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belânghebbende dient daôÉoe
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en Wetenschap, onder
vermeldinq van ''Bezwaar", ter
attentle van DUO Bezwaar en

beroep, Postbus 30205, 2500
GE Den Haag. Meer informat¡e
over het maken van bezwaar
vindt u op www.duo.nl/zaket¡jk
onder'Oneens met Duo'.

GeachtelI},

Via het online Wob-formulier op de website van OCW heeft u op 4 juli 2019
verzocht om openbaarmaking van de stukken die betrekking hebben op de

uitreiking van de Canon van Nederland, dat als voornemen is opgenomen in het
regeerakkoord.

Uw verzoek ziet op informatie over:
1. De vooftgang van het voornemen voor het uitreiken van de Canon bij het

bereiken van de achttienjarige leeftijd;
2. Agenda's en planningen bij het tot stand komen en uitvoeren van het

uitreiken van de Canon en - voor zover van toepassing - de invulling en

totstandkoming van het uitreiken van de Canon;
3. Beleidsoverwegingen en onderzoeken betreffende beleid van andere

landen, andere (lagere) overheden en (religieuze en seculiere) tradities bij
het bereiken van de leeftijd van 18 jaar;

4. De ceremoniële invulling van het uitreiken van de Canon, of een andere
wijze waarop 18-jarigen de Canon (zouden kunnen) bemachtigen;

5. Betrokkenheid bij uitvoering door andere organen en organisaties, zoals
gemeenten, scholen en sport-, cultuur- en jeugdorganisaties als de

Scouting;
6. De relatie van de Canon met overkoepelend beleid omtrent andere

beleidsvoornemens als de maatschappelijke diensttijd, vergrote aandacht
voor cultuur en samenleving in het onderwijs en excursies naar het

Parlement en musea;
7. In het algemeen: het uitreiken van de Canon en de uitvoering hiervan.

Ik heb uit uw verzoek overigens begrepen dat u eenzelfde Wob-verzoek heeft
ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U

heeft reeds een besluit ontvangen dat daar geen documenten zijn aangetroffen
httos: //www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2Q19/381221þegl-Uj-
wob-veroek-over-uitreiken-canon-va n-nederla nd.
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De ontvangst van uw verzoek aan OCW is schriftelijk bevestigd bij brief van
11 juli 2019, kenmerk I Il In deze brief stond tevens dat u op
29 augustus 2019 reactie zult ontvangen op uw verzoek.

Onzê referentle
I

Bij e-mail van 22 augustus 2019 is aan u gemeld dat de besluitvorming wat
langer in beslag zou nemen, maar dat ernaar gestreefd wordt u zo spoedig
mogelijk van informatie te voorzien.

In de e-mail van 12 september 2019 is aan u medegedeeld dat er zienswijze aan
derde-belanghebbenden is gevraagd en dat deze hiervoor een termijn van
2 weken hebben gekregen.

1. Wettelijk kader

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

2. Inventarisatie documenten

Op basis vân uw vezoek zijn 19 documenten aangetroffen. Uit 5 documenten
heeft slechts een deel van de informatie betrekking op de bestuurlijke
aangelegenheid waar u om hebt verzocht. De relevante passages zijn in een
verzameldocument gevoegd. Dit document en de overige 14 documenten zijn
opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. In dit
besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers in de inventarislijst,
zodat per document duidelijk is wat is besloten.

Het document met nummer 5 is reeds openbaar toegezonden aan de Tweede
Kamer. De Wob is niet van toepassing op reeds openbare documenten. Om deze
reden wordt dit document hierna buiten beschouwing gelaten. U kunt dit
document inzien via:
https:l/www. rijksoverheid.nlldocumenten/kamerstukken12019/09/25lkamerbrief-
over-Wob-verzoek-uitreiking-canon-van-nederla nd

3. Zicnswijzcn

U bent er over geïnformeerd in de e-mail van 12 september 2019 dat er derde-
belanghebbenden zijn bij de openbaarmaking van enkele documenten en dat deze
in de gelegenheid zijn gesteld hierover een zienswijze te geven.

Door de derde-belanghebbenden z¡jn geen bedenkingen tegen de voorgenomen
openbaarmaking ingediend.

4. Besluit

Ik heb besloten de documenten met nummers 7 en 14 openbaar te maken met
uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens. Voor de motivering
verwijs ik naar het onderdeel 5.2 van dit besluit.

Voorts heb ik besloten een deel van de informatie waar u om hebt verzocht,
opgenomen in de documenten met nummers Lt/m 4,6, I1,73 en 15 niet
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openbaarte maken. Voorde motivering verwijs ik naarde onderdelen 5.1 t/m 5.4
van dit besluit.

Tot slot heb ik besloten de documenten met numrners 8, 9, 10 en 12 in het
geheel niet openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar de onderdelen
5.2 en 5.4 van dit besluit.

5. Overwegingen

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 burgêr
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen

onderscheid worden gemaakt naar gelanþ 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 mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek,
moet ik deze ook aan anderen geven indien zij daarom vezoeken. In dat licht
vindt de onderstaande belangenafweging/vinden de onderstaande
belangenafwegingen dan ook plaats.

