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Betreft 	Tweede deelbesluit op uw Wob-verzoek 

In uw brief van 6 mei 2021, ontvangen op 12 mei 2021 met kenmerk 2021-0000259645, heeft 
u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over 
hulp en ondersteuning van Nederland aan Curaçao en Aruba voor de aanpak van 
migratieproblematiek vanuit Venezuela. 

Deze brief bevat het tweede en laatste besluit op uw verzoek. Ik heb op 22 juli 2021 een eerste 
besluit genomen op uw verzoek. Voor de afspraken tussen u en mij over de afbakening en 
precisering van uw verzoek verwijs ik naar het eerste besluit (ons kenmerk: 2021-0000387479). 
Deze afspraken treft u aan onder het kopje 'contact' en zijn ook van toepassing op dit tweede en 
laatste besluit. Uw verzoek tot openbaarmaking van informatie over de projecten 'opleiding en 
training' en 'technische bijstand' (IND) is op 1 juli jl. doorgezonden naar het ministerie van 
Justitie en Veiligheid. 

U heeft op 3 september 2021 een bezwaarschrift ingediend tegen het eerste deelbesluit. Hierop 
is nog niet beslist. 

Op 2 november 2021 heeft u een ingebrekestelling ingediend wegens het niet tijdig nemen van 
een besluit. Met deze brief wordt tijdig op uw ingebrekestelling beslist, waarmee de 
ingebrekestelling van 2 november jl. is afgehandeld. 

Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u 
naar de bijlage 1. 

Inventarisatie documenten 
Er zijn in totaal 83 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een 
inventarislijst, die a►s bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de 
corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is 
besloten. 

Er zijn in de documenten met nummers 6, 8, 11, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 46, 47, 48, 50, 67 en 
69 passages weggelakt die geen betrekking hebben op de bestuurlijke aangelegenheid waarop 
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uw Wob-verzoek ziet. Deze zien op andere onderwerpen dan waarop uw Wob verzoek 
betrekking heeft. Hiermee vallen deze passages buiten de reikwijdte van het Wob-verzoek. 

Opschorting besluit en zienswijzen 
Op 12 augustus 2021 ontving u een opschortingsbericht. Op 25 augustus 2021 berichtte mijn 
medewerker u dat er meer tijd nodig was om betrokken derden in de gelegenheid te stellen om 
een zienswijze te geven op de openbaarmaking van documenten. De zienswijzen van de derde 
belanghebbenden - waaronder van de autoriteit Aruba - heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen. Voor de motivering verwijs ik naar onderstaande overwegingen. 

Besluit 
Ik heb besloten 55 documenten deels openbaar te maken met in achtneming van de 
uitzonderingen en beperkingen neergelegd in artikel 10, tweede lid, aanhef onder a, e en g Wob. 

Daarentegen heb ik ook besloten een deel van de door u gevraagde informatie niet openbaar te 
maken. Het gaat om de documenten met nummers 1, 2, 4, 9, 14, 18, 21, 25, 29, 39, 41, 43, 
44, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57,59, 60, 64, 65, 68, 70, 71 en 79. Ten aanzien van deze 
documenten merk ik op dat zij in hun geheel niet openbaar worden gemaakt. Sommige van deze 
documenten vallen buiten de reikwijdte van uw verzoek maar zijn als bijlagen bij een ander 
document opgenomen. Daarnaast heeft de informatie in een aantal van deze documenten 
betrekking op de relaties van Nederland met Curagao en Aruba, openbaarmaking hiervan zou de 
betrekkingen van Nederland met deze landen kunnen schaden. Tevens merk ik op dat een deel 
van de documenten informatie bevat die betrekking heeft op de veiligheid van politiecellen of 
opvanglocaties te Aruba. Openbaarmaking van deze documenten kan veiligheidsrisico's met zich 
meebrengen. De documenten met nummers 4, 9, 14, 18, 25 en 39 betreffen verslagen van 
bewindspersonenoverleggen. Openbaarmaking hiervan kan de eenheid van het regeringsbeleid 
in het geding brengen. Ik ben van mening dat bovenstaande belangen zwaarder dienen te 
wegen dan het belang van openbaarheid. 

Voor de motivering ten aanzien van de documenten die deels openbaar worden gemaakt verwijs 
ik naar onderstaande overwegingen. 

