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Geachte , 
 
Op 26 december 2021 heeft u bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en 
Wetenschap (hierna: OCW) een inzageverzoek gedaan met betrekking tot de 
verwerking van uw persoonsgegevens. Op 8 maart 2022 heeft u hier een besluit 
op ontvangen waarin staat vermeld dat er geen verwerkingen zijn aangetroffen.  
Op  17 augustus 2022 heeft u OCW per e-mail gevraagd om informatie openbaar 
te maken over de door u bijgevoegde ministeriële beschikking en Kamerstukken 
hieromtrent.  
 
Ik begrijp uw verzoek als een verzoek op basis van de Wet open overheid (hierna: 
Woo). De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1 bij deze brief.  
 
Ik kan uw verzoek niet inwilligen. De school waar de ministeriële beschikking 
betrekking op heeft betreft een school die valt of viel onder de 
verantwoordelijkheid van het ministerie van Defensie. OCW heeft hier geen 
betrokkenheid bij gehad. Bij OCW zijn om die reden dan ook geen documenten 
aangetroffen die betrekking hebben op u of de door u aangeleverde ministeriële 
beschikking.  
 
De twee door u bij uw verzoek meegestuurde documenten komen uit de jaren ’80 
van de vorige eeuw. Wellicht kunt u in het Nationaal archief meer informatie 
vinden over militaire opleidingen en trainingen uit die periode. U moet er wel 
rekening mee houden dat een groot deel van de individuele personeelsdossiers en 
gegevens van dienstplichtigen, studenten en leerlingen uit die periode conform 
selectieregels uit de Archiefwet inmiddels zeer waarschijnlijk zullen zijn 
vernietigd. Op eventuele documenten die zijn overgebracht naar het Nationaal 
archief is de Woo niet van toepassing. Daarom zie ik geen aanleiding tot 
doorzending van uw verzoek.  
 
De Kamerstukken die u zelf op internet heeft aangetroffen zijn reeds openbaar: u 
kunt ze zelf downloaden en lezen. Ik vrees echter dat de selectie Kamerstukken 
die u heeft aangetroffen u niet veel verder zal helpen: daarvoor is het 
zoekcriterium “ministeriële beschikking” veel te ruim, zeker in combinatie met het 
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Betreft Besluit Woo-verzoek 2022-065 

Wetgeving en Juridische 
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Dienstpostbus.Woo@minocw.nl  
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33938107 (2022-065) 
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Bijlagen 
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Bezwaar 
Als u belang hebt bij dit besluit, 
dan kunt u hiertegen binnen 6 
weken, gerekend vanaf de 
verzenddatum, bezwaar maken. 
Stuur uw bezwaarschrift naar 
DUO, Postbus 30205, 2500 GE 
Den Haag. U kunt uw bezwaar 
ook digitaal indienen op 
www.bezwaarschriftenocw.nl. 






