehad over geboekte resultaten t.o.v. het 
Regeerakkoord 

- AZ en Defensie hebben een WOB-verzoek ontvangen van Talpa Productions over de 
Groene Draeck  

-  (AD) wil bewindslieden spreken die meereizen in het kader van het 
staatsbezoek Indonesië. 
 

Vacature 
 
Vacature speechschrijver bij OCW (schaal 12) 
 
 
  

10.2e



Verslag woordvoerdersoverleg 20 februari 2020, nr. 7 
 
Te coördineren 
 
Het Coronavirus blijft een belangrijk punt van aandacht. Vandaar een dringend beroep 
om in de volgende recesweek rekening te houden met voldoende bezetting op de 
voorlichtingsafdelingen met het oog op mogelijke bijeenkomsten van het NKC. 
 
WOB-verzoeken / persvragen 
 
- N.a.v. de persvraag van de Telegraaf  (communicatiemedewerkers) is opnieuw 

contact gezocht. Tot op heden is daarop door de Telegraaf niet gereageerd 
- Financiën en OCW hebben van NRC Handelsblad vragen gekregen over de ‘bontkraag’ 
- Bij IENW zijn vragen van Radar binnengekomen over departementen waar ’s avonds 

licht brandt. Rijksvastgoedbedrijf coördineert en beantwoordt.  

Overig 
 
- Morgen verschijnt in NRC Handelsblad het eerste artikel over de ABD. In de 

Zaterdageditie komt een vervolg. 
- In maart zal DPC in een gezamenlijke VoRa/WVO een presentatie geven over de 

Monitor Ontwikkeling Mediagebruik (MOM) 

 
 
  











Verslag woordvoerdersoverleg 2 april 2020 nr. 12 
 
Corona 
-  meldt dat AZ diverse verzoeken van media om achter de schermen mee te kijken 

naar de werkzaamheden heeft afgewezen. Ook SZW en NKC hebben dat gedaan.  
stelt dat dergelijke verzoeken veelal worden gedeeld via de woordvoerders-app. 

- In de VoRa is afgesproken (n.a.v. het Kamerdebat) dat het NKC de informatie over de inzet van 
‘influencers’ op een rijtje zet. Uitgangspunt is dat daarover open wordt gecommuniceerd.  

 bevestigt dat inmiddels de eerste persvragen hierover zijn beantwoord.  
- In de VoRa is ook gesproken over het associëren door bewindspersonen met corona-initiatieven 

van bedrijven. Afspraak is hier alert op te zijn en dat alleen te doen waar het passend is. 
-  kondigt aan dat enkele aanpassingen worden doorgevoerd rond de choreografie 

bij de uitloop van de wekelijkse ministerraad (het ‘touwtje’) om te voorkomen dat elke 
bewindspersonen zich genoodzaakt ziet om een ‘mini-persconferentie’ te geven. In overleg met 
de PPV zijn enkele afspraken gemaakt (geen sprietje, touwtje op afstand, gebruik van ‘hengel-
microfoon’, meerdere bewindspersonen gelijktijdig langs het touwtje en reguleren toestroom 
bewindspersonen langs touwtje door rvd ). 

 
WOB-verzoeken  
-  meldt dat de WOB-coördinator van BZK een brief maakt (die wordt 

afgestemd met de WOB-coördinatoren van de andere departementen) over de omgang met 
WOB-verzoeken die betrekking hebben op de coronacrisis. Voor WOB-verzoeken in de corona-
periode die betrekking hebben op andere onderwerpen maken departementen een eigen 
afweging. 

 
MR 9 april 2020 
- Volgende week vindt de MR plaats op donderdag 9 april, het WVO vindt daarom plaats op 

woensdag 8 april. 
 
 
  

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e



Verslag woordvoerdersoverleg 8 april 2020 nr. 13 
 
Corona 
Er zijn bij het NKC  vragen binnengekomen over bewindspersonen die meerdere personen laten 
meerijden in de dienstauto. Dat is niet volgens de geldende hygiëneregels. Graag onder de aandacht 
van je bewindspersoon brengen. 
WOB-verzoeken  
-  meldt dat is afgesproken om alle WOB-verzoeken betreffende corona voorlopig 

aan te houden  
- AZ heeft een WOB verzoek corona van het Financieel Dagblad ontvangen. 
 
MR 9 april 2020 
- Rijksministerraad vangt aan om 9.00. Verwachting dat ministerraad rond middaguur klaar is.  
- Het touwtje zal hetzelfde zijn als vorige week, geen sprietje en 2 tot maximaal 3 

bewindspersonen langs het touwtje 
- De Parlementaire Persvereniging zal SMS ontvangen over de procedure bij het touwtje. 

 
 
  

10.2e



Verslag woordvoerdersoverleg 16 APRIL 2020 nr. 14 
 
WOB-verzoeken  
- Zoals eerder gemeld worden alle  WOB-verzoeken betreffende corona voorlopig 

aangehouden. BZK gaat na of corona een uitzonderingsgrond vormt voor 
overschrijding van termijnen voor  niet corona gerelateerde  WOB-verzoeken.  

 
MR 9 april 2020 
- MR vangt aan om 10.15 uur. Bij uitloop zal beveiliging AZ het tourniquet  vanuit de 

loge bedienen. Verzoek  aan woordvoerders om niet direct achter de bewindspersoon 
het tourniquet in te lopen, dan blokkeert het tourniquet. Wacht even tot de 
bewindspersoon uit  het tourniquet is. 

- Het touwtje zal hetzelfde zijn als vorige week, geen sprietje en 2 tot maximaal 3 
bewindspersonen langs het touwtje.  

 
 
  



Verslag woordvoerdersoverleg 23 april  2020 nr. 15 
 
MR 9 april 2020 
- MR vangt aan om 10.00 uur. Bij uitloop zal beveiliging AZ het tourniquet  vanuit de loge 

bedienen. Verzoek  aan woordvoerders om niet direct achter de bewindspersoon het 
tourniquet in te lopen, dan blokkeert het tourniquet. Wacht even tot de bewindspersoon 
uit  het tourniquet is. Het touwtje zal hetzelfde zijn als afgelopen 2 weken, geen sprietje en 2 
tot maximaal 3 bewindspersonen langs het touwtje.  