Overwegingen 

Algemene overweging, openbaarheid voor iedereen 
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een 
verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11. 
Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke belang van 
een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Ten 
aanzien van de openbaarheid kan geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of 
de bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan 
ook betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door 
de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van de 
verzoeker. 

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet 
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mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik deze ook aan anderen 
geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de onderstaande belangenafweging dan 
ook plaats. 

De betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wob blijft verstrekking van 
informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de 
betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties 
Bij passages in de documenten met nummers 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13,15,16, 19,20, 27, 28, 
37,38,40,47, 67 en 69 is het belang van de betrekkingen van Nederland met Aruba en/of 
Curaçao in het geding. Dit belang zou kunnen worden geschaad indien de bedoelde informatie 
openbaar wordt gemaakt. Ik ben van oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het 
belang van openbaarheid omdat ik voorzie dat het onderhouden van betrekkingen of het voeren 
van bilateraal overleg met deze landen moeizamer kan verlopen. Ik heb daarom besloten de 
desbetreffende informatie niet openbaar te maken. 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
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 diverse documenten staan persoonsgegevens. Dit betreft gegevens die herleidbaar zijn tot 
een persoon, zoals onder meer namen, e-mailadressen, functienamen en telefoonnummers. In 
het kader van goed werkgeverschap ben ik van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het 
belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang 
van openbaarheid. Dit ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken 	. 
ambtenaar. 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. 

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft verstrekking van 
informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van het 
voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken 
natuurlijke personen of rechtspersonen, dan wel van derden. 
Openbaarmaking van (bepaalde passages uit) een aantal documenten zou naar mijn oordeel 
leiden tot onevenredige benadeling van het land waar deze informatie betrekking op heeft. 
Enkele passages uit deze documenten geven namelijk inzicht in de financiële situatie van landen 
of hebben betrekking op de veiligheid van het Korrektie Instituut Aruba, de politiecellen bij San 
Nicolas en opvangplaatsen van Fundashon Refugio Social. Als deze passages openbaar worden 
gemaakt kan dit leiden tot veiligheidsrisico's, nu deze passages inzicht geven in de 
(voorgenomen) constructie en beveiliging van deze detentie- en opvangcentra. Ik heb daarom 
besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken. Ik ben derhalve van oordeel dat 
dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. 

Eenheid regeringsbeleid 
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Daarnaast besluit ik op de weigeringsgrond uit artikel 10 aanhef en tweede lid, ondeuinyjr0 in 
combinatie met artikel 11, eerste lid van de Wob om bepaalde passages uit ambtelijkm~5  
documenten over beleidsonderwerpen ten behoeve van overleg en afstemming tussen 
bewindspersonen niet openbaar te maken. Het gaat hierbij om passages uit de documenten met 
nummers 5, 10, 11, 13, 15 en 46. Terugkoppelingen uit dergelijke overleggen of andere 
opvattingen die niet beleidsinhoudelijk zijn en die de eenheid van het regeringsbeleid raken, 
maak ik ook niet openbaar. Dergelijke stukken kunnen inzicht bieden in de verschillende 
standpunten van de deelnemende partijen. Openbaarmaking van dergelijke stukken doet afbreuk 
aan de bescherming van de noodzakelijke vertrouwelijkheid waarin besprekingen binnen de 
coalitie plaatsvinden en de daaraan deelnemende partijen hun standpunten moeten kunnen 
bepalen. Openbaarmaking van dergelijke documenten kan ertoe leiden dat het vertrouwen en de 
verstandhouding tussen coalitiepartijen, kabinet, specifieke bewindspersonen en Kamerfracties 
onder druk komt te staan en daarmee de eenheid van regeringsbeleid zoals bedoeld in artikel 
45, derde lid Grondwet aantast. 

Het belang van openbaarmaking weegt naar mijn oordeel niet op tegen het voorkomen van deze 
voor betrokkenen onevenredig nadelige gevolgen. De openbaarmaking van deze documenten 
weiger ik daarom op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, Wob in combinatie met 
artikel 11, eerste lid van de Wob. Voor deze afweging vind ik onder meer steun in de rechtspraak 
van de bestuursrechter over stukken opgesteld ten behoeve van het MH-17 onderzoek (ABRvS 25 
oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2883). 

Tot slot merk ik op dat er gerubriceerde documenten zijn. Bij openbaarmaking wordt de 
rubricering gelakt onder de noemer 'derubricering'. 

