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Datum 7 december 2020 
Betreft Besluit op uw Wob-verzoek inzake het NS-besluit met 

betrekking tot slachtoffers WO II 
  
 

 

 

Geachte 

In uw e-mailbericht van 11 juni 2020, ontvangen op dezelfde datum, heeft u  
met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om 
informatie over het besluit van de Nederlandse Spoorwegen (NS) om een 
individuele tegemoetkoming beschikbaar te stellen aan gespecificeerde WO-II-
slachtoffers. 
 
U vraagt om documenten met informatie over de communicatie, overwegingen en 
besluitvorming vanaf 1 augustus 2018 die hebben geleid tot het NS-besluit van 
27 november 2018 om een individuele tegemoetkoming beschikbaar te stellen 
aan gespecificeerde WO-II-slachtoffers.  
 
Tevens vraagt u om documenten over de voorbereiding, besluitvorming en 
totstandkoming van de organisatie van de uitvoering van de Stichting Individuele 
Tegemoetkoming Slachtoffers WO-II Transporten NS en de Commissie Individuele 
Tegemoetkoming Slachtoffers WO-II Transporten NS. 
 
Daarnaast vraagt u om de feitelijke uitvoering van het genoemde NS-besluit tot 
op heden, de behandeling van aanvragen en de beargumenteerde beslissingen 
om in individuele gevallen tot toekenning of afwijzing over te gaan. 
 
Tenslotte vraagt u om de communicatie en het overleg over en direct of indirect 
naar aanleiding van al het vorenstaande tussen de NS en de regering c.q. 
rijksoverheid, in de gehele periode van 1 augustus 2015 tot heden. 
 
De ontvangst van uw verzoek heb ik u schriftelijk bevestigd bij brief van 16 juni 
2020, met kenmerk 2020-0000113063. In dezelfde brief is de beslistermijn met 
vier weken verdaagd. Op 5 augustus 2020 bent u per e-mail geïnformeerd dat er 
bij derde-belanghebbenden is gevraagd om een zienswijze. In deze e-mail werd 
tevens aangegeven dat de beslistermijn daarmee werd opgeschort met twee 
weken. 
 
Telefonisch contact 
Op 18 juni 2020 heeft u telefonisch een toelichting gegeven op uw Wob-verzoek. 
U heeft in dit gesprek toegelicht dat u het er niet mee eens bent dat er bepaalde 
groepen uitgesloten worden van de tegemoetkomingregeling van het NS-besluit. 
Daarom wilt u weten hoe de regeling van de NS tot stand is gekomen. Hierbij 
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heeft u uitdrukkelijk te kennen gegeven dat u op zoek bent naar documenten 
betreffende de individuele tegemoetkoming. 
 
Het is helaas niet gelukt om op tijd op uw Wob-verzoek te beslissen. Op  
2 september 2020 bent u hierover reeds telefonisch geïnformeerd. U heeft in dat 
gesprek aangegeven dat u akkoord ging met een langere beslistermijn. Het 
telefoongesprek van 2 september 2020 is aan u bevestigd in het e-mailbericht 
van 10 september 2020. 
 
Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Ik licht 
mijn besluit hieronder toe. 
 
Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn 29 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn 
opgenomen in een inventarislijst, zie hiertoe bijlage B.  
 
Reeds openbare documenten 
Bij de zoekslag is een aantal documenten gevonden die al openbaar zijn. Deze 
betreffen informatie die is gepubliceerd op de website van de NS. De inhoud van 
dit document is dan ook reeds openbaar gemaakt. Voor de vindplaats daarvan 
verwijs ik naar bijlage B. 
 
Buiten reikwijdte verzoek 
Een aantal documenten bevat passages die over andere onderwerpen gaan dan 
de hierboven genoemde onderwerpen van uw verzoek. Deze passages vallen 
inhoudelijk niet binnen de reikwijdte van uw verzoek. Om die reden heb ik de 
passages onleesbaar gemaakt onder van vermelding van ‘buiten verzoek’. Dit is 
eveneens in de inventarislijst aangegeven. 
 
Wanneer pagina’s geheel buiten het verzoek vallen, worden deze geheel uit de 
set met documenten gehaald. Wanneer dit het geval is, is dit in het betreffende 
document aangegeven.  
 
Derde-belanghebbenden 
Bij de openbaarmaking van diverse documenten speelt het belang van derden 
een rol. Deze derde-belanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te 
geven over de openbaarmaking hiervan middels een zienswijze.  
 
Een aantal van de derde-belanghebbenden heeft bedenkingen aangevoerd die 
niet zien op een uitzonderingsgrond van de Wob. Deze kunnen daardoor geen 
belemmering vormen voor openbaarmaking. Het gaat hierbij om het document  
met de naam ‘Notitie update Commissie Cohen’ van 13 mei 2019.  
 