- Aansluitend aan de persconferentie MP zullen LNV en EZK een aparte mediabijeenkomst 
hebben over resp. stikstof en Urgenda.  

 
MR 1 mei 2020 
Volgende week is er op vrijdag 1 mei een (korte) ministerraad en op donderdag 30 april ook een 
WVO.  
 
Corona 
Vanaf nu zal er een maal per week op woensdag een MCCB zijn.  
 
WOB-verzoeken  
Zoals eerder gemeld worden alle  WOB-verzoeken betreffende corona voorlopig aangehouden. In 
het debat gisteren heeft vice MP De Jonge dit toegelicht. Een motie daarover (Kooten-Arissen) is 
aangehouden. 
 
 
  



Verslag woordvoerdersoverleg 30 april 2020 nr. 16 
 
WOB-verzoeken  
 

- Bij Corona-gerelateerde WOB verzoeken wordt tot 1 juni binnen het departement bekeken 
wie dat moet oppakken. Is dat een ambtenaar die nu druk bezig is met Coronacrisis dan ligt 
het voor de hand om dit verzoek niet ter hand te nemen. In overleg met de indiener wordt 
dan gevraagd in te stemmen met aanhouden van het verzoek. De WOB coördinatoren 
hebben verder uitgebreid interdepartementaal contact met elkaar hierover. Corona is geen 
reden  om WOB-verzoeken niet in behandeling te nemen. Verzoeken kunnen in behandeling 
worden genomen. Indien een departement anders beslist, is dat een eigen afweging.  
 

- Het WOB-verzoek van Eenvandaag over verkeersovertredingen van chauffeurs 
bewindspersonen is door enkele ministeries uitgedaan. BZK gaat na wanneer de overige 
antwoorden centraal uitgaan.  

 
 
  







Verslag woordvoerdersoverleg 19 mei 2020, nr. 19 
 
Mededelingen 

- MR start morgen om 09.00 uur. Na persco van MP volgt gezamenlijke persco van 
EZK/FIN/SZW over tweede economische steunpakket. Om 15.30 uur start het corona-debat 
in de Kamer.  

-  roept alle woordvoerders op om gang van zaken rond het touwtje bij de uitloop van 
de MR te bespreken met de bewindspersonen. De afgelopen weken stonden er teveel 
mensen bij het touwtje of te wachten in de hal van BH19. De afspraak is dat maximaal drie 
bewindspersonen gelijktijdig de pers te woord staan.  

 
WOB-verzoeken / persvragen 
- Alle departementen hebben persvraag ontvangen van  / AD met 

betrekking tot een publicatie met een analyse over Kamervragen in 2019. AZ 
coördineert de beantwoording van deze vraag en neemt contact op met AD met de 
vraag of beantwoording met 1 week kan worden uitgesteld tot vrijdag 29 mei. Alle 
departementen leveren uiterlijk dinsdag 26 mei om 17 uur antwoorden op de vier 
vragen aan bij AZ ( minaz.nl). AZ maakt een tabel van de antwoorden 
op vraag 1, formuleert een generiek antwoord op vraag 2 en voegt de antwoorden op 
vraag 3 en 4 per departement toe als toelichting op de tabel. Concept beantwoording 
ligt voor in het wvo van 28 mei, definitieve beantwoording aan AD op 29 mei.  

 
 
  

10.2e

10.2e

10.2e





Verslag woordvoerdersoverleg 4 juni 2020, nr. 21 
 
 
Mededelingen 
- OCW meldt een vacature voor een woordvoerder (schaal 12). 
 
Persvragen 
- Afgelopen vrijdag is de beantwoording uitgegaan n.a.v. het verzoek van Algemeen Dagblad over 

schriftelijke Kamervragen. Er is nog geen publicatie geweest. 
- Diverse departementen hebben een verzoek van BNR-journalisten  (in 

hun hoedanigheid van Nieuwspoort rapporteur corona) gekregen voor een interview. Elk 
ministerie maakt een eigen afweging hoe met dit verzoek wordt omgegaan. 

 
WOB-verzoeken 
- J&V heeft een WOB-verzoek van een advocaat naar de interview-voorbereiding van de minister 

gekregen. Herhaald verzoek om ervaringen van andere departementen met dit type WOB-
verzoeken te delen (met  Daarnaast zal J&V het verzoek ook 
interdepartementaal delen met de WOB-coördinatoren. 

- VWS meldt dat per 1 juni is begonnen met de behandeling van alle binnengekomen corona-
gerelateerde WOB-verzoeken. Mogelijk hebben ook diverse andere departementen deze 
verzoeken ontvangen. J&V kondigt aan dat via NKC een inventarisatie wordt gemaakt.  

 
Tweede Kamer 
-  meldt – n.a.v. de vraag vorige week – dat er geen vaste voorschriften vanuit de 

Kamer zijn over de toelating van woordvoerders bij debatten in de commissiezalen. Een en ander 
is afhankelijk van de omvang van de ambtelijke ondersteuning, Advies is om naar bevind van 
zaken te handelen. 

  

10.2e

10.2e

10.2e



Verslag woordvoerdersoverleg 11 juni 2020, nr. 22 
 
Mededelingen 

- AZ heeft vraag van AD magazine ontvangen voor medewerking van een bewindspersoon aan 
een gesprek over de vader/ moeder lijn. Het is aan ieder departement afzonderlijk of zij daar 
aan mee willen werken. Toelichting in de bijlage. 

- NL correspondenten in Brussel laten via de PV weten niet blij te zijn met het gemis van een 
‘fysiek touwtje’ nu vergaderingen digitaal plaatsvinden. Oproep om hierover contact op te 
nemen met  van de PV om mogelijke oplossing te vinden.   