Wijze van openbaarmaking 
De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, zullen op www.riiksoverheid.nl  
worden geplaatst. 

Hoogachtend, 
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namens deze, 

Drs. M.R. Schurink 
Secretaris-Generaal 

Bezwaarclausule 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend 
gemaakt een bezwaarschrift indienen, gericht aan de Minister/Staatssecretaris 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. Afdeling Constitutionele 
Zaken en Wetgeving (CZW), Postbus 20011 2500 EA Den Haag. 
Voor meer informatie hierover zie Hoe kan ik bezwaar maken tegen een beslissing 
van de overheid? 1 Rijksoverheid.nl  
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Artikel 1  
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan 
onder: 

a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander 
materiaal dat gegevens bevat; 

b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op 
beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en 
de uitvoering ervan; 

c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen 
een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het 
kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke 
aangelegenheid; 

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde 
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en 
waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij 
ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn 
voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een 
adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als 
leden daarvan beschouwd; 

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, 
met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen, die geheel 
of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort 
het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de 
onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd; 

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, 
aanbeveling of conclusie van een of meer personen over een 
bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen 
aangevoerde argumenten; 

Artikel 3  
1. Eenieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over 

een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een 
onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, 
dienst of bedrijf. 

2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of 
het daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst 
te ontvangen. 

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het 

bestuursorgaan de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te 
preciseren en is het hem daarbij behulpzaam. 

5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11. 

Artikel 6 
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1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijké di2ecl 
uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoelso-0000si.931.5 
ontvangen. 

2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de 
verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd 
mededeling gedaan aan de verzoeker. 

3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de termijn voor 
het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop het 
bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van 
de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de belanghebbende of 
belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor gestelde 
termijn ongebruikt is verstreken. 

4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het bestuursorgaan 
daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder vermelding van de 
termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven. 

5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de 
informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar 
verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de 
informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is 
bekendgemaakt. 

6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-informatie: 
a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee weken indien 

het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te verstrekken terwijl naar 
verwachting een belanghebbende daar bezwaar tegen heeft; 

b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, indien de 
omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een verlenging 
rechtvaardigt; 

c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing. 

Artikel 10  
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: 
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet 

bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor 
zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties; 
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke 

lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde bestuursorganen; 
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te 

kunnen nemen van de informatie; 
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aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen 	2021-0000519315 
dan wel van derden. 

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken 
persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het 
zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-informatie 
betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het 
eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege 
voorzover het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang. 
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu-
informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter. 
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieu-
informatie. 
7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 
8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het toepassen 
van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of deze 
informatie betrekking heeft op emissies in het milieu. 

Artikel 11  
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van 
intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische 
bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien 
degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft 
ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt. 
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het 
bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de 
aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming 
van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. 
Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen 
herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. 
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Document Ontvanger 

Kadastraal Uitreksel Object 
08.08.2017 

N r. 

1. 

Afzender 
Dienst 
Landmeet-
kunde en 
Vastgoed-
registratie 
Aruba 

Beoordeling 

Niet 
openbaar 

Wob 

Bijlage, 
Buiten 
reikwijdte 

2. 

Notariële Akte: 
Voorzitterschap/Penningm 
eesterschap CEDE 
21.09.2017 

Niet 
openbaar  

Bijlage, 
buiten 
reikwijdte 

3. 
Deels 
openbaar 

Factuur: "Quote 560" 
(Bijlage 7) 
05.09.2018  

Reina 
Business 
Technology  

Directie 
Arbeid en 
Onderzoek 
(Aruba) 

10.2.e 
10.2.g 

4. 

Verslag: "Verslag 
Bewindspersonen Overleg 
Venezuela" 
23.11.2018 

Niet 
openbaar  

10.2.e 
10.2.g en 
11.1 

BZK-BZ-
DEF-JenV 

5.  

6.  

20190204 Bijlage 1 
Directeurenoverleg 4 
februari 2019 - Verslag 
directeurenoverleg 
Venezuela (d.d. 10 
december 2018)  
Agenda: "Agenda 
Directeurenoverleg 
Venezuela" 
04.02.2019 

Staatssecre 
taris BZK 

BZK-BZ-
DEF-JenV 

BZK-DGKR 

10.2.a 
10.2.e 
10.2.g en 
11.1 

10.2.e 

Deels 
openbaar 

Deels 
openbaar 

7.  

