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Onderwerp Uw Wob-verzoek

___________

T 0703707911
F 070 370 79 00

Geachte heer
Ons kenmerk

In uw brief van 14 oktober 2015, ontvangen op 15 oktober 2015, heeft u met een
704876

beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie over hierna Bij beantwoording de datum
en ons kennier& vermelden.

genoemd onderwerp verzocht, De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk Wiltuslechts één zaa’. in uw
bevestigd bij brief van 27 oktober 2015, kenmerk 695938. In deze brief is tevens brief behandelen,

de beslistermijn met vier weken verdaagd tot 10 december 2015. Naar aanleiding
daarvan bericht ik u als volgt.

1. Uw verzoek
In uw brief van 14 oktober 2015 verzoekt u om openbaarmaking van alle
documenten over de uitkomsten van het overleg met betrokken beleidsdirecties
en overige instanties over de beantwoording van uw brieven van 27juli 2015 en
20 augustus 2015 bij brief van 28 september 2015.

2. Wettelijk kader
Uw verzoek heb ik beoordeeld aan de hand van de Wob. Uitgangspunt van de
Wob is dat er, in het belang van een goede en democratische bestuursvoering,
voor degene die om informatie verzoekt een recht op openbaarmaking van die
informatie bestaat. Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de
gevraagde informatie achterwege laten wanneer zich een of meer van de In de
artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen
voordoen. De Wob is niet van toepassing op informatie die reeds openbaar is
gemaakt.

3. Inventarisatie
Ik heb navraag gedaan binnen mijn ministerie. Ik heb de volgende twee
documenten aangetroffen die onder de reikwijdte van uw verzoek vallen:

1. Mailwisseling in de periode van 25 augustus tot en met 8 september 2015
tussen ambtenaren van de directies Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding, Wetgeving en Juridische Zaken en Juridische en
Juridische en Operationele Aangelegenheden van het ministerie van Veiligheid en
Justitie naar aanleiding van de brief van de heer ‘an 20 augustus 2015;
2. Mailwisseling in de periode 27 augustus 2015 tot en met 31 augustus 2015
tussen een ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie en een
medewerker van het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar
Ministerie naar aanleiding van de brief van de heer ‘an 27 juli 2015.
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4. Besluit
Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie
waarom u hebt verzocht, opgenomen in de documenten met de nummers 1 en 2
openbaar te maken met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens.
Voor de motivering verwijs ik naar het volgende onderdeel van dit besluit.

5. Overwegingen
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.
In de documenten met de nummers 1 en 2 staan persoonsgegevens, zoals
namen, doorkiesnummers en persoonlijke e-mailadressen. Ik ben van oordeel dat
ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt
geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom
heb ik de persoonsgegevens onleesbaar gemaakt in deze documenten.

Waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren, kan slechts in
beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang van eerbiediging van
hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het betreft het openbaar
maken van persoonsgegevens van ambtenaren. Het belang van eerbiediging van
de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken daarvan
verzetten. Aangezien de functies van de betrokken ambtenaren niet inhouden dat
deze beroepsmatig regelmatig in de openbaarheid treden, heb ik de
persoonsgegevens van deze ambtenaren verwijderd uit de openbaar te maken
documenten. 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 Wob.
De namen van ambtenaren die wel een publieke functie vervulden heb ik laten
staan.

Directoraat- Generan
RechtapTeging en
Rechtehendhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
Juridische Bestuurlijke en
Operationele Zaken

Datum
26 novernt,er 2015

Ons kenmerk
704876

6. Wijze van openbaarmaking
De documenten met de nummers 1 en 2 treft u bij dit besluit in kopie
aan.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

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 Veiligheid en Justitie, t. a. v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Sector
Juridische Zaken, Postbus 20301, 2500 EH, Den Haag.
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Lt,c.

