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Datum 20 maart 2023 
Betreft Besluit op uw Woo-verzoek 

Geachte _,J 

Kabinet Minister-President 
Ministerie van Algemene Zaken 

Bij brief van 20 oktober 2022 heeft u met een beroep op de Wet open overheid 
(hierna: Woo) de minister van Justitie en Veiligheid verzocht om openbaarmaking 
van alle informatie in de periode 19 april 2021 tot en met 20 oktober 2022 over: 

de zaak Apeldoorn; 
de zaak Coldenhove; en 
de zaak rond rechter/raadsheer._ ___ .,,. 

Bij brief van 15 maart 2023, door mij ontvangen op 16 maart 2023, heeft de 
minister van Justitie en Veiligheid onderhavig Woo-verzoek en uw verzoek van 14 
februari 2022 naar mij doorgezonden. U heeft het verzoek van 14 februari 2022, 
welke ziet op de zaak Apeldoorn, tevens bij mijn ministerie ingediend. Op dit 
verzoek heb ik reeds op 15 augustus 2022 (kenmerk: 4321916) besloten. 
Derhalve heeft onderhavig besluit enkel betrekking op de overige punten van uw 
verzoek. 

Wettelijk kader 
Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Woo. 

Besluit 
Uw verzoek heeft betrekking op informatie die niet bij mij aanwezig is. Daarom 
wijs ik uw verzoek om informatie af. 

Motivering 
Ingevolge artikel 2.1, gelezen in samenhang met artikel 4.1, eerste lid, van de 
Woo, kan eenieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten over 
een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan. De verplichting 
tot openbaarmaking van documenten geldt uiteraard niet indien er bij het 
bestuursorgaan geen stukken aanwezig zijn die de gevraagde informatie bevatten. 

Op basis van uw verzoek is binnen mijn ministerie een zoekslag verricht. De 
uitkomst van deze zoekslag is dat de door u gevraagde informatie niet binnen 
mijn ministerie aanwezig is. Dit betekent dat ik uw verzoek om informatie afwijs 
op grond van artikel 4.1 van de Woo. 
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Vragen 
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u via de 
gegevens in de rechterkolom contact opnemen met mijn ministerie. Voor meer 
informatie over de Woo-procedure, kunt u kijken op rijksoverheid.nl. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER-PRESIDENT, 
Minister van Alnemeoe..Zaken,. _____ _ 

namens deze 

Plv. Secretaris-Generaal 
dr.mr. L. van Poelgeest 

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. 
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