8.  

Notitie BZ ondersteuning 
opvang Venezolanen 
05.02.2019 
Geannoteerde Agenda: 
Bewindspersonen Overleg 
Venezuela 
05.02.2019 

Deels 
openbaar 10.2.a 

Deels 
openbaar 

BZK-DGKR Staatssecre 
taris BZK 

10.2.a 
10.2.e 

0 

20190222 Bijlage 1 -
Verslag 
bewindspersonenoverleg 
Venezuela d.d. 22 februari  

Niet 
openbaar  

10.2.e 
10.2.g en 
11.1 

BZK-BZ-
DEF-JenV-
DEF 

10.  

10.2.a 
10.2.e 
10.2.g en 
11.1 

11.  

20190222 Nota + 
geannoteerde agenda 
Bewindspersonenoverleg 
Venezuela 
Nota: "Conference call 
StassBZK - MinFin inzake 
begrotingsvoorstel 
Venezuela (28 februari 
2019)" 
26.02.2019 

Deels 
openbaar BZK- DGKR Staatssecre 

taris BZK 

Deels 
openbaar 

10.2.e 
10.2.g 
10.2.g en 
11.1 

BZK-DGKR Staatssecre 
taris BZK 
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Subsidieaanvraagformulier 
Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties: "CEDE 
t.b.v. Fundacion Refugio 
Social (FRS)" 
10.07.2019 

Directoraat-generaal 
Koninkrijksrelaties 

Datum 

enmerk 
021-0000519315 

Agenda: "Geannoteerde 
agenda 

16. Bewindspersonenoverleg 
Venezuela" 
23.05.2019 
Brief: "request for financial 
assistance to mitigate the 

17. impact of the crisis in 
Venezuela on Aruba" 
26.05.2019 
Verslag 
Bewindspersonenoverleg 
Venezuela 
02.07.2019. 

Minister 
President 	Minister 

10.2.e 	AUA (E. 	President 
Wever- 	NL 
Croes) 

Staatssecre 
taris 

Deels 
openbaar 

18.  

Nota: "Toevoeging BWO 
19. Venezuela - 2 juli" 

01.07.2019 
Nota en Geannoteerde 
agenda 

20. Bewindspersonenoverleg 
Venezuela 
02.07.2019 

Deels 
openbaar 

Deels 
openbaar 

10.2.a 
10.2.e 
10.2.q 

10.2.a 
10.2.e 
10.2.g 

Format bestedingsplannen 
22. 	Aanvullende Post v2.0 

12.07.2019 

Niet 
openbaar 

Openbaar 

Agenda: "Geannoteerde 
Agenda: Bewindspersonen 	Deels 
Overleg Venezuela" 	openbaar 	10.2.g 
22.08.2019 

23. 
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Bijlage 1 — Verslag 
bewindspersonenoverleg 	Niet 
Venezuela d.d. 22.03.2019 openbaar 

10.2.e 	BZK-BZ- 
10.2.g en 	DEF-JenV- 
11.1 	DEF 

14.  

Geannoteerde agenda 	 10.2.a 
Bewindspersonenoverleg 	Deels 	10.2.e 
Venezuela" 	 openbaar 	10.2.g en 
22.03.2019 	 11.1 

BZK-BZ-
DEF-JenV-
DEF 

15.  

Deels 
openbaar 

10.2.a 
10.2.e 
10.2.g 

BZ-BZK- 
DEF 

Niet 
openbaar 

10.2.e 
10.2.g en 
11.1 

BZK-DGKR 

BZK-DGKR Staatssecre 
taris BZK 

BZ-BZK-
DEF-JenV 

Begrotingsvoorstel 
12. Voorjaarsnota Venezuela 

04.03.2019 

Deels 
openbaar 

10.2.a 	BZK, DEF, 
10.2.e 	BZ, JenV, 
10.2.g 	VWS 

Nota: "Gesprek StassBZK - 
MinFin inzake 	 10.2.a 
begrotingsvoorstel 	Deels 	10.2.e 	BZK-DGKR Staatssecre 
Venezuela (13 maart 	openbaar 	10.2.g en 	 taris BZK 
2019)" 	 11.1 
12.03.2019 

13.  

