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Geachte , Bijlagen
Geen

Op 23 januati 2023 heeft u een verzoek ingediend als bedoeld in artikel 4.1,
eerste lid, van de Wet open overheid (Woo). In uw verzoek vraagt u om inzage in
de kwaliteitsinvestering die de KMar in de periode 2016 tot en met 2023 heeft
gedaan. Meer specifiek vraagt u om openbaarmaking van de volgende informatie: Bij beantwoording, datum,

onze referentie en onderwerp
vermelden.

1. Overzicht van bedragen die de KMar heeft geïnvesteerd op grond van
artikel van artikel 16, artikel 16a en artikel l6bis van het AMAR,
onderverdeeld in onderofficieren en officieren.

2. Overzicht van het aantal ingediende (goedgekeurd en afgewezen)
Persoonlijke Ontwikkelingsplannen, onderverdeeld in onderofficieren en
officieren.

3. Overzicht van het aantal KMar-medewerkers die na een goedgekeurd
Persoonlijke Ontwikkelingsplan wel of geen functieverbetering hebben
gekregen.

4. Overzicht van het aantal KMar-medewerkers die succesvol een opleiding
op grond van artikel 16, artikel 16a en artikel l6bis van het AMAR hebben
gevolgd en nog binnen de KMar werken of naar een ander OPCO zijn
gegaan of Defensie hebben verlaten.

Naar aanleiding van uw verzoek heeft u contact gehad met de betrokken Woo
functionaris. Deze heeft u toegelicht dat de door u gevraagde overzichten niet
bestaan. Uit vaste jurisprudentie volgt dat de Woo slechts het recht geeft op
informatie neergelegd in bestaande documenten en dat het bestuursorgaan niet
verplicht is om informatie te vergaren. Evenmin is het bestuursorgaan verplicht
om informatie te bewerken, dan wel documenten op te stellen.1

De informatie die nodig is om de door u gevraagde overzichten te creëren staan
bij elke individuele medewerker in het personeelssysteem en de daaraan
gekoppelde subsystemen. Het personeelssysteem en de gekoppelde subsystemen
voorzien niet in de mogelijkheid om de relevante informatie van elke individuele
medewerker te bundelen. Hierdoor is het niet mogelijk om de door u gevraagde
overzichten te vervaardigen. Tevens is het ook niet mogelijk om in deze huidige
systemen een functionaliteit te creëren waarmee alsnog de gevraagde gegevens
kunnen worden gebundeld.

1 ABRvS 2 maart 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS8433.
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Besluit
Datum

21 FEB O23
Ik besluit uw verzoek af te wijzen omdat de door u gevraagde overzichten niet
bestaan en er evenmin uit de Woo de verplichting voortvloeit om een dergelijk
overzicht desgevraagd op te stellen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De Secretaris-Generaal,

De Directeur Co,2))nicatie

Wim van der Weegen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Minister van
Defensie. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan DienstenCentrum Juridische Dienstverlening, Commissie
advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift moet zijn
ondertekend, een dagtekening bevatten en van de naam en het adres van de indiener zijn voorzien. Uit het
bezwaarschrift moet duidelijk blijken tegen welk besluit en op welke gronden bezwaar wordt gemaakt.
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