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Uw kenmerk 

Geacht: 

In uw verzoek, door mij ontvangen op 23 februari 2023, heeft u het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) gevraagd om informatie 
openbaar te maken inzake de ontwikkeling rondom de opkomst en ondergang van 
de Nederlandse Moslimomroep (NMO) en andere omroepen die zendtijd 
verzorgden voor moslims en de betrokkenheid van BZK daarbij. 

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

Besluit 
Ik besluit uw verzoek niet in te willigen. De informatie waar u naar vraagt is 
namelijk niet in het bezit van het ministerie van BZK, maar berust mogelijk onder 
het ministerie van OCW. Het ministerie van OCW heeft uw Woo-verzoek ook 
ontvangen. Wij hebben uw Woo-verzoek daarom ook niet doorgestuurd naar 
OCW. Het ministerie van OCW zal uw Woo-verzoek verder in behandeling nemen. 

Publicatie 
Dit besluit wordt op www.rijksoverheid.n1 geplaatst. 
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Vragen 
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact 
opnemen met " 	 Voor meer informatie over de Woo- 
procedure, kunt u kijken op https://www.rijksoverheid.nlionderwerpen/wet-open-
overheid-woo.  

Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 
Namen= deze, 
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Directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat 
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