Van: - BDJDJDA/JBOZ
Verzonden: dinsdag 3 november 2015 9.55
Aan: - BD/DJQVJ8OZ
Onderiverp: Versterking posftie curator/faillissementsfraude 157357

Opvolgin9sniarkering: Opvolgen
Markerlngsstatus: Gemarkeerd

Hol

Ze onderstaande mailwisseling met DRC en DWJZ inzake

Met hartelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en Justitie

DGRR JI Directie Juridische & Operationele Aangelegenheden II Afdeling Bestuurlijke, Juridische en Operationele
Zaken II

Turfinerkt 147 II Postbus 20310 II 2500 EH Den 1-laag fl II

denk aan hei milieu - punten is niet alii nodig 1 please don’t print this e-mali unleos you really nood to

Het Ministerie van Veiligheid en )ttItie streeft naar kwaliteit en Is voortdurend bezig deze te bewaken en waar mogelijk te verbeteren.
Indien u naar aanleiding van deze e-mall opmerkingen heeft dle kunnen bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening dan nodig
ik u uit deze opmerkingen te sturen naar burgerbrleven@mlnvenj.nl. Deze opmerkingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het
taalgebruik, de duidelijkheid, de tijdigheid van de beantwoording en de mate waarin dc beantwoording aansluit op uw e-n,ail.

Van: -BD/DWJZ/PR
Verzonrl’ dinsdag S september 2015 10:11
Aan: - BD/DJOA/J5OZ
CC: - BD/DRBfTR; -B0/DRC/FO
Onderwerp: RE: Versterking positie curator/falllissementsfraude 157357

Beste
Ter Informatie, zou je misschien In de brief kunnen vermelden dat het wetsvoorstel versterking positie
curator is in afwpchting vpn behandeling van de Kamer. Momenteel ligt het namelijk nog bij de
commissie en kunnen wij nog niet van “in afwachting van plenaire behandeling spreken.”

Hartelijke groet,

mr.
wetgevlngsJurist 1 legisletive lawyer

Ministerie van Veiligheid en Justitie 1 Ministry of SecurIt, end Justice
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 1 Leglelatlon and Legal Affaire Ôepartment

1.



Turfmarkt 147 2511 OP 1 Den Haag
Postbus 20301 t P.O. Box 20301 2500 EH Den t-laag The Netheriands

T

www.rkspverheid,nilvenj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: -BD/DRC/FO
Verzonuen: maandag 7 september 2015 14:34
Aan: - BD/DJOA/JBOZ
CC: - BD/DRBJTR; - I3DJDWJZ/PP.
Onderwerp: RE: Versterking positie curator/fallitssementsfraude 157357

Zoals vandaag telefonisch besproken;
(in afschrift aan @DRB @ 0W ter informatie...)

Mijn suggestie is om als volgt te antwoorden aan
- Ontvang5tbevestiging

We kennis van ingediende klachten bij andere organisaties (waaronder antwoord Pag).

- Over de gemaakte opmerkingen over het wetsvoorstel versterking positie curator:
Het wetsvoorstel is momenteel ingediend bij de Tweede Kamer en de minister is in afwachting
van pienaire behandeling. Op dit moment zien wij ruimte noch aanleiding om het Ingediende
voorstel inhoudelijk te wijzigen. Dit neemt niet weg dat zijn signaal over het versterken van het
toezicht op het functioneren van curatoren, mede in het kader van de voorbereiding van een
doorstart van de onderneming, onder de aandacht wordt gebracht van de betrokken
beieidsdirectles.

- Zijn suggestie over het overnemen van de salariskosten van curatoreri door de Staat past in de
visie van de schrijven om diens onafhankelijk functioneren te bevorderen. Het ministerie is van
mening dat de rol van de curator afdoende In de Faillissementswel Is verankerd; de curator
wordt aangesteld om de boedel te beheren en legt daarover verantwoording af, De rechter-
commissaris houdt daarop toezicht en kan een curator ontslaan. Daarnaast zij opgemerkt dat
het ministerie uitvoering geeft aan de garantstellingsregeling curatoren 2012 en garant ken
staan voor kosten van curatoren indien de boedel leeg blijkt en er verhaaismogelijkheden ten
behoeve van de boedel en daarmee schuldeisers bestaan.
Staatsbekostiging van voortaan alle curatoren is volgens het ministerie niet noodzakelijk.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en iu5tlti
Directie Rechtshendhaving en Criminaliteitsbestrijding
Afdeling Fraude en Ordening

