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Betreft Wob-beslult In reactle op uw verzoek van 12 september 2018

Geachte

Bij brief van 12 september 2018, ontvangen op 14 september 2018, hebt U
namens het Financleele Dagblad, een verzoek op grond van de Wet openbaarheld
van bestuur (Wob) irigediend inzake de rol van bet ministerle van Algemene
Zaken bij de feiten en de overwegingen lnzake het onderzoek van het Openbaar
Ministerie naar nalatigheden bij bet voorkomen van witwassen door ING.

Specifiek verzoekt u om:
Ia) Alle correspondentle en data (zowel schriftelijk als dlgltaal als we! versiagen
van telefonlsche gesprekken en agenda’s van afspraken) binnen het departement
van Algemene Zaken en met andere departementen;
Ib) Alle correspondentle en data (zowe! schriftehjk als digitaa! als we! verslagen
van teleforilsche gesprekken en agenda’s) van het departement van Algemene
Zaken met (vertegenwoordigers van) ING Groep;
Ic) Alle data (zowel schriftehjk als digitaal als wet versiagen van telefonische
gesprekken en agend&s) van bet departement van Algemene Zaken met partijen
anders dan de Rijksoverheid en (vertegenwoordigers van) ING Groep;
betrekking hebbende op bet onderzoek en de uitkomsten van het Openbaar
Ministerie naar nalatigheden blj bet voorkomen van witwassen door ING. Het gaat
om de perlode van 1 januari 2017 tot en met 12 september 2018.

Wettefljk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob.

Uw verzoek
Er ziJn geen documenten aangetrolfen.

Dit besluit wordt geanonirnlseerd op www.rijksoverheidnl geplaatst.

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,
namens deze,
Ply. Secretaris-Generaal
dr.mr. L. van Poelgeest

Belanghebbenden kunnen binnen zes maakt
hiertegen schrifteiijk bezwaar maken, onder vermelding van de gronden, bIj de secretaris
generaal van het ministerie van Algemene Zaken.
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