5.1 Bedriifs- en fabricaoeaeqevens

Art¡kel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob bepaalt dat het verstrekken
van informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens
betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen veftrouwelijk aan de
overheid zijn medegedeeld. Onder bedrijfsgegevens moet blijkens bestendige
jurisprudentie worden verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden
kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische
bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van
producten of de kring van afnemers of leveranciers. Cijfers of gegevens die de
financiële bedrijfsvoering en financiële stromen betreffen, worden eveneens als
bedrijfs- en fabricagegegevens aan gemerkt.

In het document met nummer 3 staan bedrijfsgegevens, namelijk gehanteerde en
uitgesplitste tarieven op een offerte. Deze gegevens zijn veftrouwelijk aan het
ministerie medegedeeld. Uit deze gegevens kunnen wetenswaardigheden worden
afgeleid met betrekking tot de bedrijfsvoer¡ng van de betrokken rechtspersoon,
die opereert op een markt. Openbaarmaking van deze informatie zou deze markt
nadelig kunnen beïnvloeden voor de betrokken rechtspersoon. Ik zal deze
informatie dan ook niet openbaar maken.

On2e rêf€r€nt¡e
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5.2 Bescherming van de persoonliike 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 de documenten met nummers 1,3,4 en 6 t/m 15 staan persoonsgegevens.
Het betreft informatie van personen die niet uit hoofde van hun functie in de
openbaarheid treden. 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. Deze gegevens heb ik uit de documenten
verwijderd. Voor zover informatie betrekking heeft op personen die uit hoofde van
hun functie in de openbaarheid treden, zoals bestuurders, zijn de namen niet
verwijderd.

5.3 Voorkoming van onevenredioe benadeling

Op grond van aft¡kel 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 b¡j de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden.

Gelet op de aard en de inhoud van de gevraagde informatie staat aftikel 10,
tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob aan openbaarmaking van informatie in
de documenten met nummers 3 en 4 in de weg, namelijk een
bankrekeningnummer van een rechtspersoon en tarieven op een offerte.
Openbaarmaking van de gevraagde informatie zou betrokkene onevenredig
kunnen benadelen en kunnen leiden tot schadelijke effecten, namelijk misbruik
hien¡an en beTnvloeding van de markt doordat andere partijen hun tarieven en
gedrag hierop aan kunnen passen. Hierbij weeg ¡k ook mee dat het n¡et gaat om
een bankrekeningnummer dat publiekelijk wordt gecommuniceerd. Het belang
van betrokkene met het voorkomen van mogelijk m¡sbru¡k weeg ik hier zwaarder
dan het algemene belang van openbaarmaking.

5.4 Persoonlijke beleidsoovattinoen in een stuk bestemd voor intern beraad

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip "documenten opgesteld ten
behoeve van intern beraad" onder meer moeten worden begrepen: nota's van
ambtenaren en hun polit¡eke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderlirì9,
concepten van stukken, agenda's, nofulen, samenvãttingen en conclusies van
¡nterne bespreklngen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien
van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad
beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling
redelijkerwijs kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is
in de Wob opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van
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hen die van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -
voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling
en met bewindspersonen kunnen commun¡ceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan : meningen, opinies,
commentaren, voorstellen, conclus¡es met de daartoe aangevoerde argumenten.

De documenten met de nummers 1,2,6,8 t/m 13 en 15 zijn opgesteld ten
behoeve van intern beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. Ik
verstrek daarover geen informatie. tk acht het niet in het belang van een goede

en democratische bestuursvoering indien de standpunten van ambtenaren en

derden die bij het intern beraad betrokken zijn zelfstandig worden betrokken in de
publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel
11, tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te
verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen'

Specifiek voor de documenten met de nummers 8, 9, 10 en 12 geldt dat de
persoonlijke beleidsopvattingen en feitelijkheden op dusdanige wijze met elkaar
verweven zijn dat het niet mogelijk is deze te scheiden en over de feitelijkheden
informatie te verstrekken. Om deze reden zijn de documenten integraal
geweigerd. Hierbij is in de overweging genomen dat de feitelijkheden uit deze

documenten ook in andere documenten openbaar worden gemaakt.

5. Overweging ten overvloede

Er zijn ook reeds openbare documenten over (onder meer) de uitreiking van de

Canon van Nederland. De Wob is hierop niet van toepassing. Omdat ik graag

zoveel als mogelijk in uw informatiebehoefte voorzie, verwijs ik u naar de

vindplaatsen van deze documenten:

'Cultuur in een open samenleving', 12 maart 2018, p.8 t/m 11:
https : l/www. rij ksoverheid. nl/docu menten/ra oporten/20 18/03/ 1 2/
cultuur*in-een-open-samenlevinç. Het betreft een de agenda voor
het cultuurbeleid van het kabinet en bevat een uitwerking van de
thema's uit het regeerakkoord. Ook blikt deze brief vooruit op het
cultuurbeleid in de periode na 2020. Dit document is een bijlage
bij een Kamerbrief.

