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Datum 16 maart 2023 
Betreft Besluit op uw Woo-verzoek inzake brieven redelijke 

regeling 
  

 

 

 

Geachte, 

In uw verzoek van 22 februari 2023, door mij op dezelfde dag ontvangen, heeft u 
mijn ministerie gevraagd informatie openbaar te maken over de huidige 
vervoersconcessie voor het hoofdrailnet in Nederland, en meer specifiek over de 
volgende tekstpassage in de huidige vervoersconcessie: "De concessieverlener en 
NS hebben een regeling getroffen voor de aan deze concessie gerelateerde 
productiemiddelen, met uitzondering van Thalys- en Eurostar-materieel en het 
Traxx/Prio-materieel voor internationale verbindingen. Deze regeling is 
vastgelegd in de brieven van de concessieverlener aan NS van februari2007 
(kenmerk DGP/SPO/U.06.01721) en van december 2014 (kenmerk \ENM/BSK-
21|4/257014.” 
 
U verzoekt specifiek om de volgende documenten: 

- Brief van concessieverlener (IenW) aan de Nederlandse Spoorwegen van 
februari 2007 met kenmerk DGP/SPO/U.06.01721; 

- Brief van de concessieverlener (IenW) aan de Nederlandse Spoorwegen 
van december 2014 met kenmerk IENM/BSK-2014/257014; en 

- Eventuele overige documenten, e-mailberichten, en sms-berichten 
inbegrepen, die verband houden met eventuele wijzigingen van de 
hierboven bedoelde regeling. 

 
De ontvangst van uw verzoek heb ik schriftelijk bevestigd bij brief van 27 februari 
2023, met kenmerk 2023-0000042213. 
 
1. Besluit 
Uw verzoek heeft betrekking op informatie die niet aanwezig is. Derhalve wijs ik 
uw verzoek om informatie af. Hierbij merk ik het volgende op. 
 
2. Wettelijke kader 
Uw verzoek wordt behandeld als een verzoek op grond van de Wet open overheid 
(hierna te noemen: Woo). 
 
3. Motivering 
Op grond van de artikelen 2.1 en 4.1 van de Woo, kan een ieder een verzoek om 
informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid 
richten tot een bestuursorgaan. Zie voor de relevante passages van de Woo 
bijlage A. De verplichting tot openbaarmaking van documenten geldt uiteraard 
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niet indien bij het bestuursorgaan geen stukken aanwezig zijn die de gevraagde 
informatie bevatten.  
 
In uw verzoek vraagt u specifiek om twee brieven van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat en overige documenten die verband houden met 
eventuele wijzigingen van de desbetreffende regeling. U heeft uw Woo-verzoek 
ook ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
 
Uw verzoek is bij mijn ministerie uitgezet bij de directie Financieringen (hierna te 
noemen: FIN) van de Generale Thesaurie. De directie FIN is verantwoordelijk 
voor het aangaan, beheren en verkopen van staatsdeelnemingen. Het 
aandeelhouderschap van de Nederlandse Spoorwegen (hierna te noemen: NS) is 
belegd bij het ministerie van Financiën. Meerdere (beleids)medewerkers binnen 
mijn ministerie hebben op een aantal zoektermen gezocht in het huidige 
documentmanagementsysteem en op de netwerkschijven. De gebruikte 
zoektermen zijn redelijke regeling in combinatie met NS, concessieverlening in 
combinatie met NS, en er is gezocht in de jaartallen 2007 en 2014. Uit deze 
zoekslagen zijn geen documenten van mijn ministerie naar voren gekomen.  
 
De door u gevraagde informatie is niet aanwezig, wat maakt dat uw verzoek om 
informatie niet voldoet aan de artikelen 2.1 en 4.1 van de Woo. Ik wijs uw 
verzoek derhalve af. 
 
In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
DE MINISTER VAN FINANCIEN, 
namens deze, 
 
 
 
 
b/a 
mr. M.S. Bogtstra 
directeur Juridische Zaken 
 
 
 
 
 
 
Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond 
van die wet kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit 
besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan de minister van Financiën, ter attentie van de Directie 
Juridische Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het bezwaarschrift dient te 
worden ondertekend en dient ten minste het volgende te bevatten:  
a. naam en adres van de indiener;  
b. de dagtekening;  
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;  
d. een opgave van de redenen waarom u zich met het besluit niet kunt verenigen. 
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Bijlage A  
Artikel 2.1 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
document: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, 
eerste lid, opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van 
vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van 
dat orgaan, die persoon of dat college; milieu-informatie: hetgeen daaronder 
wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer; 
Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 
publieke informatie: informatie neergelegd in documenten die berusten bij een 
orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, of informatie die 
krachtens artikel 2.3 door een bestuursorgaan kan worden gevorderd. 
 
Artikel 4.1 
1. Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een 
bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan 
werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval beslist het 
verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek. 
2. Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan 
elektronisch worden verzonden op de door het bestuursorgaan aangegeven wijze. 
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 
4. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop 
betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te ontvangen. 
5. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan 
binnen twee weken na ontvangst van het verzoek de verzoeker om het verzoek te 
preciseren en is het de verzoeker daarbij behulpzaam. 
6. Het bestuursorgaan kan besluiten een verzoek niet te behandelen, indien de 
verzoeker niet meewerkt aan een verzoek tot precisering als bedoeld het vijfde 
lid. In afwijking van artikel 4:5, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht 
wordt het besluit om het verzoek niet te behandelen aan de verzoeker 
bekendgemaakt binnen twee weken nadat het verzoek is gepreciseerd of nadat 
de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 
7. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in hoofdstuk 5. 
 
 

 