10.2e 
10.2g 

10.2.e 
10.2.g 



24. BZK-DGKR 
Nota: "Annotatie 
Bewindspersonenoverleg 
Venezuela" 
22.08.2019 

Deels 
openbaar  

Staatssecre 
taris BZK 

Directoraat-generaal 
Koninkrijksrelaties 

Datum 

Kenmerk 
2021-0000519315 10.2.e 

10.2.g 

25. 
Verslag Bewindspersonen 
Overleg Venezuela 
22.08.2019 

Niet 
openbaar  

10.2.e 
10.2.g en 
11.1 

26.  

27.  

Nota: "Brieven 
ondersteuning Aruba en 
Curaçao inzake 
problematiek Venezuela" 
04.09.2019 
Brief: "Ondersteuning en 
samenwerking inzake 
Venezuela" 
05.09.2019 

Deels 
openbaar 

Deels 
openbaar 10.2.e 

10.2.e 
10.2.g 

BZK-DGKR 

Staatssecre 
taris BZK 

Staatssecre 
taris BZK 

Minister- 
president 
Curacao 

28. 

Brief: "Ondersteuning en 
samenwerking inzake 
Venezuela" 
05.09.2019 

Deels 
openbaar 10.2.e 

Ministerie 
van 
Onderwijs, 
Weten-
schap en 
Duurzame 
Ontwikke-
ling Aruba 

29. 

Plan van Aanpak Terms of 
Reference Upgrading, 
Implementatie en 
Intensivering NVT- en 
INCORPORATIE 
Programma Aruba 
10.10.2019 

10.2.e 
10.2.g 

Niet 
openbaar 

30.  

31.  

Verzoek om overmaking 
financiële middelen t.b.v. 
project Onderwijs 
08.11.2019 
Brief: "Verzoek tot 
overmaking van financiële 
middelen t.b.v. projecten 
Ministerie van Onderwijs 
ten behoeve van de 
Venezolaanse NVT-
studenten 2019 -2020." 
N.D. 

Deels 
openbaar 10.2.e 

Minister-
president 
Aruba 

Staatssecre 
taris BZK 

Deels 
openbaar 10.2.e 

Hoofd 
Rampen-
bureau 
Aruba 

Directeur 
van Directie 
Onderwijs 
(Ministerie 
van 
Onderwijs 
Aruba) 

32. 

Brief: "Verzoek om 
overmaking financiële 
middelen t.b. v. project 
KIA-gevangenis; reparatie 
HVB" 
08.11.2019 

Deels 
openbaar 

Minister-
president 
Aruba 

Staatssecre 
taris BZK 

10.2.e 
10.2.g 

33. 

Plan van Aanpak Reparatie 
Huis van bewaring bij het 
Korrectie instituut Aruba. 
N.D. 

Directeur 
Dienst 
Gevangenis 
wezen 
Aruba 

Deels 
openbaar 

10.2.e 
10.2.g 
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Niet 
openbaar 

Brief: "Verzoek om 
overmaking financiële 
middelen in het kader van 

41. 	Bestedingsplan 
Vreemdelingenketen 
Aruba" 
17.12.2019 

Directoraat-generaal 
Koninkrijksrelaties 

Datum 

Minister- 
president 	Staatssecre 
AUA (E. 	taris BZK 
Wever- 	(R. Knops) 
Croes) 

Bestedingsplan 
Aanvullende Post V2.0 
Overig: projectdossier 4 

35. 	rechtshandhaving, 
mensenhandel 
mensensmokkel 
N.D. 

34. 

enmerk 
021-0000519315 

Minister- 
president 	Staatssecre 
AUA (E. 	taris BZK 
Wever- 	(R. Knops) 
Croes) 

Format Bestedingsplannen 
42. 	Aanvullende Post v2.0 

N.D. 

Openbaar 
zelfde 
document 
als nr. 23 

Geconsolideerde 	Niet 
Jaarrekening 2019 CEDE 	openbaar 
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10.2e 
10.2g 

36. openbaar 10.2.e 

Agenda: "Geannoteerde 
Agenda: Bewindspersonen 	Deels 	10.2.e 
Overleg Venezuela" 	openbaar 	10.2.a 
13.12.2019 

Verslag: "Verslag 
Bewindspersonen Overleg 	Niet 
Venezuela" 	 openbaar 
13.12.2019 

10.2.e 
10.2.g en 
11.1 

Voortgangsrapportage: 
"Versterking maritieme 	Deels 	10.2.a 
grenzen" 	 openbaar 	10.2.g 
13.12.2019 

Nota: "Annotatie 
Bewindspersonenoverleg 
Venezuela" 
13.12.2019 

Staatssecre 
taris BZK 
(R. Knops) 

10.2.a 
10.2.e 
10.2.g 

10.2.a 
10.2.e 
10.2.g 

Minister 
Justitie 
AUA (A. 
Bikker) 

Staatssecre 
taris van 
Justitie en 
Veiligheid 
(A. 
Broekers-
Knol) 

43. 

