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Dep. VERTROUWELIJK 

 
 
 

 

Dep. VERTROUWELIJK 

De Minister van Justitie en Veiligheid  

  

Verzoeken om nota's m.b.t. verstrekking archief 
Commissie Dossier J.A. Poch 

     
     

     

 

 
  

 
1. Aanleiding 

N.a.v. uw Kamerbrief van 5 oktober 2022 heeft de VKC gevraagd om de 
(beslis)nota’s te ontvangen die zien op het al dan niet verstrekken van het archief 
van de Commissie Dossier J.A. Poch (hierna: de Commissie) aan de Kamer.  
 
Tijdens de procedurevergadering van de VKC waar uw Kamerbrief werd 
besproken, op 12 oktober 2022, werd gesproken over:  

- de nota(’s) aan uw ambtsvoorganger in relatie tot diens toezegging tot 
verstrekking van het archief en  

- nota(’s) aan u in relatie tot de beslissing niet tot verstrekking over te 
gaan. 

 
Het verzoek van de VKC zoals geuit in de procedurevergadering van 12 oktober 
2022 zit als achtergrondinformatie bij deze beslisnota. Op 7 december 2022 en 25 
januari jl. heeft de VKC gerappelleerd op dit verzoek. Vervolgens heeft u bij 
Kamerbrief van 30 januari jl. een procedurele update gegeven en is bij de 
procedurevergadering van 8 februari jl. nogmaals dringend verzocht om de 
(beslis)nota’s binnen twee weken te ontvangen. 

 
2. Geadviseerd besluit 

Over te gaan tot openbare verstrekking van de nota’s en één e-mailbericht 
omtrent het (al dan niet) verstrekken van het archief van de Commissie aan de 
Kamer met toelichtende Kamerbrief.  
 

3. Kernpunten 
(Beslis)nota’s 
Het verzoek van de VKC van 12 oktober 2022 spreekt over beslisnota’s, maar een 
aanzienlijk deel van de nota’s met betrekking tot het verstrekken van (delen van) 
het archief aan de Kamer is niet voor de openbaarheid opgesteld, omdat toen nog 
niet met beslisnota’s werd gewerkt. Het verzoek van de VKC wordt daarom 
opgevat als verzoek om alle nota’s (ongeacht of zij het label van beslisnota 
dragen) te ontvangen die zien op besluitvorming door u of uw ambtsvoorganger 
ten aanzien van de (al dan niet) verstrekking van het archief. Dat wordt in de 
Kamerbrief dan ook uitgelegd. Het besluit op 7 juli 2022 om af te zien van 
vertrouwelijke terinzagelegging van het archief gelet op de mogelijke 
verstrekkende gevolgen voor betrokkenen werd door u per e-mail genomen. Deze 
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e-mail betreft een dringend signaal dat direct heeft geleid tot een gewijzigd 
besluit ten opzichte van de nota van 5 juli 2022. Deze besluitvorming volgde 
elkaar zo snel op dat er geen aanvullende beslisnota is opgesteld. Dit zou onder 
normale omstandigheden wel het geval zijn geweest. Daarom is deze e-mail ook 
meegezonden. Naar aanleiding van dit besluit en signaal zijn vervolgens de 
scenario’s uitgedacht en uitgewerkt die staan beschreven in de nota van 6 
september 2022. 
 
Het signaal 
Daarnaast wordt in de Kamerbrief stilgestaan bij het signaal dat is ontvangen. Dit 
signaal maakt dat u heeft moeten concluderen dat openbare verstrekking van het 
archief in de vorm waarin het voorlag niet mogelijk is vanwege de verstrekkende 
gevolgen voor meerdere betrokkenen (waarover de Kamer in uw brief van 
5 oktober 2022 al werd geïnformeerd). In deze brief wordt uitgedrukt dat 
informatie in (beslis)nota’s die ingaat op de inhoud van dit signaal onleesbaar is 
gemaakt, net als persoonsgegevens zoals dat gebruikelijk is.  
 
