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Besluit op uw Woo-verzoek 

Geachte 

In uw brief van 5 november 2022 aan het ministerie van Buitenlandse Zaken doet 
u een beroep op de Wet open overheid (hierna: Woo) en verzoekt u informatie 
openbaar te maken over communicatie tussen specifieke personen en de 
Nederlandse overheid. In uw verzoek specifieert u om welke zoekslag het moet 
gaan, welke personen dit moeten zijn en welke woorden de stukken minstens 
moeten bevatten. Het gaat om stukken die zijn ontstaan tussen 1 januari 2017 en 
heden. 

Dit bericht is formeel op 1 december 2022 aan het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties doorgestuurd. 

Wettelijk kader 
Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid. 

Besluit 
Ik besluit uw verzoek af te wijzen. 

Alleen bestaande documenten vallen onder de Woo. Er zijn geen documenten 
aangetroffen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De 
documenten waarom u verzoekt, bestaan niet. Documenten die niet bestaan, kan 
ik niet openbaar maken. 

Deze brief wordt op www.rijksoverheid.nl  gepubliceerd. 

Pagina 1 van 2 



CZW 

Datum 

Kenmerk 
2023-0000001584 

Vragen 
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, kunt u contact opnemen 
met woo@minbzk.nl. Voor meer informatie over de Woo-procedure, kunt u kijken 
op de website van www.rijksoverheid.nl. 

Met vriendelijke groet, 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Namens deze, 

Directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat 

Bezwaarclausule 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na verzending van het besluit een 
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn 
ondertekend en bevat ten minste zijn/haar naam en adres, de datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de reden(en) 
waarom u vindt dat het besluit niet klopt. Dit bezwaarschrift moet worden gericht 
aan: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t.a.v. de Directie 
Constitutionele Zaken en Wetgeving, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. 
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