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Directie Juridische Zaken  

Rijnstraat 8 
2515 XP Den Haag 
Postbus 20061 
2500 EB Den Haag 
Nederland 
www.rijksoverheid.nl  
Nederland 
www.nederlandwereldwijd.nl 

Contactpersoon 
Directie Juridische Zaken 
Nederlands Recht 

E woo@minbuza.nl 

Geachte [...], 

In uw verzoek van 26 augustus 2022, door mij ontvangen op 26 augustus 
2022, heeft u mijn Ministerie gevraagd om documenten bij of onder mijn 
ministerie ter voorbereiding op het debat van de minister van 
Buitenlandse Zaken van 23 augustus 2022 over de stikstofafspraken uit 
het regeerakkoord en over de koopkracht. 

Op basis hiervan heb ik uw verzoek in behandeling genomen en heb ik u 
hiervan op 31 augustus 2022 per mail geïnformeerd. 

Op 19 september 2022 heb ik u per mail bericht dat ik de reguliere 
beslistermijn van 4 weken met nog eens twee weken vanaf het einde van 
de reguliere beslistermijn verdaag, omdat de behandeling van uw verzoek 
meer tijd in beslag neemt dan aanvankelijk gedacht. Daarnaast is de 
beslistermijn met 10 dagen opgeschort geweest in verband met het 
vragen van een zienswijze van een derde-belanghebbende.  

Met dit schrijven beslis ik op uw verzoek. 

Wettelijk kader 

Verzoek op basis van de Wet Open Overheid 
U heeft uw verzoek om openbaarmaking van informatie gedaan op grond 
van de Wet Open Overheid (hierna: Woo). 
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Op basis van uw verzoek zijn twee emailwisselingen gevonden met als 
titel ‘RE: Link’ en ‘RE: Logistiek debat morgen’. 

Besluit 

Ik heb besloten gedeeltelijk aan uw verzoek tegemoet te komen en de 
informatie waarom u verzocht gedeeltelijk openbaar te maken. Er doet 
zich een aantal uitzonderingsgronden en beperkingen voor zoals genoemd 
in de Woo, die een beperkte kennisname van hetgeen in de documenten 
is opgenomen, rechtvaardigen. Onder het hoofdstuk Overwegingen van 
dit besluit licht ik dit toe.  

Overwegingen 

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder  
Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen 
zonder daarbij een reden te hoeven aangeven. Dit staat in het eerste 
artikel 1.1. van de Woo. Dit is een belangrijk recht van de burger. Daarbij 
is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er 
uitzonderingsgronden zijn die dit beperken. De uitzonderingsgronden 
staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet hierbij het algemeen belang 
van openbaarheid afwegen tegen de belangen die de 
uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel 
dat wanneer ik informatie aan u verstrek, het openbaar is voor een ieder. 
De Woo is niet van toepassing op informatie die al openbaar is.  

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan 
ik geen informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer 
schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 
Het gaat om persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een 
persoon zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers en 
functienamen. In (bepaalde passages van) de geïnventariseerde 
documenten komen deze gegevens voor. Ik vind het in dit geval 
belangrijk dat de identiteit van betrokkene niet bekend wordt, omdat dit 
zijn of haar privacy kan schenden. Dat vind ik niet wenselijk. Daarom 
maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar. 

Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere 
publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de Woo kan 
ik geen informatie openbaar maken wanneer dit het goed functioneren 
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van de Staat of andere overheden schaadt en dit belang zwaarder weegt 
dan het belang van openbaarheid. In het document ‘RE: Link’ staat een 
hyperlink naar een online omgeving die niet bestemd is voor het 
algemene publiek. Ik maak deze informatie niet openbaar omdat dit het 
goed functioneren van de Staat zou schaden. Ik vind dat dit belang hier 
zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. 

Woo niet van toepassing 

Naast de onder het kopje ‘geïnventariseerde documenten’ genoemde 
emailwisselingen zijn ten behoeve van het debat van 23 augustus 2022 
voorbereidingsstukken samengesteld door de politiek assistent van de 
Minister van Buitenlandse Zaken zonder tussenkomst van ambtenaren 
van het ministerie. Het betreft hier communicatie over interne (CDA) 
partijaangelegenheden en is daarmee geen informatie die naar zijn aard 
verband houdt met de publieke taak van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Dit soort communicatie valt om die reden niet onder de reikwijdte 
van de Woo. Ik verwijs u daarvoor ook naar de beantwoording van 
Kamervragen van 16 september 2019 van de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijkrelaties over de communicatie van politiek assistenten 
(antwoord op vraag 8)1. De beantwoording van deze Kamervragen ziet 
weliswaar op de Wet openbaarheid bestuur (Wob), maar de invoering van 
de Woo heeft ten aanzien van de niet-toepasselijkheid op communicatie 
van partijaangelegenheden geen veranderingen met zich meegebracht ten 
opzichte van de Wob.  

Wijze van openbaarmaking en plaatsing op internet 

De documenten die door mij openbaar worden gemaakt op grond van de 
Woo, treft u bij dit besluit in kopie aan. De openbaar gemaakte documenten 
en dit besluit worden geplaatst op www.rijksoverheid.nl, zodat ze voor een 
ieder beschikbaar zijn.  

Vragen 

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u 
contact opnemen met onze Woo-desk via woo@minbuza.nl. Voor meer 
informatie over de Woo-procedure, kunt u kijken op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-open-overheid-woo  

1 Aanhangsel van de Handelingen, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 2018-2019, 4004 
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Ondertekening 

De Minister van Buitenlandse Zaken 
namens deze, 
De clustercoördinator Open Overheid van de Directie Juridische Zaken 

[Deze brief is niet voorzien van een handtekening. In een formele en beveiligde 
omgeving is vastgelegd dat de beslissingsbevoegde akkoord is met de inhoud van dit 
document en de verzending.] 

H.D. Streef

Bezwaarclausule 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum boven dit besluit een bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift moet door u als indiener zijn ondertekend en bevat ten minste 
uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
en de reden(en) waarom u vindt dat het besluit niet klopt. Dit bezwaarschrift moet u richten 
aan: de Minister van Buitenlandse Zaken, t.a.v. de Directie Juridische Zaken, Postbus 
20061, 2500 EB Den Haag. 


