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Betreft Wob-besluit inzake Cozy Bear

Geachte

Bi) brief van 20 december 2018, ontvangen op 10 januari 2019, hebt u,

______

bij het ministerie van Algemene Zaken een verzoek op grond van
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) Ingediend.
U verzoekt, over het jaar 2018, om documenten en communicatie betreffende de
publicaties van de Volkskrant en Nieuwsuur over het onderzoek van de
Nederlandse inlichtingendiensten naar Cozy Bear binnen het minlsterie en tussen
het ministerie en andere instanties. Daarblj geeft u aan dat u meer inzicht wilt in
de beleidsmatige gevolgen van deze publicatle.
BIJ brief van ii. januari 2011 Is de ontvangst van uw verzoek bevestigd en bij brief
van 4 februari 2019 is de beshstermijn verdaagd.

laventarisatle documenten/besluit
T.b.v. de wekelijkse persconferentie na de ministerraad zijn op 26 jariuari 2018
conceptspreekpunten over genoemde publicaties van 25 en 26 jariuari 2018
opgesteld. Deze spreekpunten zien echter niet op de beleidsmatige gevolgen van
de publicatie. Voor het overige zijn geen documenten aarigetroffen.

Doorzending
Ult navraag is gebleken dat u een identiek verzoek bij het ministerie van
Bultenlandse Zaken, het ministerie van BZK, en het ministerle van Justitie en
Veiligheid heeft ingediend. Het doorzenden van uw verzoek naar voornoemde
ministeries is daarom niet nodig.

Wijze van openbaarmaklng
Dit besluit wordt geanonimiseerd op yiwwniksoverheIdj geplaatst.

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene
namens deze,

Ply. Secretarls-Generaal
dr.mr. L. van Poelgeest

Belanghebbenden kunnen binneri zes weken no de dog woarop dit besluit is bekend gemaakt
hiertegen schriftelfk bezwaar maken, onder vermelding van de gronden, bij de secretaris
generaal van het ministerie van Algemene Zaken.
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