44. 

37.  

38.  

39.  

40.  

Taskforce 
Mensenhan 

Deels 	10.2.e 	del- 
openbaar 	10.2.g 	Mensensm 

okkel 
Aruba 

Brief: "Verzoek om 
overmaking financiële 
middelen t. b. v. project 	Deels 
Mensenhandel en 	openbaar 
Mensensmokkel" 
08.11.2019 

10.2.e 
10.2.g 

Concept Plan van Aanpak: 
Aanpak migratievraagstuk 
in Curaçao en Aruba als 	Niet 
gevolg van de politieke 	openbaar 
situatie in Venezuela 
N.D. 

Brief: "Vaccinatiegraad" 	Deels 
08.11.2019 

Deels 	10.2.e 	BZK-DGKR 
openbaar 	10.2.a 



Voortgangsrapportage 
Bureau Rampenbestrijding 	Deels 
Aruba 	 openbaar 
02.2020 

45. 10.2.e 

Agenda: "Geannoteerde 
agenda Directeurenoverleg Deels 
Venezuela" 	 openbaar 
20.03.2020 

10.2.e 
10.2.g 
10.2.g en 
11.1 

46. 

47.  

48.  

Verslag: 
"Directeurenoverleg 	Deels 	10.2.a 
Venezuela" 	 openbaar 	10.2.e 
20.03.2020 
Voortgangsrapportage: 
"Optimalisering 	Deels 	10.2.e 
vreemdelingenketen" 	openbaar 	10.2.g 
20.03.2020 
"Onderhoud Cellencomplex 
Politiewacht te San 	Niet 
Nicolas" 	 openbaar 
04.2020 

10.2.a 
10.2.e 
10.2.g 

49. 

Deels 
openbaar 10.2.e 

Dienst 
openbare 
werken 
(Aruba) 

Directie 
ITP 	Arbeid en 
Caribbean 	Onderzoek 

(Aruba) 

Brief: "Niet kunnen 
uitbrengen van een offerte 
voor de applicatie en 
databanksysteem voor 	Niet 
werkgevers- en 	openbaar 
werknemers gegevens 
voor de DAO (Bijlage 1)" 
03.07.2020 

51. 

Brief: "Kostenindicatie 
realisatie software DAO 	Niet 
(Bijlage 2)" 	 openbaar 
06.07.2020 

52. 

Directie 
Arbeid en 
Onderzoek 
(Aruba) 

Ministerie 
van AZ AUA 

"Aanvulling op Bestek 	 Dienst 
D.O.W. nr. DOW dj 04- 	Niet 	10.2.e 	openbare 
2020" 	 openbaar 	10.2.g 	werken 
06.07.2020 	 (Aruba) 

53. 

54. 

Brief:"Toelichting 
Projectdossiers A, B, C en 
D - Onderwijs t.b.v. 
migrantenkinderenstudent 
en ivm Crisissituatie 
Venezuela" 
16.07.2020 

Niet 
openbaar 10.2.e 

Directeur 
Directie 
Onderwijs 
(Ministerie 
van 
Onderwijs, 
Wetenscha 
p en 
Duurzame 
Ontwikkelin 
g Aruba) 
Ministerie 
van 

Directoraat-generaal 
Koninkrijksrelaties 

Datum 

enmerk 
021-0000519315 

Notitie: "Informerend 
50. 	bulletin Venezuela" 

25.06.2020 

Bijlage, 
buiten 	Dataleaf 
reikwijdte 

Nadere informatie Casa 	Deels 55. 	 10.2.g Grande 	 openbaar 

Bijlage , 
buiten 
reikwijdte 
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Directoraat-generaal 
Koninkrijksrelaties 