 
Persvragen 

- AD heeft inmiddels gepubliceerd nav persvraag over aantal Kamervragen in 2019.  
 

WOB-verzoeken 
- BZ meldt dat er een aantal WOB-verzoeken zijn ontvangen van  / Follow the 

Money. Deze WOB-verzoeken zijn ook bij AZ binnen gekomen met verzoek om doorgeleiding 
naar de verschillende departementen. Het gaat om de volgende onderwerpen: 

o Europese arbeidsregelgeving 
o Europese arbeidsregelgeving/deeleconomie 
o farmaceutisch beleid 
o Shell/Klimaat 
o Vliegvouchers 
o Toelaten arbeidsmigranten 

- Een aantal departementen geeft aan deze WOB verzoeken te herkennen, bij een aantal zijn zij 
nog niet bekend. In overleg met de WOB-coördinatoren zal worden bepaald hoe met dit verzoek 
om te gaan.  Daarna komt het terug in het WVO.  

- BZK meldt dat WOB-verzoek over verkeersboetes chauffeurs uit is en tot enkele publicaties heeft 
geleid.  

 
 
  

10.2e

10.2e



Verslag woordvoerdersoverleg 18 juni 2020, nr. 23 
 
Mededelingen 

- geen 
 
WOB-verzoeken / persvragen 
- FIN heeft WOB-verzoek ontvangen van NOS mbt openbaarmaking agenda bewindslieden en 

topambtenaren van 1 januari 2020 tot heden. WOB-verzoek is ook aan VWS, SZW en EZK 
gestuurd. FIN stemt beantwoording graag onderling af.  

 
Overig 
- FIN vraagt nogmaals aandacht voor feit dat woordvoerders geen en journalisten wel toegang 

hebben tot AO’s. Dit leidt tot onwerkbare situatie. RVD (  kaart dit aan bij presidium van 
de Kamer.  

 
 
  

10.2e



Verslag woordvoerdersoverleg 2 juli 2020, nr. 24 
   
Mededelingen 

-          geen 
  
WOB-verzoeken / persvragen 

-           VWS, FIN, I&W en mogelijk ook SZW hebben WOB-verzoek ontvangen over openbare 
agenda’s bewindslieden en topambtenaren. Afstemming over beantwoording heeft nog niet 
plaatsgevonden. Verzoek aan allen die dit WOB-verzoek hebben ontvangen om dit via de 
WVO-lijst kenbaar te maken voor volgend WVO. BZK stuurt uiterlijk woensdag de richtlijn 
rond die destijds is opgesteld over welke agenda items wel/niet openbaar moeten worden 
gemaakt. Op basis van deze richtlijn maken we volgende week een afspraak hoe tot 
beantwoording van dit WOB-verzoek te komen.  
  

Corona 
-          Communicatie over Covid-19 wordt vanaf deze week gecoördineerd door de nieuwe directie 

communicatie Covid-19 bij J&V. Woordvoering gebeurt echter door de verschillende 
departementen op basis van een afgestemde lijst met onderwerpen (zie bijgaand). Deze lijst 
is behulpzaam, maar er zijn ook veel vragen van journalisten die betrekking hebben op het 
werkterrein van meerdere departementen. We spreken met elkaar af dat we journalisten 
niet zomaar naar een ander departement verwijzen, maar eerst contact opnemen met de 
collega’s van het andere departement om af te stemmen. Mogelijk wordt snel alsnog een 
(coördinerend) woordvoerder aan de directie communicatie Covid-19 toegevoegd. Die 
persoon zou dan idealiter ook moeten aanschuiven bij het WVO.  

  
Overig 

-          In VoRa is uitvraag gedaan naar contactpersonen voor Prinsjesdag. 
-          AZ zoekt uit hoe om te gaan met het verbod op aanwezigheid van woordvoerders in de 

Kamer na het reces.  
-          Voor de VoRA-klankbordgroep ‘emoties en gedrag’ wordt nog gezocht naar een 

woordvoerder en een speechschrijver die aan deze klankbordgroep wil deelnemen. OC&W 
en J&V hebben reeds namen aangeleverd. Het gaat om deelname aan 2 of 3 (online) 
bijeenkomsten. Namen graag naar  sturen.  

-          Integriteitsrapporten: BZK onderzoekt of coördinatie over jaarlijkse verzending van de 
integriteitsrapporten mogelijk is. Verantwoordingdag ligt voor de hand.  

  
Vacature 

-          Met het vertrek van  bij I&W is een vacature ontstaan voor een woordvoerder 
op schaal 13.  
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Verslag woordvoerdersoverleg 13 augustus 2020, nr. 26 
 
Mededelingen 
- J&V meldt een vacature (ivm naderend pensioen  voor een 

woordvoerder/communicatieadviseur wetgeving (schaal 12). 
- I&W meldt dat Zembla rechtstreeks contact opneemt met beleidsambtenaren tbv een 

vervolguitzending over granuliet. De directie communicatie zal contact opnemen met Zembla 
over deze werkwijze. De uitkomst van dit contact zal met het WVO worden gedeeld. 

 
WOB-verzoeken 
- Het WOB-verzoek over de openbare agenda’s van bewindspersonen en topambtenaren wordt 

komende week besproken met de departementale juristen. Daarna zal het aan de orde komen in 
achtereenvolgens de VoRa en het SGO. Het WVO zal worden geïnformeerd over de uitkomsten.  
 

Heisessie 
- Komende dinsdag is de jaarlijkse informele bijeenkomst van kabinetsleden. Ter voorbereiding 

wordt door de RVD een media- en opiniebeeld opgesteld. Dit wordt maandag toegezonden aan 
de bewindspersonen en aan de directeuren communicatie. 