Turfmarkt 147j Den Haag t
Postbus 20301 1 2500 EH t Den Haag

I1

Van:. . - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: woensdag 26 augustus 2015 14:l’i
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Hol

Ben ik bij jou aan het goede adres voor bovengenoemde onderwerp?

Het gaat nI. om het volgende:
De “en de verenigingen van gedupeerde schuldeisers geeft in zijn brief van 20 aug 2015,
gericht aan de TK tav de Min en Sts, aan dat de positie van deze groep en van gefaiiIeerden ernstig
wordt veronachtzaanid door het voorgenomen wetsvoorstel van 14 juli 2015 dat voorziet in een
wettelijke taak voor de curator bij fraudesignalering. Hij heeft, zo schrijft hij, een belangrijke
aanvulling.
Verder verzoekt hij om een onafhankelijk rechercheonderzoek hij de Insolventieefdellng van de rb
Alkmaar. Mijn vraan Is of er nieuwe ontwikkelingen zijn, verwijzingen kan doen naar etc In mijn
antwoord aan

Geschiedenis
is een oude bekende en schrijft sinds 2008 separaat en soms samen met

over failiissementsfraude in de bloembo!iensector. Misschien gaat er al een lampje branden!
De correspondentie met beide heren over dit onderwerp Is bij brief van 1.5 maart 2011. beëindigd. Op
21 maart 2011. is een door de sts ondertekende brief aan verzonden waarin wordt
ingegaan op het doen van aangifte bij de politie en het standpunt van het OM (art 12 verzoek).

In de vakantie zijn op 31. juli 2015 4 mappen met info (zijn zeer omvangrijk en alleen via Digijust In
te zien) ontvangen van betreffende klachten op grond van de Klachtenregeling
bijzondere opsporingsdlensten!!i!
Citaat:
- gericht aan u als verantwoordelijke bewindslieden,
- betreffende de klachtafhandeling door de van de Politie, HOVJ mr. Steensma
van het Openbaar Ministerie, de FIOD en ae neer Bolhaar van het College van pro cureurs generaal,
- betreffende het disfunctioneren van de verantwoordelijke Functies bij ernstige aangiftes
faiilissementsfra ude door a. a. curatoren, rechters-commissarissen, Rabobank- bestuurders en hun
criminele netwerken,
- Verbeurde dwangsommen (hoofdklacht 4). Ik verzoek u dit met voorrang te behandelen, omdat de
verplichte uitbetaling van de dwangsommen m.i. geen onnodige vertraging behoeft om op de
klachtbehandeling te wachten. Hoofdklacht 4. Onder verwijzing naar de hierboven onder Hoofdklacht
3 vermelde aangetekende brief van 27juni 2015 aan het College van procureur generaal en HOVI mr.
Steensma van OM Noord Holland, zijn er 14 dagen na 27 juni 2015 zowel vor college van PG ¶s als
OM Noord Holland dwangsommen gaan lopen en verschuldigd, Inmiddels nu ruim 14 dagen. ik verzoek
hJeibij minister van der 5teur om te bevorderen dat de yerschuldigcie dwangsommen aan mij worden
toegekend en overoemeakt oo mijn banknummer NL56A8NA097531 0690
Ik zie uw ontvangstbevestiging en een reactie op de uitbetalingen van de dwangsommen tegemoet
en ik verzoek u hierbij om het complexe dossier toe te lichten aan de klacht behandelaar.”
Hier Is vanwege de vakantie nog niet op gereageerdi Ook nog geen ovb.

ik ken helaas geen documenten meesturen met deze mail vanwege de omvang. Als je ze wilt Inzien
dan kan Ik de zaak In DJ even kort op je overzetten.
Het Is een behoorlijk verhaal geworden, maar dan heb je In Ieder geval een indruk gekregen. Graag
hoor ik van je.

