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Geachte heer               ,

Op 1 december 2021 heeft u via het Wob-formulier met beroep op de Wet

openbaarheid van bestuur verzocht om openbaarmaking van documenten rondom

het aangespannen geschil bij de Raad van State door de Harderwijkse

scholenkoepels dat zich richtte tegen de komst van het Tjalling Koopmans College

naar Harderwijk. Het registratienummer van uw verzoek is        .

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 3 december

2021, kenmerk                    , aan u toegezonden per e-mail. 

Ik heb uw verzoek getoetst aan de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs

ik u naar de bijlage.

Besluit

Ik kan uw verzoek niet honoreren, omdat er geen documenten bij het ministerie

berusten die vallen binnen het toepassingsbereik van de Wob en de reikwijdte van

uw verzoek. 

Toelichting

Bijzonder regime voor processtukken

Voor processtukken geldt dat sprake is van een speciale openbaarheidsregeling,

die voorrang heeft boven de Wob. Op grond van artikel 8:79, tweede lid, van de

Algemene wet bestuursrecht (Awb), is de Wob niet van toepassing op

openbaarmaking van processtukken. Zie voor een bevestiging van dit standpunt

de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 

16 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2180, waarin is geoordeeld dat in artikel

8:79 Awb een bijzondere en uitputtende openbaarmakingsregeling is vervat, die

voorrang heeft boven de Wob. Processtukken worden derhalve niet in het kader

van de Wob voor een ieder openbaar gemaakt en aan u verstrekt.

 

                 

               

                 

Per mail verzonden: 

        @gmail.com  

Datum 22 december 2021 

Betreft Wob-besluit ‘Tjalling Koopmans College te Harderwijk’

Wetgeving en Juridische

Zaken

Rijnstraat 50 

Den Haag

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

www.rijksoverheid.nl

Contact

Dienstpostbus Wob

                 @minocw.nl 

Onze referentie

                    

Uw e-mail van

01 december 2021

Bijlagen

1 – Relevante artikelen Wob

Bezwaar

Als u belang hebt bij dit besluit,

dan kunt u hiertegen binnen 6

weken, gerekend vanaf de

verzenddatum, bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar

DUO, Postbus 30205, 2500 GE

Den Haag. U kunt uw bezwaar

ook digitaal indienen op

www.bezwaarschriftenocw.nl.
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https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:2180
http://www.bezwaarschriftenocw.nl/
http://www.rijksoverheid.nl
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Onze referentie

                    

 

Reikwijdte van uw verzoek

Uw verzoek heeft betrekking op documenten ‘rondom het aangespannen geschil

bij de Raad van State door de Harderwijkse scholenkoepels’, gericht tegen de

komst van het Tjalling Koopmans College naar Harderwijk. Dit geschil betreft de

periode van de aanvraag van 28 oktober 2014 tot de uitspraak op 18 januari

2017. Er zijn geen documenten aangetroffen die binnen deze reikwijdte vallen,

anders dan processtukken. 

E-mailboxen niet langer beschikbaar

Dat er geen andere documenten bij het ministerie berusten die binnen de

reikwijdte van uw verzoek vallen kan worden verklaard vanuit de huidige stand

van de informatiehuishouding. De medewerkers die destijds bij het dossier en de

zaak betrokken waren zijn inmiddels allen niet langer meer werkzaam bij mijn

ministerie. De e-mailboxen van medewerkers die al geruime tijd uit dienst zijn

worden niet bewaard. Daardoor zijn de documenten waar u om verzocht ook niet

langer meer aanwezig en beschikbaar om op grond van de Wob te beoordelen en

openbaar te maken. Uiteraard is er ook gezocht in andere systemen, maar dit

heeft geen relevante resultaten opgeleverd. 

Zoals algemeen bekend wordt er hard aan gewerkt om de informatiehuishouding

van de diverse ministeries te verbeteren, maar dit zal in uw geval helaas ook niet

op termijn tot andere uitkomst (kunnen) leiden nu deze verbeterslag het

verdwijnen van de desbetreffende e-mailboxen niet ongedaan zal maken. 

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

namens deze,

de directeur Wetgeving en Juridische Zaken,

 

mr. C. Riezebos
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Onze referentie

                   

 

Bijlage – Relevante artikelen uit de Wob

Artikel 1 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander
materiaal dat gegevens bevat; 

b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op
beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en
de uitvoering ervan; 

c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen
een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in
het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke
aangelegenheid; 

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en
waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij
ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn
voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een
adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als
leden daarvan beschouwd; 

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie,
met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel
of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort
het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de
onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd; 

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of
conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid
en de daartoe door hen aangevoerde argumenten; 

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van
de Wet milieubeheer. 

Artikel 3 
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over

een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een
onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling,
dienst of bedrijf. 

2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of
het daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst
te ontvangen. 

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het

bestuursorgaan de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te
preciseren en is het hem daarbij behulpzaam. 

5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het

bepaalde in de artikelen 10 en 11. 

10.2.e