- Tijdens de bijeenkomst is ook een mediamoment voorzien. De persaankondiging zal naar 
verwachting maandag uitgaan. Vanwege de RIVM-voorschriften zal het mediamoment een 
beperktere vorm hebben. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen van media zal mogelijk een 
pool worden ingericht. De lijst van media die aanwezig is, wordt door de RVD gedeeld met de 
departementale woordvoerders. Net als in voorgaande jaren zijn er geen woordvoerders bij het 
mediamoment. 

 
Begrotingscyclus 
- Komende woensdag starten de begrotingsraden. Net als in voorgaande jaren zal aan het einde 

van elke bijeenkomst via sms een halbericht uitgaan. Media kunnen in de hal van Binnenhof 19 
dan vragen stellen aan vertrekkende bewindspersonen. Overigens maken media in toenemende 
mate gebruik van de mogelijkheid om ook al bij inloop vragen te stellen. 

- In de aanloop naar Prinsjesdag geeft MP nog wel zijn wekelijkse persconferentie op vrijdag, maar 
de radio- en tv-gesprekken met de NOS komen te vervallen. 
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Verslag woordvoerdersoverleg 10 september 2020, nr. 30 
 

WOB-verzoeken / persvragen 
           

- WOB-verzoek van NOS ( ) dat bij SZW, FIN, VWS en I&W is ingediend 
omtrent openbaarmaking agenda’s bewindslieden en ambtelijke top is nog niet 
afgehandeld. Het verzoek bevat geen concrete bestuurlijke aangelegenheid zoals vereist in 
de WOB en kan dus als zodanig niet als WOB-verzoek worden behandeld. NOS is het 
hiermee oneens. De betrokken departementen en NOS gaan op korte termijn met elkaar 
om tafel om te bespreken op welke wijze we wel tegemoet kunnen komen aan de 
informatiebehoefte.  

- Bij J&V is een WOB-verzoek (burger) binnengekomen met de vraag om documenten in 
relatie tot de coronapersconferenties bij het NKC. Afstemming met AZ en VWS vindt plaats.  

 
Prinsjesdag 
 

- Kabinet (ministers) verzamelen in de RVD-zaal. Buiten staat een persvak met beeldmedia. 
Zij vertrekken gezamenlijk (per bus en met mondkapje) naar de Grote Kerk. Beeldmedia 
buiten bij aankomst bij de Kerk.  

- Na uitspreken Troonrede vertrekken eerst de fractievoorzitters naar BH en staan media te 
woord.  

- Daarna vertrekken de bewindslieden naar het BH. 
- In de VoRa is besproken dat de ministers zoals ieder jaar eventueel de pers te woord staan 

bij de live-uitzendingen in de Tweede Kamer of op het eigen departement en bij voorkeur 
niet op het Binnenhof na terugkeer van de troonrede. De eerste reactie is aan de 
fractievoorzitters.  

- Per bewindspersoon kan zich 1 woordvoerder aanmelden bij AZ (via minaz.nl).  
- Toolkit wordt morgenmiddag verstuurd aan directeuren COM. Actualisering met cijfers volgt 

op maandag.  
- RVD maakt een overzicht van alle media-optredens van het kabinet op/rond Prinsjesdag. 

Graag voorgenomen optredens doorgeven aan minaz.nl.  
 
APB 

- Vanwege corona is in goed overleg met de Kamer afgesproken dat tijdens de APB dit jaar 
slechts 7 ministers zullen plaatsnemen in vak K. 

- Het gaat om MP, de 3 vice-MP’s en de ministers van FIN, EZK en SZW. 
- Het is goed gebruik dat andere bewindspersonen zich op beide APB-dagen onthouden van 

publieke optredens en/of externe ontvangsten.  
- Door af te zien van werkbezoeken en/of mediaoptredens wordt voorkomen dat deze 

kunnen interfereren met hetgeen in het Kamerdebat wordt uitgesproken.  
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Verslag woordvoerdersoverleg 1 oktober 2020, nr. 33 
 
Mededelingen 
- De komende weken vindt het wvo uitsluitend via WebEx plaats. De link voor de sessie van 8 

oktober 
is: 
  

 
Corona 
- In VoRa is gesproken over het dragen van mondkapjes bij persmomenten. Het dringende 

advies van de kabinet om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes geldt ook voor de 
hal van AZ tijdens het touwtje na afloop van de MR. Concreet betekent dit: 

o Pers wordt verzocht een mondkapje te dragen 
o Personeel AZ dat zich ten tijde van het touwtje in de hal van AZ bevindt draagt een 

mondkapje 
o bewindspersonen komen bij het touwtje aanlopen met een mondkapje, doen deze af 

als zij op de blauwe stip staan en weer op als zij naar buiten lopen. Woordvoerders 
houden het kapje op.  

Graag aandacht voor het op de juiste wijze op- en afdoen van het mondkapje. 
- Vrijdag rond 1800 uur verschijnt op RO.nl een nadere uitwerking van het mondkapjes-advies in 

de vorm van Q&A’s.  
- In VoRa is nader gesproken over de richtlijn rond werkbezoeken. In het algemeen geldt dat het 

aantal werkbezoeken is teruggeschroefd. De richtlijn betekent niet dat werkbezoeken die niet 
corona-gerelateerd zijn geen doorgang mogen vinden. Er blijft vanzelfsprekend ruimte voor 
essentiële werkbezoeken die niet corona-gerelateerd zijn, mits binnen de RIVM-richtlijnen.  

-  geeft aan dat het Covid-19 team sinds vandaag is gehuisvest bij het NCTV. Op die 
manier kan het team makkelijker gebruikmaken van de expertise die daar aanwezig is. 
Daarnaast wordt er bekeken op de dagstart – die nu alleen voor woordvoerders is – weer kan 
worden opgestart.  

-  meldt dat het Covid-19 team op zoek is naar twee medior-woordvoerders ter uitbreiding 
van het team.  

- Het Covid-19 team stuurt morgen een ‘toolkit’ rond onder woordvoerders over het initiatief 
‘aandacht voor elkaar’.  