Datum 

enmerk 
021-0000519315 

Brief: "Aanbieding project: 
"Onderhoud cellencomplex 

56. 	Politiewacht te San 
Nicolas" 
17.07.2020 
Aanvullingen op bestek 
deel 2 "KPA onderhoud 

57. 	Cellencomplex Politiewacht 
te San Nicholas" 
N.D. 
Brief: "Een update over 
het realiseren van een 
informatiesysteem voor de 

58. 	DAO via 
bestedingsplannen 
Nederland" (Bijlage 5) 
31.07.2020 
DAO Applicatie en 
Databsesysteem 	Niet 
Enhancements (Bijlage 6) 	openbaar 
31.07.2020 
DAO Applicatie en 
Database Systeem (Bijlage 	Niet 
3) 	 openbaar 
13.08.2020 
Brief: "verzoek om 
overmaking Financiële 

61. 

	

	middelen t.b.v. project 
Politiecellen San Nicolas" 
25.08.2020 

Directie 
Madworks 	Arbeid en 
Global 	Onderzoek 

(Aruba) 
Directie 

Madworks 	Arbeid en 
Global 	Onderzoek 

(Aruba) 
Minister- 
president 	Staatssecre 
AUA (E. 	taris BZK 
Wever- 	(R. Knops) 
Croes) 

10.2.e 

10.2.e 

Minister-
president 
AUA (E. 
Wever-
C roes) 

Fundacion 
Refugio 
Social 

Staatssecre 
taris BZK 
(R. Knops) 

65. 
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Deels 
openbaar 

Bijlage, 
buiten 
reikwijdte 

Bijlage, 
buiten 
reikwijdte 

Deels 
openbaar 

10.2.e 

59. 

60. 

Voortgangsrapportage 
Bureau Rampenbestrijding 	Deels 
Aruba 	 openbaar 
September 2020 

62.  

Brief: "Verzoek om 
overmaking financiële 
middelen t. b. v. project 
Mensenhandel en 
Mensensmokkel" 
01.09.2020 

63.  

Inschrijvingsformulier 
64. Bestek nr 1 2020 

04.09.2020 

Niet 
openbaar 10.2.g 

Deels 
openbaar 

Niet 
openbaar 

Directeur 
Dienst 
Openbare 
werken 
(Aruba) 

Dienst 
Openbare 
werken 
(Aruba) 

Bureau 
Rampenbes 
trijding 
Aruba 

10.2.g 

Minister 
van Sociale 
Zaken en 
Arbeid 
Aruba 

Onderwijs, 
Wetenscha 
p en 
Duurzame 
Ontwikkelin 
g Aruba 

Brief: "Gunningsadvies 
onderhoud cellencomelex 10.2g 

10.2e 

Niet 	10.2.e 
openbaar 	10.2.g 

Directie 
10.2.e 	Arbeid en 
10.2.g 	Onderzoek 

(Aruba) 



politiewacht te San 
Nicolas" 
09.09.2020  

Werken 
(Aruba)  

trijding 
Aruba 

Directoraat-generaal 
Koninkrijksrelaties 

Datum 

Kenmerk 
2021-0000519315 

66. 

Brief: "Verzoek uitstel 
eindverantwoording 
diverse bijstandsprojecten 
inzaké Venezuela 
problematiek." 
15.09.2020 

Deels 
openbaar 10.2.e 

Minister-
president 
AUA (E. 
Wever-
Croes) 

Staatssecre 
taris BZK 
(R. Knops) 

67.  

68.  

Notitie: "Bulletin Dossier 
Venezuela" 
30.09.2020  

Projectplan: Fundacion 
Refugio Social 
10.2020 

Deels 
openbaar 

Niet 
openbaar 

10.2.a 
10.2.e 

Buiten 
reikwijdte 

Fundacion 
Refugio 
Social 

69. 

Voortgangsrapportage 
reservering Venezuela 
Voorjaarsnota 2019 
01.10.2020 

Deels 
openbaar 

10.2.a 
10.2.g 

70. 

Notariële Akte: 
Voorzitterschap/Secretaris 
schap Stichting Kas Pa 
Hubentud 
06.10.2020 

Niet 
openbaar 

Buiten 
reikwijdte 

71. Subsidieaanvraag FRS 
05.11.2020  

Niet 
openbaar  

Buiten 
reikwijdte 

72. 