Beleidsnota 'Erfgoed Telt', 22 juni 2018, p. 20 t/m 23:.
httB-s : /Lvyww. rijksoverlæill. nl/docu menten/beleidsnotas/20 18/06/2
2/erfgoed-telt-de- beteken is-van-erfgoed-voor-de-samen levi ng.
Het betreft een brief over het beleid tot 2021 op het gebied van
erfgoed.

Kamerbrief 'Voortgang Cultuur in een open samenleving', 19 oktober
2018, p. 4:
https://w.Ww.rijksoverheid. rll./documenten/kamerstukken/2018/10/19/ka
merbrief-over-voortoang-cultuur-i n-een-open-sa menlevi ng. De bijlagen
bij deze Kamerbrief zijn via dezelfde link te downloaden.

a
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Kamerbrief 'Vooft gang programma historisch democratisch bewustzijn',
31 mei 2019:
https : //www. rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2O19/05/3 1/ka
merbrief-over-het-programma-over-historisch-democratisch-bewustziin.
Deze Kamerbrief gaat over de voorgang van het programma en over de
herijking van de Canon van Nederland.

Verder wijs ik u erop dat er reed5 op 3 juli 2019 een Wob-besluit is genomen over
informatie over de samenstelling van de herijkingscommissie;
https://www.rijksoverheid. nl/documenten/wob-venoeken/2019/07r03/bçslUit-op*
wob-verzoek-over-de-com m issie-herijki ng-ca non-van-nederland.

6. Wijze van openbaarmaking

De documenten die ik b¡j dit besluit (gedeeltelijk) openbaar maak zal ik aan u
toesturen.

Dit besluit en de stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden,
zu.l I en op wr¿v.w. rijksoverheid. nl worden geplaatst.

Een afschrift van dit besluit zend ik aan derde-belanghebbende.

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de directeur Wetgeving en Juridisçhe Zaken,

m n9a

Onze referentlg
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Bijlage I - Relevante artikelen s¡t de Wob

Aftikel 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 aangelqgenheid: 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 één of meer bestuursorganen, die geheel

of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort
het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij reSSofteren 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;

g. milieu-informat¡e:,hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van

de Wet milieubeheer.

Artikel 3
1. Een ieder 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 þetrekking heþbend ctocument, 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 ver¿oek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Artikel 6
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk'
doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek

is ontvangen
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.
Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste term¡jn schriftelijk

Onzê referentie
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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 aÉikel 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 term¡jn 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
9e9even.
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de
informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar
verwachting eèn 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-
inlormatie:

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 rechtvaard igt;

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 de aftikelen 9, 10 en 87 van de

Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informaiie ingevoige cjeze wet biijn 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 flnanciële belangen van de Staat, de andere

publiekrechtelijke líchamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde
bestuursorganen;

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspeciie, 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;
S. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan

Onzg referêntieI
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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 veftrouwelijk
karakter.
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepass¡ng 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
mil¡eu.

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 plaqtsvinden, 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 wordén
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is
van overeenkomstige toepassing.

Onzê referentie

-
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Bijlage 2 - InventarisliJst Onze refar€ntl€I

Nr Document Beoordelino Wob
1 Verzameldocument Gedeeltelijk

ooenbaar
10.2.e
11.1

2. Fiche voor het ministerie van
Financiën, opsteldatum
onbekend

Gedeeltelijk
openbaar

11.1

3 Offerte Cultureel Jongeren
Paspoort (CJP)

Gedeeltelijk
openbaar

10. 1.c
10.2.e
10.2.q

4 Beschikking verstrekking
subsidie aan CJP

Gedeeltelijk
openbaar

10.2,e
10,2.o

5. Rapportage groepssessies
Canon van CJP

Reeds openbaar N.v.t.

6. E-mailwisseling intern OCW Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11.1

7 Interne nota aan minister van
OCW n.a.v. CJP-raooortaoe

Gedeeltelijk
oDenbaar

10.2.e

8. Interne notitie
beleidsmedewerker lklad )

Niet openbaar 10.2.e
11.1

9 Interne oplegnotitie met
discussiepunten en voorstel
m.b.t. de uitreikino

Niet openbaar 10.2.e
1 1.1

r0. E-mailwisseling intern OCW Niet openbaar 10.2.e
11.1

11. E-mailwisseling intern OCW Gedeeltelijk
ooenbaar

10.2.e
11.1

L2, Interne nota aan minister van
OCW over resterende
d iscussieou nte n,/voorstel len

Niet openbaar 10.2.e
11.1

13. E-mailwisseling OCW -
Vereniging voor Nederlandse
Gemeenten lVNc)

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11.1

14 Beschikking ambtshalve
vaststellino subsidie aan CIP

Gedeeltelijk
ooenbaar

10.2.e

15. E-mailwisseling OCW *.
Rijksdienst voor
Identiteitsqeqevens (RVIG)

Gedeeltelijk
openbaar

10.2.e
11. 1
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