OCW meldt dat minister Slob vanavond bij Op1 of Jinek zit over ventilatie en deelt de factsheet 
‘mondkapjes onderwijssectoren’ met de woordvoerders. 
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Verslag woordvoerdersoverleg 8 oktober 2020, nr. 34 
                                                                                                                                               
                                             
Link voor de wvo sessie van 15 
oktober: 

 
 
Mededelingen 

- Het dringende advies een mondkapje te dragen bij de ontvangst en in de centrale hal van 
BH 19 geldt voortaan iedere vrijdag (dus ook bij inloop en tijdens het touwtje) zoals 
weergegeven in wvo verslag van vorige week.  

- Tijdens de MR wordt gesproken over corona-communicatie. Via de VoRa wordt een 
woordvoeringslijn gedeeld.  

 
WOB-verzoeken en persvragen 

- OCW deelt spreeklijn rond Adviesraad teruggave cultureel erfgoed. 
- COVID19 team heeft een klein, interdepartementaal  overleg gestart met meest betrokken 

woordvoerders rond het thema ‘agressie in OV/detailhandel/zorg’ om snel op actualiteit te 
kunnen reageren.  

- VWS meldt dat AD vragen stelt over eventueel toegenomen agressie tegen bewindslieden 
en welke veiligheidsmaatregelen daartoe mogelijk worden getroffen.  

- Structurele stikstofaanpak staat op de agenda van de MR. Aanstaande dinsdag gaat LNV 
daarmee naar buiten. Ook een persoploopje voorzien.  

- DEF meldt coronabesmettingen op marineschepen en de mogelijke vragen die dat kan 
oproepen rond operationele inzetbaarheid.  

 
Algemeen 

- De verzendlijst van het wvo-verslag is enigszins aangepast. Per departement gaat het 
verslag voortaan naar 3 collega’s: het hoofd woordvoering en twee woordvoerders. Het 
wijzigingsvoorstel is in bijlage toegevoegd. Eventuele wijzigingen graag zo snel mogelijk 
doorgeven.  
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maar niet te kijken naar de achterliggende behoefte. Soms schieten we in de verdediging 
of bestoken we doelgroepen met rationele argumenten. Dat heeft meestal weinig effect. 
Maar hoe moet het dan wel? 

In een online workshop in november neemt het gedragsteam van DPC je mee in de 
wereld achter de emotie. We leren deelnemers om, ook in de dagelijkse hectiek, oog te 
hebben voor de dieperliggende behoeften en waarden die ten grondslag liggen aan 
emoties en geven aan hoe ze hier op in kunnen spelen. We gaan aan de slag met een 
hoop praktische tips die woordvoerders, speechschrijvers en andere 
communicatieprofessionals meteen in hun werk toe kunnen passen. En we geven 
inzichten mee uit de gedragswetenschap en overheidsprojecten als dilemmalogica, 
informatie op maat en onbehagen.   

 
 
  





Verslag woordvoerdersoverleg 12 november 2020, nr 38 
  
LINK WVO VAN 19 
NOVEMBER: 

 
  
Mededelingen: 
-          geen 
  
WOB-verzoeken / persvragen: 
-          DEF coördineert WOB-verzoek van ‘Radar nee’ over mogelijke radar in Herwijnen. Bij WOB-

verzoek zijn ook EZK, BZK, RVB en RIVM betrokken.  
  
Actualiteit 
-          Ook in VoRa kort stil gestaan bij (pers) afwikkeling opmerkingen Slob mbt art. 23 / 

identiteitsverklaringen. Ten behoeve van de persco na MR levert OCW lijn aan bij AZ. Volgende 
week dinsdag is er een stemming over de motie-Kwint in de Kamer. Minister Slob heeft mogelijk 
die avond tv optreden.  

-          Brexit: onderhandelingen lopen. Over twee weken in WVO agenderen om pers/comstrategie te 
bespreken. BZ in the lead.  

-          LNV meldt dat Farmers Defence Force aanstaande dinsdag voornemens is een pamflet aan te 
bieden aan ZMK. Wordt interdepartementaal voorbereid.  

-          Extension Rebellion heeft demonstratie aangekondigd bij EZK voor komende dinsdag.  
-          BZ meldt schietincident deze ochtend bij ambassade KSA.  
-          I&W: vuurwerkbesluit (pb en Kamerbrief) gaat morgen uit na MR. MP licht toe in persco. Stas 

van Veldhoven in tv-programma in de avond.  
-          OCW start vandaag week met de campagne #kiesmij om stagediscriminatie in het MBO tegen te 

gaan.  
-          Volgende week starten de ambtelijke parlementaire verhoren rond POK, va 23 november 

worden ook (oud) bewindslieden gehoord.  

  
Corona:  
-           licht toe dat het team druk bezig is met de voorbereidingen van de persco van as dinsdag. 

Boodschap lijkt simpel: extra verzwaring kan er af, terug naar het maatregelenpakket van 13 
oktober. Ook aandacht voor (terugkeer van) reizen. Nog geen definitief antwoord op de vraag 
over Kerstdagen. Die volgt pas in december.  

-          Nieuwe, tijdelijke wet gaat per 1 december in, w.o. de mondkapjesplicht. Veel aandacht voor 
juridische haken en ogen (wat is een huishouden?...etc) 

-          EZK meldt dat het CBS morgen om 09.30 uur cijfers naar buiten brengt over economische 
ontwikkeling in Q3.  

-          De Rekenkamer brengt vanmiddag een rapport naar buiten  over staatssteun die in kader van 
corona is gegeven.  

-          VWS zoekt uit hoe het precies zit met de melding dat er mogelijk 50 nieuwe besmettingen zijn 
op Curaçao.  

  
Overig 

10.2e
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-           geeft aan behoefte te hebben aan een actueel overzicht van alle werkbezoeken (fysiek en 
online) die plaatsvinden in het kader van corona. RVD voegt dit specifieke verzoek toe aan 
uitvraag voor input voor de wekelijkse communicatiekalender.   

