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Betreft Uw Woo-verzoek

Geachte,

U hebt op 8 maart 2022 met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur 
(hierna: Wob) om informatie verzocht bij het ministerie van Justitie en 
Veiligheid. U heeft op 18 maart 2022 een gesprek gehad met 

vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de IND. 

Tijdens dit gesprek heeft u aangegeven naar welke documenten u op zoek 

bent. Bij besluit van 29 april 2022 is uw verzoek afgewezen omdat de door u 

gevraagde informatie reeds openbaar was gemaakt. Op 6 mei 2022 hebt u mij 

verzocht dit besluit te heroverwegen.

Wettelijk kader

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) in werking getreden. De 

Woo kent geen overgangsrecht voor de passieve openbaarmaking. De 

heroverweging van het primaire besluit vindt dus op grond van de Woo plaats.

Besluit

Ik verklaar uw bezwaar gedeeltelijk gegrond.

In uw bezwaarschrift hebt u uw verzoek van 8 maart 2022 verduidelijkt. Uw 

verzoek ziet op alle communicatie rondom het overleg van 30 september 2021, 

waaronder communicatie ter voorbereiding en ter afsluiting van voornoemd 

overleg. Naar aanleiding van uw nadere toelichting heeft er een tweede 

zoekslag plaatsgevonden. Daarbij zijn de hierna genoemde documenten 

aangetroffen.

1. Mail BZ Crisisteam

2. Vervolg operationaliseringsoverleg 1 oktober 2021

3. Mailwisseling van 30 september 2021 (RE: input bulletin)

4. Mailwisseling ter voorbereiding van het overleg

5. Mailwisseling van 30 september (RE: financiering vluchten)
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De documenten 2-5 zijn reeds openbaar gemaakt. Bij besluit van 14 februari 

2022 is namens de Minister van Buitenlandse Zaken op een ander verzoek van 

u tot openbaarmaking beslist. Hoewel dit verzoek betrekking had op 

documenten uit de periode van 4 oktober 2021 tot 16 oktober 2021, zijn 

hierbij ook stukken overgelegd met een eerdere datering, die vallen onder de 

reikwijdte van uw onderhavige verzoek. Het betreft bijlage 71 van voornoemd 

besluit, betreffende een operationaliseringsoverleg van 1 oktober 2021, en 

bijlagen 34, 51 en 64, betreffende mailwisselingen rondom het overleg op 30 

september 2021.1

Naast deze stukken is één nieuw document aangetroffen dat valt onder de 

reikwijdte van uw verzoek.

In de inventarisatielijst (bijlage 1) is per document aangegeven wat ik heb 

besloten ten aanzien van de openbaarmaking ervan, en welke 

weigeringsgrond(en) van toepassing is (zijn).

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e van de Woo blijft 

verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 

opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.

Persoonsgegevens van ambtenaren

Voor zover de documenten persoons- en contactgegevens van ambtenaren 

bevat, kan waar het gaat om het beroepshalve functioneren van ambtenaren, 

slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang van de 

eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het betreft 

het openbaar maken van namen en doorkiesnummers van ambtenaren. 

Namen zijn immers persoonsgegevens en het belang van de eerbiediging van 

hun persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken daarvan 

verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een 

naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, 

maar om openbaarmaking van de naam in de zin van de Woo. De persoonlijke 

levenssfeer van deze ambtenaren weegt naar mijn oordeel zwaarder dan het 

algemeen belang bij openbaarmaking van deze gegevens, waarbij van belang 

is dat de functies van deze ambtenaren niet inhouden dat deze beroepsmatig 

in de openbaarheid treden. Gelet op het voorgaande heb ik deze gegevens dan 

ook verwijderd uit het document.

Wijze van openbaarmaking

Een geanonimiseerde versie van dit besluit wordt op www.rijksoverheid.nl en 

www.ind.nl geplaatst.

                                               
1 Besluit op Wob-verzoek over evacuatievlucht Afghanistan | Wob-verzoek | 
Rijksoverheid.nl
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Bent u het niet eens met dit besluit?

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van deze brief beroep 

instellen bij de rechter. 

Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

namens deze,

Deze brief is geproduceerd in een geautomatiseerd proces en daarom niet 

ondertekend.





 