Die betreffende derde-belanghebbenden hebben aangegeven dat er nog een 
toelichting op dat document dient te worden gegeven, om een juist beeld te 
schetsen van hetgeen is gebeurd nadat het document van 13 mei 2019 is 
opgesteld. Uit dit document komt volgens NS en de Commissie Individuele 
Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS (hierna: Commissie Cohen) 
namelijk niet naar voren dat de tegemoetkomingsregeling ziet op slachtoffers van 
de genocide, hetgeen wel het geval is.  
 
Volgens deze derde-belanghebbenden heeft het afronden van het advies van de 
Commissie Cohen aan NS en daarmee ook de precieze details van de 
tegemoetkomingsregeling plaatsgevonden nadat de onderhavige notitie van  
13 mei 2019 is opgesteld. NS heeft steeds de intentie gehad om aan 
(nabestaanden van) slachtoffers van de genocide die NS heeft getransporteerd, 
zijnde Roma, Joden en Sinti, een tegemoetkoming beschikbaar te stellen. Dit zijn 
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de groepen die de bezetter tijdens WO II vervolgde met het oogmerk hen als 
bevolkingsgroep uit te roeien. 
 
Over bovenstaande heeft telefonisch contact plaatsgevonden tussen de heer Van 
Boxtel en de minister van Financiën. Daarna, op 26 juni 2019, is het advies van 
de Commissie Cohen gepubliceerd. 
 
Uit het document van 21 april 2020, waarin de minister van Financiën de 
Kamervragen beantwoordt over de commissie Individuele tegemoetkoming 
slachtoffers WO II transporten NS, blijkt ook welke doelgroepen vallen onder de 
tegemoetkomingsregeling. Dit document is reeds openbaar. U treft dit document 
aan in bijlage B. Om u van dienst te zijn, stuur ik u hiervan een kopie. 
  
Wettelijk kader 
Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Wob. Voor de relevante 
bepalingen verwijs ik u naar bijlage A.  
 
Het recht op openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en 
democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Er 
wordt niet gekeken naar het specifieke belang van de verzoeker.  
 
Openbaarmaking in de zin van de Wob betekent openbaarmaking voor iedereen. 
In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. Hierbij wordt getoetst aan de 
artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven in welke gevallen 
openbaarmaking kan of moet worden geweigerd. Voorts kan het bestuursorgaan 
besluiten om op grond van de uitzonderingsgronden genoemd in de artikelen 10 
en 11 van de Wob (zie bijlage A) of op grond van eventuele bijzondere 
openbaarmakingsregimes documenten (gedeeltelijk) niet openbaar te maken. 
 
Motivering 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e, 
van de Wob) 
In diverse documenten staan persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die 
herleidbaar zijn tot een persoon. Ik weeg het belang van eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Deze 
informatie maak ik dus niet openbaar. Waar van toepassing heb ik deze 
persoonsgegevens onleesbaar gemaakt onder vermelding van 10.2.e.  
 
Waar het gaat om de persoonsgegevens van ambtenaren in de documenten merk 
ik het volgende op. Indien het gaat om namen van medewerkers die niet wegens 
hun functie in de openbaarheid treden, weegt het belang van eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer van de desbetreffende ambtenaar zwaarder dan het 
algemeen belang van openbaarheid. Deze persoonsgegevens maak ik dus niet 
openbaar. Waar van toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar 
gemaakt onder vermelding van 10.2.e. Namen van medewerkers die wel 
vanwege hun functie in de openbaarheid treden maak ik wel openbaar. 
 
Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede 
lid, onder g, van de Wob) 
Openbaarmaking van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan 
niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige 
bevoordeling of benadeling van belanghebbenden bij die informatie. Hiertoe merk 
ik het volgende op.  
 
Er zijn documenten die inzicht geven in de input van derde partijen, opdat de 
minister van Financiën voldoende kennis heeft om een beslissing te nemen en 
verantwoording te kunnen afleggen. Het openbaar maken van bepaalde passages 
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in deze documenten kan ertoe leiden dat derde-belanghebbende terughoudender 
zullen zijn met het geven van hun mening of input aan het ministerie van 
Financiën. Dit kan leiden tot onevenredige benadeling van het ministerie omdat er 
dan minder goed kan worden voorzien in de informatievoorziening richting de 
Tweede Kamer. Tevens kan openbaarmaking van deze informatie een vertekend 
beeld geven. Ook om deze reden is informatie op deze grond onleesbaar 
gemaakt. 
 
Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad (artikel 11, eerste 
lid, van de Wob) 
Documenten die zijn opgesteld voor intern beraad zijn onder andere: notities van 
ambtenaren, correspondentie tussen de onderdelen van een ministerie en tussen 
ministeries onderling, concepten van documenten, agenda’s, notulen, 
samenvattingen en conclusies van interne besprekingen. Ik maak persoonlijke 
beleidsopvattingen in die documenten niet openbaar. Onder persoonlijke 
beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, commentaren, 
voorstellen, inschattingen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten. 
De desbetreffende documenten zijn interne notities en bevatten input voor het 
document Beantwoording Kamervragen commissie Individuele tegemoetkoming 
slachtoffers WO II transporten NS van 21 april 2020. Dat document is reeds 
openbaar.  
 
Een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het 
intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -voorbereiding moet 
gewaarborgd zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met 
bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de 
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. 
 
Daarom heb ik de persoonlijke beleidsopvattingen in de betreffende documenten 
onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 11.1. 
 
Ik wijs erop dat diverse documenten al openbaar zijn, dan wel met dit besluit 
openbaar worden gemaakt. Er zijn eveneens concepten van deze documenten 
aangetroffen. Voor zover de conceptteksten afwijken van de definitieve versie 
bevatten deze persoonlijke beleidsopvattingen. Voor zover de conceptteksten 
overeenkomen met de definitieve teksten zijn ze dus al openbaar of worden met 
dit besluit openbaar gemaakt. Conceptversies, behoudens uitzonderingen, maak 
ik daarom niet openbaar.  
 
Voor zover er ook feitelijke informatie in de betreffende documenten staat, is die 
informatie zodanig verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen dat die daar 
niet los van kan worden gezien. Ik maak dan een document niet openbaar, omdat 
dit de interne woordvoeringslijn betreft en om die reden valt onder intern beraad 
als bedoeld in 11.1 van de Wob. Tenslotte zijn er bij de zoekslag conceptversies 
gevonden van document, waarvan de informatie openbaar is gemaakt door 
plaatsing op de website van de NS. 
 
Tevens betreft is een document aangetroffen dat na het onleesbaar maken ervan 
op grond van 11.1 slechts informatie bevat die puur van administratieve aard is. 
Openbaarmaking van deze informatie is niet zinvol. Ik maak daarom dit hele 
document niet openbaar. 
 
Op grond van artikel 11, tweede lid, van de Wob kan ik besluiten informatie te 
geven over persoonlijke beleidsopvattingen in het belang van een goede en 
democratische bestuursvoering. Dit belang is echter niet aanwezig, gelet op de 
aard en de inhoud van de informatie. 
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Daarbij is het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering 
als standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de publieke 
discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 11, 
tweede lid, van de Wob informatie te verstrekken over deze persoonlijke 
beleidsopvattingen. 
 
Wijze van openbaarmaking 
Voor de openbaarmaking van de documenten maak ik gebruik van uitgestelde 
openbaarmarking. U ontvangt wel al de inventarislijst. Het is mogelijk dat een 
derde-belanghebbenden bezwaar heeft tegen de openbaarmaking van de 
documenten. Deze derde-belanghebbende krijgt twee weken na dagtekening van 
het besluit de tijd om een bezwaarschrift in te dienen en de rechtbank te 
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als de derde dit niet doet, 
worden de documenten u na afloop van deze termijn toegestuurd. Als de derde 
wel bezwaar maakt en verzoekt om een voorlopige voorziening, wordt deze 
procedure afgewacht. 
 
De stukken worden met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor een 
ieder kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl. 
  
Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbende(n). 
 

Hoogachtend, 
 
de minister van Financiën,  
namens deze, 
 
 
 
 
mr. drs. M.A.A. di Bucchianico 
Plv. 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 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor 

zover dit: 
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de 

Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking 
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 
belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties; 
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

nemen van de informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 
wel van derden. 

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voor zover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 

(...)  
 
Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 

behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot 
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of 
zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in 
tot personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opge-
nomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen 
daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden 
van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is 
gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het 
belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen 
kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, 
tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. 