Verslag woordvoerdersoverleg 19 november 2020, nr 39 
  
LINK WVO VAN 26 
NOVEMBER: 

 
 
  
Mededelingen: 
- In VoRa afspraak gemaakt dat ieder departement 1 persoon aanwijst voor afstemming over 

Brexit. BZ licht volgend wvo kort de pers- en communicatiestrategie toe.  
  
WOB-verzoeken / persvragen: 
- BZK heeft een vraag van FTM ontvangen over deelname bewindslieden aan de zogenoemde 

‘tafelronde’; een wereldwijd, informeel netwerk van bedrijfsleven, politiek en maatschappelijke 
organisaties.  

-  komt volgende week in wvo terug op stand van zaken Wob rond iccb en mccb stukken. 
Wob moet begin december worden afgerond.  

-  EZK meldt wob-verzoek van NRC rond Catshuis-beraad en mccb.  
  
Actualiteit 
- Deze week gaat een eerste set ministeriële regelingen naar de Kamer die voortvloeien uit de 

Twm (Tijdelijke wet maatregelen Covid-19). Met de start van de Twm gaan we een nieuwe fase 
aan met betrekking tot besluitvorming. Dit heeft ook gevolgen voor de communicatie. Volgende 
week geeft  hier een korte toelichting op. Zie bijgevoegd een korte toelichting op de 
werking van de Twm.  

- Minister Blok reist naar de overige landen in het Koninkrijk en Suriname.  
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Verslag woordvoerdersoverleg 26 november 2020, nr 40 
  
LINK WVO VAN 
3  DECEMBER: 

 
  
Mededelingen: 
- geen 
  
WOB-verzoeken / persvragen: 
-    AZ heeft een WOB-verzoek ontvangen van  en  met de vraag 

welke opdrachten in de periode 2010-2020 zijn gegund aan campagnebureau BKB. In de bijlage is 
een overzicht opgenomen van deze opdrachten die onder de raamovereenkomsten zijn gesloten. 
Verzoek aan allen om deze lijst te controleren en aan te vullen voor vrijdag 4 december.  

-    VWS meldt dat komende week de eerste serie documenten (corona) uit december 
2019/januari 2020 openbaar worden gemaakt.  vult aan dat per 2 december alle ICCB 
stukken openbaar worden gemaakt.  

-    EZK en I&W hebben een vraag ontvangen van het stimuleringsfonds voor de journalistiek met het 
verzoek tot een diepte-interview met de minister en de directeur communicatie over de stand van 
de (onderzoeks)journalistiek. Aanleiding is een onderzoek naar de effectiviteit van 
een subsidieregeling van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek in opdracht van 
het Ministerie van OCW. EZK vraagt OCW om advies hoe hiermee om te gaan en stelt voor het 
gesprek te voeren met (een aantal) directeuren COM, maar zonder bewindspersonen.  

 
Actualiteit 
-      (BZ) en  (NCTV) geven een toelichting op de communicatie- en 

persstrategie mbt Brexit. Presentatie in bijlage beschikbaar. Message house, woordvoeringslijnen 
en woordvoering op scenario’s beschikbaar via BZ (  of  

  
-     geeft een korte toelichting op de planning van communicatiemomenten richting Kerst en 

Oud & Nieuw en vraagt aandacht voor zichtbaarheid en werkbezoeken van bewindslieden 
(richting stakeholders en onder Nederlandse bevolking) voor maatregelen en specifiek ‘aandacht 
voor elkaar’. Zie bijlage voor een nadere toelichting.  

-    Volgend wvo geeft  wat praktische ‘tips en tools’ voor de eindejaarsinterviews van 
bewindspersonen. 
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Verslag woordvoerdersoverleg 25 februari 2021, nr. 7 
 
WOB-verzoeken en Persvragen 
- BZK coördineert WOB-verzoek (1Vandaag/  over de coördinatie van WOB-verzoeken door 

WOB-coördinatoren en SGO. Oproep aan alle betrokken departementen om deadline van 12 
maart te respecteren.  

- BZK heeft contact gehad met 1Vandaag/  over zijn persvraag betreffende externe inhuur 
en adviescommissies.  is akkoord met de nieuwe deadline van maandag 15 maart en heeft 
zijn definitie voor de term ‘adviseur’ als volgt geformuleerd: ‘iemand van buiten die wordt 
aangesteld voor een specifieke taak’.  

-  meldt dat vandaag of morgen de MCCb-stukken van maart- juni 2020 uitgaan (n.a.v. het 
WOB-verzoek hierover).  

- SZW stuurt vanmiddag een woordvoeringslijn rond over het rapport van de TCU.  
- I&W (Van Veldhoven) werkt mee aan een artikel van de Groene Amsterdammer over 20 jaar 

klimaatbeleid.  
 

Actualiteit/ corona 
-  meldt dat de eerstvolgende corona-persconferentie is gepland op maandag 8 maart. En de 

daaropvolgende op 23 maart. Daarna naar verwachting weer iedere 3 weken.  
- Morgen (10.15 uur) uitspraak hoger beroep rond avondklok.  
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Verslag woordvoerdersoverleg 31 maart 2021, nr. 11 
 
Persvragen 
- LNV meldt dat de vragen van NRC aan LNV, OCW, VWS en I&W over de openbare agenda van 

bewindspersonen zijn beantwoord. Tijdens de onderlinge afstemming van de antwoorden kwam 
naar voren dat de uitvoeringsrichtlijn openbare agenda niet overal uniform werd uitgevoerd. 
Voorstel is om dit als aandachtpunt te agenderen in een WVO later dit jaar met het oog op de 
start van het nieuwe kabinet.  
 

Ministerraad en communicatiekalender 
- Morgen vindt de MR opnieuw digitaal (‘via communicatietechnologie’) plaats. Na afloop stuurt 

de RVD een sms uit waarin wordt gemeld dat de MR is afgelopen en de RVD-zaal niet beschikbaar 
is voor pers. 

