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Datum 13 januari 2022 

Kabinet Minister-President 
Ministerie van Algemene Zaken 

Betreft besluit op Wob-verzoek over thuiswerkadv1es 

Geachte 

B1J brief van 1 december 2021 heeft u een verzoek op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur {Wob) ingediend. U verzoekt om: "alle communicatie 
(Mail verkeer, APP verkeer en besluitvorming) rondom het thuiswerken (of 
eigenlijk niet vanuit huis werken) van de Ministers, het Kabinet en Ambtenaren 
rondom het coronabeleid." De ontvangst van uw verzoek is schriftel ijk bevestigd 
biJ brief van 21 december 2021, kenmerk 4243756. 

Beslissing 
Uw verzoek valt niet onder de reikwijdte van de Wob. 

Motivering 
De door u opgevraagde informatie is reeds openbaar en voor een ieder 
toegankelijk. Hierbij verwijs ik u naar rijksoverheid .nl. 

Toelichting 
Voor leden van het kabinet en ambtenaren gelden dezelfde maatregelen en 
adviezen die voor de rest van Nederland gelden. De maatregelen en adviezen zijn 
openbaar en steeds gecommuniceerd via rijksoverheid.nl. Deze adviezen kunt u 
daar dan ook raadplegen. Er zijn geen afzonderlijke adviezen rondom het 
thuiswerken voor de leden van het kabinet of voor ambtenaren. Ook voor hen 
geldt het advies om zoveel mogelijk t huis te werken: werk thuis als het kan, en op 
kantoor als het nodig is. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
heeft samen met werkgevers- en werknemersorganisaties criteria opgesteld die 
hierbij helpen (https: //www. rt jksoverheid. nl/onderwerpen/coronav1rus -cov1d -
19/documenten/publicat1es/2021/02/ 18/critena-thuiswerken ). 
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Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 

bekend gemaakt hiertegen schriftelijk bezwaar maken, onder vermelding van de 
gronden, bij de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken. 

Kabinet M inister- President 

Datum 
13 Januari 2022 

Onze refe rentie 
424 5597 

Pag,na 2 van 2 