Relatie met Woo-verzoeken 
Inmiddels werden meerdere Woo-verzoeken ontvangen ten aanzien van zowel 
(delen van) het archief als ten aanzien van de besluitvorming omtrent het (al dan 
niet) verstrekken van het archief. Een eerder ontvangen Woo-verzoek t.a.v. het 
archief werd begin 2022 afgewezen met als argument de geplande verstrekking 
van het archief aan de Kamer op grond van artikel 68 Grondwet. Nu er opnieuw 
Woo-verzoeken naar (delen van) het archief zijn ingediend, moeten deze op hun 
merites worden beoordeeld. Als de Kamer uw aanbod tot gedeeltelijke 
openbaarmaking van documenten uit het archief die wel verstrekt kunnen 
worden, niet aanneemt, blijft hoe dan ook staan dat het gehele archief nogmaals 
op grond van de Woo moet worden beoordeeld. Uiteraard wordt het dossier in de 
vorm die de Woo-verzoeker ontvangt als eerste aan de Kamer ter beschikking 
gesteld.  
 

4. Toelichting 
(Beslis)nota’s 
De toezegging tot verstrekking van het archief is op 1 maart 2021 door uw  
ambtsvoorganger gedaan. Er is daarom een zoekslag gedaan naar nota’s m.b.t. 
besluitvorming t.a.v. het al dan niet verstrekken van het archief tussen aanvang 
2021 en heden. De volgende nota’s zijn geïdentificeerd die zien op besluitvorming 
over het al dan niet verstrekken van het archief: 
 

- Nota van 27 september 2021 m.b.t. verstrekking van enkele documenten 
vooruitlopend op algehele verstrekking van het archief; 

- Nota van 12 oktober 2021 m.b.t. een specifiek document dat ter 
vertrouwelijke inzage zal worden gelegd; 

- Nota van 10 november 2021 m.b.t. vertraging in de verstrekking van het 
archief; 

- Nota van 14 december 2021 m.b.t. beslispunten ten aanzien van de 
lakwijze van het archief met het oog op de verstrekking ervan;  

- Nota van 5 juli 2022 m.b.t. verstrekking van gehele archief (deze nota 
werd ambtelijk aan u voorgelegd met concept voor een Kamerbrief die 
uiteindelijk niet in die vorm is verstuurd vanwege de ontwikkelingen op 
dat moment; de Kamerbrief die uiteindelijk op 14 juli 2022 werd 
verzonden ging niet van een nota aan u vergezeld); 

- E-mailbericht van 7 juli 2022 met een dringend signaal;  



 
 
 

   Pagina 3 van 3 
 

 

 
Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Juridische en 
Operationele 
Aangelegenheden

  
 
Datum 
20 februari 2023 
 

Ons kenmerk 
  
 

 
 

- Nota van 6 september 2022 m.b.t. vervolgstappen met advies het archief 
niet te verstrekken; 

- Nota van 29 september 2022 m.b.t. advies het archief niet te verstrekken 
(deze beslisnota is reeds gepubliceerd samen met de Kamerbrief van 
5 oktober 2022, maar wordt hierbij nogmaals gedeeld);  

- Nota van 24 oktober 2022 m.b.t. nadere bespreking van al dan niet 
verstrekken van het archief; 

- Nota van 16 november 2022 m.b.t. oplossingsrichtingen; 
- Nota van 30 januari 2023 m.b.t. het versturen van een brief aan de 

Kamer waarin een procesupdate wordt gegeven dat u nog doende was te 
kijken naar de wijze waarop uitvoering kan worden gegeven aan het 
verzoek van de VKC (deze beslisnota is reeds gepubliceerd samen met de 
Kamerbrief van 30 februari 2023, maar wordt hierbij nogmaals gedeeld). 

 
Bijlagen: 

- Mailwisseling die ziet op besluitvorming over al dan niet verstrekken van 
het archief van de Commissie; 

- Concept voor Kamerbrief met aanbieding van de beslisnota’s;   
- De (beslis)nota’s m.b.t. besluitvorming over al dan niet verstrekken van 

het archief.  
  
Achtergrondinformatie:  

- Het verzoek van de VKC van 12 oktober 2022. 
 

5. Informatie die zich niet leent voor openbaarmaking 
5.1 Toelichting 

In onderstaande tekst wordt nadere toelichting gegeven m.b.t. voornoemd 
signaal. De inhoud van dit signaal en de reden dat het belang van de Staat zich 
tegen openbaarmaking van het archief en bepaalde delen van beslisnota’s verzet 
lenen zich niet voor openbaarmaking, nu dit reeds op zichzelf het belang van de 
Staat schaadt.  
 
De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 