- Er zijn nog weinig bijdragen aangeleverd voor de communicatiekalender. Graag deze per 
ommegaande aanleveren. 

 
WVO volgende week 
- Op 8 april is er van 11.00 – 12.00 uur een gezamenlijke sessie van VoRa en WVO over de 

Wob/Woo. Aansluitend is de reguliere WVO-vergadering. Links voor beide bijeenkomsten 
worden woensdag verzonden met de WVO-agenda.   

 
 
 
  







Verslag woordvoerdersoverleg 22 april 2021, nr. 14 
 
Mededelingen 
- BZK plaatst morgen einde middag een nieuwsbericht op RO.nl over de nieuwe instructie met 

betrekking tot actieve openbaarmaking en hoe om te gaan met persoonlijke beleidsopvattingen.  
- De gezamenlijke VoRa/WVO presentatie over WOB/WOO/art.68 GW is gepland op donderdag 29 

april, aanvang 11.00 uur. Het WVO ontvangt hiervoor een uitnodiging van de VoRa. Aansluitend 
aan dit overleg vindt het WVO plaats, daarvoor wordt een aparte WebEX-link verzonden.  

- Vorige week zijn voor het eerst de agenda van de MR en de besluitenlijst gepubliceerd. Dit heeft 
vorige week beperkt aandacht gekregen in de media. OC&W vraagt of het mogelijk is om een 
seintje te krijgen als  de stukken online worden geplaatst. RVD zoekt uit of er een rss-feed is (of 
mogelijk is) op deze pagina.  

 
WOB-verzoeken en persvragen 
- Afgelopen vrijdag zijn de persvragen van 1V beantwoord. Het fte-overzicht wordt op 26 

april op RO.nl gepubliceerd, 5 dagen nadat hij het heeft ontvangen (conform de WOB-richtlijn). 
 maakt naar verwachting een item voor komende week. In discussie verkenden we de 

mogelijkheden om eventueel aan dit item mee te werken in de vorm van een ‘talking-head’ of 
het aanleveren van aanvullende (data) informatie.  

- De VoRa is vandaag gevraagd een zienswijze aan te leveren op WOB-verzoek van Argos over 
coronacommunicatie. Deadline is 6 mei.  

 
Corona/actualiteit 
-  blikt terug op persco van dinsdag en concludeert dat de technische briefing voorafgaand 

aan de persconferentie goed is ontvangen door media. Einde middag is er een coronadebat 
gepland.  

- Update op de werkbezoekenregeling (einde avondklok per 28 april) is bijgesloten.  
- AZ heeft diverse vragen ontvangen over de MR-notulen (nav RTL-berichtgeving gisteren). 

Verzoek aan departementen deze vragen aan AZ door te geleiden. Er wordt gewerkt aan een 
Kamerbrief die naar verwachting begin volgende week uit gaat.  

 
Overig 
- Bij OC&W, BZ en DEF zijn speechschrijvers onderscheiden met een internationale Cicero Award. 

Om maar te zeggen: we hebben heel wat talent in huis! 
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Verslag woordvoerdersoverleg 20 mei 2021, nr . 17 
  
Mededelingen 
-  OC&W heeft een vacature voor een persvoorlichter, schaal 11.  
-  Naar aanleiding van berichtgeving in NRC over het gebruik van fake-accounts door ambtenaren, 
wijst BZK departementen erop intern goed te checken of dit aan de orde is, specifiek bij 
newsrooms.  
- Vanaf morgen vindt de MR weer fysiek plaats. Woordvoering bijgesloten.  
  
WOB-verzoeken en persvragen 
-    Besluit op WOB-verzoek Argos mbt verslagen VoRa over coronacommunicatie gaat naar 

verwachting morgen uit.  
 
Corona 
- Na afloop CH overleg op zaterdag is uitloop voorzien met minister Slob over loslaten 1,5 meter 
maatregelen in VO. Besluitvorming nog niet rond.  
- 25 mei is persconferentie voorzien met FIN/EZK/SZW over verlenging steunpakket 
 

++++ 

Persbericht en Q&A mbt herstart fysieke MR  

Vanaf vrijdag 21 mei vinden de vergaderingen van de ministerraad, de onderraden en 
ministeriële commissies weer fysiek plaats. De minister-president heeft daartoe besloten in 
het licht van de verbeterende situatie rond de verspreiding van corona. 
  
Deelnemers aan deze vergaderingen wordt geadviseerd te voren een zelftest te doen. 
Vanzelfsprekend worden tijdens de vergaderingen de geldende basisregels om de 
verspreiding van corona tegen te gaan strikt in acht genomen. 
  
Na afloop van deze ministerraad zal ook worden gestart met het openbaar maken van een 
geannoteerde besluitenlijst. Daarin staat meer informatie over de genomen 
ministerraadsbesluiten. 

Waarom vindt de MR nu weer fysiek plaats?  
- Eind maart (25 maart) heeft de minister-president besloten de vergaderingen van de 

ministerraad ‘voorlopig via communicatietechnologie te laten plaatsvinden’.  
- Daarbij speelde een rol dat in die periode bij enkele bewindspersonen besmettingen 

waren vastgesteld.  
- Dit besluit werd uit voorzorg genomen. Volgens de coronarichtlijnen mochten de 

vergaderingen van de ministerraad toen en dus ook nu worden gehouden. 
- In het licht van de verbeterende situatie t.a.v. de verspreiding van corona heeft de 

minister-president besloten dat de vergaderingen vanaf deze week weer fysiek 
plaatsvinden.   

- Vanzelfsprekend worden de geldende basisregels om de verspreiding van corona 
tegen te gaan strikt in acht genomen. 

 



Waarom zelftesten? 
- Alle bewindslieden en ambtenaren die deelnemen aan onderraden of de ministerraad 

worden geadviseerd een sneltest af te nemen.  
- Als de zelftest een positieve uitslag geeft, zal de betrokken bewindspersoon of 

ambtenaar een PCR-test doen. 
 