Met hartelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en justitie

K fl Directie Juridische & Operationele Aangelegenheden II Afdeling Bestuurlijke, Juridische en Operationele
Zaken Ii
Turfmarkt 147 II Postbus 20310 II 2500 EH Den Haag II

denk aan het milieu - prmien is niet alLd nodig 1 please don’t print this s-mail u. ‘ius you reaily need to
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie streeft naar kwaliteit en Is voörtdurend bezig deze te bewaken en waar mogelijk te verbeteren.
Indien u naar aanleiding van deze s-mali opmerkingen heeft die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening dan nodig



Aan: BD/DRC)FO
Onderwerp: RE: Versterking positie curator/faflhissementsftaude 157357

Hallo

Is prima. Dank.

Het klopt dat iii dp7p 7aak nog niet hebt gezien. Ik zie net In Di dat Ik In eerste instantie contact heb
gehad met omdat het sec om een [ailiissement ging. Maar omdat het om
falllissementsftaude gaat ben ik nu bij jou terecht gekomen voor input.
ik zie jouw reactie graag tegemoet.

Met hartelijke groet,

• Ministerie van Veiligheid en Justitie

D3RR II Directie Juridische & Operationele Aangelegenheden II Afdeling Bestuurlijke, Juridische en Operationele
Zaken II

Turfmarkt 1’17 fl Postbus 20310 5O0 EH Don Hang fl

denk aan het mitzu - prinlen iz nieL aiiijd nodig 1 pleasc dook print this e-mail Liflie5t you really need to

Het Ministerie Ven Veiligheid en Justitie streeft naar kwaliteit en is voortdurend bezig deze te bewaken en waar mogelijk te verbeteren.
Indien u naar aanleiding van deze e-mail opmerkingen heeft die kunnen bijdragen aan het Verbeteren van de dienstverlening dan nodig
ik u uit deze opmerkingen te sturen naar burnerbrievenmlnverii,nl. Deze opmerkingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het
taelgebwik, de duidelijkheid, de tijcilgheid van de beantwoording en de mate waarin de beantwoording aansluit op uw e-mail.

Van: -BD/DRc/FO
Verzonden: woensdag 26 augustus 2015 14:38
Aan: - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: RE: Versterking positie curatorffalillssementsfraude 157357

ik ben extern en morgenmiddag op het ministerie en zal dan even kunnen kijken.

Bij mij gaat nog geen lichtje branden, ik ben pas vanaf medio 2012 bij venj...

Groet van

Sent with Good (www.eood.com)

From: - 8D)D)OA/JBOZ
Sent: woensdag 26 augustus 2015 13:06:50
To: - BD/DRC/FO
Subject: Versterking positie curator/fallllssementsfraude 157357
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Ik u uit deze opmerkingen to tureri near bucnerbrIevenrnIriven1nl. Deze opmerkingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het
taalgebruik, de duidelijkheid, de tijdigheld van de beantwoording en de mate waCrin de beanLoordIng aansluit op uw s-mail.



EOC. IJRZ

- BD/DJOA/JBOZ

Van: - BD/DJOA/JBOZ
Verzonden: dinsdag 3 november 2015 9:33
Aan: - BD/DJOA/JBOZ
Onderwerp: FW: Klacht van over afhandeling aangiftes inzake faillisementsfraude

Bloembollensector (PaG/BJZ/43694)
Bijlagen: BJZ 48200.rtf

De brief van 10 aug. Van het PaG

Met hartelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en justftle

DGRR fl Directie Juridische & Opratlonele Aangelegenheden Afdeling Oostuurlijke, )urldlache en Operationele
Zaken II

Turfmarkt 147 Postbus 20310 fl 2500 H Den Haag II II

denk san het milieu. prinlen Is niel &t.d nodg 1 please dont print this e mali unless you really need to

Het Ministric van Veiligheid en Justitie streeft naar kwaliteit en Is voortdurend bezig deze te bewaken en waar mogelijk te verbeteren.
indien u naar aanleiding van dezC e-mail opmerkingen heeft dle kunnen bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening dan nodig
Ik u uit deze opmerkingen te sturen neer burgerbrleven@mTnvenj.ni. Deze opmerkIngen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het
taalgebruik, de duidelIjkheid, de tijdigheld van de beantwoording en de mate waarin de beantwoording aansluit op uw e-mall.