Brief: "brief gericht aan 
H.E. de Staatssecretaris 
van Justitie en Veiligheid, 
mw. mr. A. Broekers Knol, 
inzake rapportage 
besteding." 
19.11.2020 

Deels 
openbaar 10.2.e 

Minister 
Justitie 
AUA (A. 
Bikker) 

Vertegenwo 
ordiging 
van 
Nederland 
in Aruba 

73.  

74.  

75.  

Brief: "voorlopige 
rapportage besteding in 
het kader van 
Bestedingsplan 
Vreemdelingenketen; 
verzoek m.b.t. restant 
middelen" 

Brief: "Aanbieding advies 
onderhandse gunning tbv 
Projectonderdeel-D-
lesmateriaal sub onderdeel 
'Onderwijsprogramma's en 
Platforms IDEAL 
LEARNING, DAWERE en 
IXL'" 
22.11.2020 

Ministeriele Beschikking 
van de Minister van 

Staatssecre 
taris van 
Justitie en 
Veiligheid 
(A. 
Broekers-
Knol)  
Directie 
Onderwijs 
(Ministerie 
van 
Onderwijs, 
Wetenscha 
p en 
Duurzame 
Ontwikkelin 
g Aruba)  

Deels 
openbaar 

Deels 
openbaar 

Deels 
openbaar 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

Minister 
Justitie 
AUA (A. 
Bikker) 

Minister 
van 
Onderwijs, 
Wetenscha 
p en 
Duurzame 

.Ontwikkelin 
g Aruba 

Minister 
van 

Pagina 14 van 16 



Deels 
openbaar 

10.2.e 
10.2.g 

Brief: "Ministeriele 
beschikking van de 
Minister van Onderwijs, 	Niet 	Buiten 
Wetenschap en Duurzame 	openbaar 	reikwijdte 
Ontwikkeling Aruba" 
23.12.2020 
Educational Project 
Proposal for Aruba 
Adventist Academy 

Deels 
openbaar 10.2.e 

Directoraat-generaal 
Koninkrijksrelaties 

Datum 

Justitie, Veiligheid en 	 Justitie, 
Integratie & de Minister 	 Veiligheid 
van Financien, Economie 	 en 
en Cultuur 	 Integratie 
21.12.2020 	 & de 

Minister 
van 
Financien, 
Economie 
en Cultuur 

77. 

78. 

79. 

80. 

Daware 

Ministerie 
van 
Onderwijs, 
Wetenscha 
p en 
Duurzame 
Ontwikkelin 
g (Aruba)  

Minister 
van 
Onderwijs, 
Wetenscha 
p en 
Duurzame 
Ontwikkelin 
• Aruba 

Minister 
van 
Algemene 
Zaken 
(Aruba) 

Rekening: "Quote 
76. 	1011345-3" 

21.12.2020 

Minister 
van 
Onderwijs, 

Deels 	10.2.e 	IXL 	Wetenscha 
openbaar 	10.2.g 	Learning 	p en 

Duurzame 
Ontwikkelin 
g Aruba 

Rekening: "Invoice 3139" 	Deels 	10.2.e 
22.12.2020 	 openbaar 	10.2.g 

Brief: 
"Voortgangsrapportage per 
21 december 2020 -
Projectdossier Onderwijs 
A, B, C en D (en E) 
'inrichting en 
operationaliseringsprojecte 
n van een kwalitatief 
verantwoord 
onderwijssysteem t.b.v. 
vreemdtalige studenten 
i.v.m. crisissituatie 
Venezuela—  
22.12.2020 
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en merk 
'021-0000519315 



Brief: "Gunning project 
onderhoud cellencomplex 	Deels 
Politiewacht San Nicholas" 	openbaar 
29.12.2020 

Minister 
van Justitie 
Aruba (A. 
Bikker) 

Directeur 
Dienst 
openbare 
werken 

81.  10.2.e 

Bestedingsplan -Project 	 Directie 
Inventarisatie irreguliere 	Deels 	10.2.e 	Arbeid en 
circuit op Aruba 	openbaar 	10.2.g 	Onderzoek 
N.D. , 	 (Aruba) 

82.  

Vergelijking van offertes 
83. (Bijlage 4) 

N.D. 

Deels 
openbaar 

Directie 
Arbeid en 
Onderzoek 
(Aruba) 

10.2.g 

Directoraat-generaal 
Koninkrijksrelaties 

Datum 

en merk 
021-0000519315 
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