 



Doc. nr. Datum Titel doc. Beoordeling Weigeringsgrond Toelichting ID

1 14-11-2018 Notitie Compensatie Deportatie van 14 november 2018 Deels Openbaar 10.2.e;10.2.g;11.1 695496

2 5-3-2020 Notitie bij Kamervragen Commissie Cohen van 5 maart 2020 Deels Openbaar 10.2.e; 11.1;buiten verzoek Kamervragen zijn al openbaar. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-

2542.html

695498

3 20-3-2020 Notitie aangepaste Kamervragen commissie Cohen van 20 maart 2020 Deels Openbaar 10.2.e; 11.1;buiten verzoek Kamervragen zijn al openbaar, zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-

2542.html

695499

4 14-4-2020 Notitie Kamervragen commissie Cohen van 14 april 2020 Deels Openbaar 10.2.e; 11.1; buiten verzoek 695500

5 17-4-2020 Notitie Kamervragen commissie Cohen van 17 april 2020 Deels Openbaar 10.2.e;11.1;buiten verzoek Reeds 

openbaar

Vindplaats van de tweede bijlage: Tweede Kamer, Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, 

nr. 2542

695501

6 13-5-2019 Notitie Update commissie Cohen van 13 mei 2019 Deels Openbaar 10.2.e;10.2.g 695502

7 17-6-2019 Conceptadvies commissie Cohen van 17 juni 2019 Deels Openbaar 10.2.e;10.2.g 695503

8 6-12-2018 Document starttekst commissie Deels Openbaar 10.2.e 695504

9 5-12-2018 5.12.2018.CONCEPT starttekst commissie - vertrouwelijk (002) Niet Openbaar 10.2.g. Openbaar op website van NS: https://www.ns.nl/over-ns/dossier/tweede-wereldoorlog.html en 

https://commissietegemoetkomingns.nl/achtergrond

695594

10 7-2-2020 FIN 76044 Beantwoording Kamervragen commissie Individuele 

tegemoetkoming slachtoffers WO II transpor

Reeds Openbaar 10.2.e Vindplaats reeds openbaar document: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/21/beantwoording-kamervragen-

commissie-individuele-tegemoetkoming-slachtoffers-wo-ii-transporten-ns

695505

11 27-11-2018 FW: met wijzigingen Niet Openbaar 10.2.e;11.1 695506

12 27-11-2018 Woordvoeringslijn Niet Openbaar 11.1 695602

13 26-6-2019 FW: Onder embargo tot 17:00 uur: Commissie Individuele Tegemoetkoming 

Slachtoffers WOII 

Deels Openbaar 10.2.e 695507

16 26-6-2019 Persbericht commissie Deels Openbaar 10.2.e Het openbare advies is hier te vinden: https://commissietegemoetkomingns.nl/advies 695598

15 26-6-2019 Advies-Commissie-Individuele-Tegemoetkoming-Slachtoffers-WO-II-

Transport...

Reeds Openbaar https://commissietegemoetkomingns.nl/app/uploads/2019/06/Samenvatting-advies-Commissie-

Individuele-Tegemoetkoming-Slachtoffers-WO-II-Transporten-NS en 

link:https://commissietegemoetkomingns.nl/app/uploads/2019/06/Advies-Commissie-Individuele-

Tegemoetkoming-Slachtoffers-WO-II-Transporten-NS

695597

14 26-6-2019 Persbericht NS komt slachtoffers transporten Tweede Wereldoorlog 

individ...

Reeds Openbaar Vindplaats: https://nieuws.ns.nl/ns-komt-slachtoffers-transporten-tweede-wereldoorlog-individueel-

tegemoet/

695595

17 14-12-2018 FW: Opdrachtomschrijving commissie Deels Openbaar 10.2.e;10.2.g 695508

18 6-12-2018 13.12.2018.CONCEPT starttekst commissie - vertrouwelijk (002) Niet Openbaar 10.2.g. Openbaar op website van NS https://www.ns.nl/over-ns/dossier/tweede-wereldoorlog.html en 

https://commissietegemoetkomingns.nl/achtergrond

695596

19 21-2-2020 Nieuwsbericht Cie Cohen Deels Openbaar 10.2.e 695509

20 21-2-2020 Persbericht CTNS 20022020 Deels Openbaar 10.2.e 695603

21 17-3-2020 RE: Call Hoekstra Deels Openbaar 10.2.e;buiten verzoek 695512



22 13-11-2018 Re: Contact Deels Openbaar 10.2.e 695513

23 6-8-2018 RE: deportatie Joden Deels Openbaar 10.2.e;11.1 695514

24 7-12-2018 Re: Document starttekst commissie Deels Openbaar 10.2.e 695515

25 13-2-2020 RE: Kamervragen commissie Cohen Deels Openbaar 10.2.e 695516

26 12-4-2019 RE: NS en WOII Deels Openbaar 10.2.e 695518

27 27-11-2018 RE: Overleg NS Joodse nabestaanden Deels Openbaar 10.2.e;11.1 695519

28 27-11-2019 RE: SPOED-vraag ivm motie NS Deels Openbaar 10.2.e 695520

29 19-11-2018 RE: Notitie: Compensatie Deportatie met NS-treinen in WOII Deels Openbaar 10.2.e;11.1 695521
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