Is de zelftest verplicht of is het alleen een advies? 
- Het is een advies.  
- Elk ministerie beschikt over zelftesten die door de bewindspersonen kunnen worden 

gebruikt.  
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Mededelingen 
- Op 21 juni organiseert de VoRa van 14.00 – 18.00 uur een werksessie ‘alles begint met 

contact’. Doel is die middag een (opzet van een) handreiking te maken over hoe ‘contact met 
de burger’ invulling kan krijgen. Graag betrekt de VoRa ook een aantal woordvoerders bij deze 
sessie. Aanmelden kan bij  minlnv.nl. 

 
WOB-verzoeken en persvragen 
- FIN heeft een WOB verzoek ontvangen mbt de affaire Van Lienden/mondkapjes. FIN stemt af 

met VWS.  
- OCenW heeft een WOB verzoek van het FD ontvangen mbt alle contacten van het 

onderwijsveld (Universiteit, HBO, MBO, VO) met China. OCenW deelt met BZ.  
 
Corona 
- Binnen NKC wordt vast nagedacht over de zomerplanning mbt overleg en persmomenten. NKC 

lijkt voorlopig tot 1 september door te lopen, daarna volgt ‘warme overdracht’ naar 
departementen.  

-  licht het aangepaste werkbezoekenregime toe. Zie bijgesloten.  
- vrijdag 11 juni vindt een coronapersconferentie voor jongerenmedia (13-18 en 18-30 jaar) 

plaats met MP en De Jonge. Uitvraag via AZ conform reguliere persconferentie. Genodigd zijn 
oa Slam! Funx en NOS op 3.  

 
Divers 
- De openbaarmaking van de annotatie van de besluitenlijst MR heeft tot nu toe voor zover 

bekend geen extra mediavragen of –berichtgeving opgeleverd.  
- BZK heeft uitgezocht welke afspraken precies gelden bij het openbaarmaken van WOB-

besluiten en of het nog steeds mogelijk is om de indiener van het WOB-verzoek 24 uur 
‘voorsprong’ te geven alvorens het besluit voor iedereen openbaar wordt gemaakt. Antwoord 
BZK: 
o Ons is niet bekend dat een kleine voorsprong niet meer zou mogen, beetje ‘gentleman’s 

agreement’ van paar dagen. 
o Er is wel over gesproken dat het goed zou zijn om Kamerleden van het desbetreffende 

onderwerp een seintje te geven dat stukken online komen te staan zodat ze niet verrast 
worden door berichtgeving in de media. 
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Mededelingen 
- geen. 
 
WOB-verzoeken 
- Meerdere departementen hebben WOB-verzoek ontvangen van Nieuwsuur/  mbt 

Covid-19. WOB-verzoek is omvangrijk. Onder andere in het WOB-coördinatoren overleg wordt 
besproken hoe hiermee om te gaan.  

- Besluit op WOB-verzoek aan BZ over documentaire Kaag bij de VPRO gaat komende week uit. 
OCenW betrokken.  

 
Persvraag 
- Veel vragen over de ‘corona checkapp’ die vandaag is uitgebreid. App is overbelast en soms 

blijken gegevens (nog) niet goed verwerkt.  
 

Overig 
- Vrijdag organiseren I&W, BZ en NKC een achtergrondbriefing over ‘reizen’ en alle voorwaarden 

die daarbij komen kijken.  
-  roept iedereen op om vervangers toe te voegen aan de (corona)woordvoerders app om 

zeker te stellen dat ook gedurende het reces alle departementen goed zijn aangehaakt.  
- laatste MR voor het zomerreces is op 9 juli, eerst MR na het reces op vrijdag 13 augustus. Laatste 

uitvraag communicatiekalender is voor de MR van 2 juli. Voor de MR van 9 juli is er geen 
kalender voorzien.  
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Mededelingen 
- geen. 
 
WOB-verzoeken 
- Aanstaande maandag wordt in portefeuillehouders overleg met SGO gesproken over het 

stuwmeer aan Wob-verzoeken bij VWS over corona.  
- Kort stilgestaan bij WOB-verzoek aan BZ over de VPRO documentaire van Kaag en bij het WOB 

verzoek over pulsvisserij. Oproep aan allen om WOB-verzoeken zoveel mogelijk met elkaar te 
blijven delen, ook als deze alleen aan 1 departement zijn gesteld.  

 
Persvraag 
- In de woordvoerders app (en ook 1-op-1) is veel contact en overleg geweest over de enquête van 

de Volkskrant over thuiswerken/terug naar kantoor en of deze vraag nu wel/niet door BZK werd 
gecoördineerd. BZK heeft een algemeen antwoord aan de Volkskrant gegeven. Anne checkt of 
daarin is meegenomen dat departementen om verschillende redenen hier anders mee om gaan. 
De keuze om wel/niet mee te werken aan de enquête was aan ieder departement afzonderlijk 
omdat het om specifieke vragenlijsten per pand ging.    
 

Overig 
- Vandaag is rapport van het adviescollege dialooggroep slavernijverleden aangeboden aan 

minister Ollongren.  
- BZK geeft een korte toelichting op het feit dat vanaf vandaag het kabinet bij de toezending van 

stukken over wetgeving en beleid aan de Eerste en Tweede Kamer ook de departementale 
beslisnota’s openbaar maakt. Daarmee wil het kabinet voor parlement, pers en publiek beter 
inzichtelijk maken wat de afwegingen zijn achter het besluit. 

-  meldt dat het NKC in ieder geval tot 1 september actief blijft, zij het met minder mensen. 
Tussen 9 juli en 9 augustus vindt er iedere maandag een bwo plaats op AZ. Na afloop staat een 
bewindspersoon (De Jonge, MP, Van Ark of Grapperhaus) de media te woord. Daarnaast worden 
ministeries in die periode gevraagd input te leveren voor een weekoverzicht. 

- RVD probeert in afstemming met RVB mid augustus een rondleiding te organiseren voor 
woordvoerders in het nieuwe Kamergebouw.  
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