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5.1.2e 

Per e-mail: 5.1.2e 

Datum 	23 maart 2023 
Onderwerp Uw Woo-verzoek van 23 december 2022 

Geachte heer 5.1.2e 

Op 23 december 2022 heeft u een verzoek ingediend op grond van de Wet open 
overheid (Woo) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. In dit verzoek vraagt 
u om correspondentie, e-mails, documenten en andere berichten met betrekking 
tot de heer 5.1.2e 	 , de heer 5.1.2e 	 , de heer 
5.1.2e 	 en de 5.1.2e 
5.1.2e 	openbaar te maken. 

Op 11 januari 2023 heb ik u per brief laten weten dat ik uw verzoek in goede orde 
heb ontvangen en ik binnen vier weken een besluit zou nemen. U heeft op 10 
februari 2023 een e-mail gestuurd naar mijn ministerie, waarin u het ministerie in 
gebreke stelt. 

Ik wil mijn excuses aanbieden voor het feit dat u een lange tijd heeft moeten 
wachten op dit besluit. 

1. Wettelijk kader 

Ik begrijp uw verzoek als een verzoek op basis van de Wet open overheid (hierna: 
Woo). De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1 bij deze brief. 

2. Besluit 

Ik kan uw verzoek niet inwilligen. 

Na het inventariseren van de documenten is gebleken dat alle documenten die 
aanwezig zijn bij mijn ministerie afkomstig zijn van het Openbaar Ministerie. Het 
betreffen geen andere documenten dan de documenten die geïnventariseerd zijn 
bij het Openbaar Ministerie. Aangezien u daar op 23 december 2022 eenzelfde 
verzoek heeft ingediend, zijn al deze documenten reeds beoordeeld. Ik verwijs 
dan ook graag naar het besluit van het Openbaar Ministerie dat zij op 16 februari 
2023 hebben genomen met het kenmerk 2022/152. Dit besluit is te raadplegen 
via de volgende link: Functioneel Parket' Woo-besluit m.b.t. alle correspondentie, e- 
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mails, documenten en andere berichten omtrent verschillende personen en  
entiteiten] kenmerk: 2022/152' I WooNVob-besluit 1 Openbaar Ministerie. 

Deze brief wordt (geanonimiseerd) op www.rijksoverheid.nl  gepubliceerd. 

Vragen 
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact 
opnemen met 5.1.2e 	 . Voor meer informatie over de Woo- 
procedure, kunt u kijken op riiksoverheid.nl. 
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Hoogachtend, 
de minister van Justitie en Veiligheid, 
namens deze, 

5.1.2e 

Bezwaarclausule 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend 
gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener 
zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister 
van Justitie en Veiligheid, ter attentie van de directie Wetgeving en Juridische 
Zaken, sector Juridische Zaken, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag. 
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