Van: (PaG Den Haag)
Verzonden: maandag 31 augustus 2015 10:49
Aan: - BD/DJOA/]BDZ
CC: r

- BD/DJOAJJBOZ; (PaG Den Haag)
Onderwerp: RE: Klacht van over athandeling aangiftes inzake faT!llsementsfraude Bloemboliensector
(PaGJBJZ/43694)

Hallo

Deze zaak is inderdaad bij ons bekend en in behandeling bij Zij heeft op 15 augustus 2015 een
brief geschreven aan en daarin uitgelegd dat de Wet dwangsom niet van toepassing Is op een
klachtprocedure. Misschien kun jij zelf deze brief afdoen met een verwijzing naar de brief van het PaG van 15
augustus 2015?

Alvast bedankt!

Groet,



Van: - E3D/DJOA/JBOZ
Verzonden: donderdag 27 augustus 2015 14:43
Aan: t(PeG Den Haag)
Ccii - BD/DJOAJJBOZ
Onderwerp: Klacht van over afhandeling aangiftes inzake falllisemerttsfraude Bioembollensector
(PaG/BJZ/43694)

Hol

We hebben op 31 juli een verzoek van (dd 29 juli 2015) ontvangen met een wel zeer
omvangrijk dossier, waarin hij aandacht vraagt voor verbeurde dwangsommen die betrekking zouden
hebben op de afhandeling van 17 klachten bij het College PG en het OM NH.
Hij verwijst daarbij naar zijn aangetekende brief van 27 juni 2015 aan het College PG en de Hovj mr,
Steensma van het OM te NH.
Er wordt een PaGnummer genoemd (zie boven). Is deze zaak bekend bij jullie?

Nadere Info
De is een oude bekende en schrijft ons sinds 2008 separaat en soms samen met

De correspondentie met belde heren over de bloembolienkwestie Is bij brief van 15 maart 2011
beëindigd. Op 21 maart 2011 Is nog wel een door de sts ondertekende brief aan
verzonden. Dit betrof sec een brief over het doen van een aanvullende aangifte inz het [aiiiissement
van de vader van

Met hartelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en Justhie

DGRR II Directie Juridische & Operationele Aangelegenheden II Afdeling Bestuurlijke, 3urIdsche en Operationele
Zaken II

Turfmarkt 147 II Postbus 2031.0 2500 EH Don Haag Ii

denk aan hel milieu - printen i niet altijd nodig! please dont print this e-maii unless you reaiiy need to

Het Ministerie van Veiligheid en )ustitie streeft naar kwaliteit en le voortdurend bezig deze te bewaken en waar mogelijk te verbeteren.
indien ii naar aanleiding van deze e-niali opmerkingen heeft dle kunnen bijdragen aan het verbeteren van de dlenstveriening dan nodig
ik u uit deze opmerkingen te sturen naar buraerbrIeverimlnvenlni, Deze opmerkingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het
taalgebruik, de duideiijkhetd, de tijdigheid van de beantwoording en de mate waarin de beantwoording aansluit op uw e-mail.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
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State accepts no liability for darnage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

Dit bericht kan Informatie bevatten die niet voor u Is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u Is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met rislcos verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

MinisterIe van VeiligheId en Justitie

This message may contain information that is not Intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this message
was sent to you by mlstake, you ore requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
Ilabllity for damage of any kind resulting from the risks inherent In the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice
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