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Directie Juridische Zaken  

Rijnstraat 8 
2515 XP Den Haag 
Postbus 20061 
2500 EB Den Haag 
Nederland 
www.rijksoverheid.nl  
Nederland 
www.nederlandwereldwijd.nl 

Contactpersoon 
Directie Juridische Zaken 
Nederlands Recht 

 
E woo@minbuza.nl 

 
 

 

 

 

 

 

Geachte […], 

 

In uw verzoeken van 30 oktober 2022, door mij ontvangen op 30 oktober 
2022 heeft u mijn Ministerie gevraagd om informatie openbaar te maken 
over de terugkeer van twee DDR deserteurs naar Nederland en over één 
DDR deserteur genaamd ‘Roland Wolf’. 

Op 9 november 2022 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoeken in 
goede orde zijn ontvangen  

Met dit schrijven beslis ik op uw twee verzoeken. 

 

Wettelijk kader 
Verzoek op basis van de Wet Open overheid 
U heeft uw verzoeken om openbaarmaking van informatie gedaan op 
grond van de Wet Open Overheid. 
 

Besluit 

Naar aanleiding van uw verzoeken is bij mijn ministerie gezocht naar 
documenten die u met uw verzoeken heeft opgevraagd. Over de 
terugkeer van de twee DDR deserteurs en deserteur genaamd ‘Roland 
Wolf’ is geen informatie gevonden. Ik kan uw verzoeken om die reden niet 
inwilligen.  
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Datum 
Onze referentie 
 

 

 

 

Nationaal archief 

De stukken waarin de informatie staat die u heeft opgevraagd zijn 
mogelijk reeds overgebracht naar het Nationaal Archief. U kunt in dat 
geval het Nationaal Archief benaderen voor inzage van deze documenten.  

 

Vragen 

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw twee verzoeken, dan kunt 
u contact opnemen met onze Woo-desk via woo@minbuza.nl. Voor meer 
informatie over de Woo-procedure, kunt u kijken op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-open-overheid-woo  

 

Ondertekening 
De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze, 

Cluster Coördinator Open Overheid 

 
 
[Deze brief is niet voorzien van een handtekening. In een formele en beveiligde 
omgeving is vastgelegd dat de beslissingsbevoegde akkoord is met de inhoud van 
dit document en de verzending.] 
 
 

H.D. Streef 

 

 

 

 

 

 

 

Bezwaarclausule 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum boven dit besluit een bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift moet door u als indiener zijn ondertekend en bevat ten minste 
uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
en de reden(en) waarom u vindt dat het besluit niet klopt. Dit bezwaarschrift moet u richten 
aan: de Minister van Buitenlandse Zaken, t.a.v. de Directie Juridische Zaken, Postbus 
20061, 2500 EB Den Haag. 
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