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Geachte                ,

In uw verzoek van 24 juni 2022, door mij ontvangen op dezelfde datum, heeft u

het Nationaal Archief gevraagd informatie openbaar te maken over de inventaris

en de verkiaring van overbrenging van de archieven van de persoonsdossiers van

de voormalige Centrale Veiligheidsdienst (CVD) en de voormalige Binnenlandse

Veiligheidsdienst (BVD) over de jaren 1946-1998.

Op 28 juni 2022 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is

ontvangen. Daarbij is medegedeeld dat uw verzoek binnen vier weken na de

ontvangst van verzoek zou worden beoordeeld, dus uiterlijk 25 juli 2022.

Wettelijk kader

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

(Woo). De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1 bij deze brief.

Inventarisatie documenten

De door u gevraagde inventaris en een concept van de verkiaring van

overbrenging zijn aangetroffen.

Besluit

Ik besluit de documenten openbaar te maken, met uitzondering van de

persoonsgegevens die daarin staan.

Overwegingen

De minister van Binnenlandse Zaken heeft op 2 februari 2022 een besluit

gepubliceerd tot het beperken van de openbaarheid van de archieven van de

persoonsdossiers van de voormalige CVB en de voormalige BVD over de jaren

1946-1998, met het oog op de bescherming van de persoonlijke Ievenssfeer.

De overbrenging van deze archieven was op het moment van het besluit nog niet

rond. Het archief is dus tot op heden nog niet overgebracht naar het Nationaal

Archief. De inventaris op dit archief is daarom ook niet gepubliceerd op de website

van het Nationaal Archief. Dat is de reden dat u de inventaris op dit archief nog

niet op onze website nationaalarchief.n1 heeft kunnen vinden. Na overbrenging zal

de inventaris, in geanonimiseerde vorm, beschikbaar zijn op de bovengenoemde

website.

Openingstijden

publiekscentrum

Ma: gesloten

Di: 10.00-21.00 uur

Woe t/m vrij: 10.00-17.00 uur

Za en zon: 11.00-17.00 uur

De studiezaal is in het weekend

gesloten

Contact

                   

                          

               

                                      

    

Onze referentie

33512978

Als u belang heeft bij dit besluit,

, gerekend vanaf de

verzenddatum van dit besluit,

bezwaar maken. Stuur u

bezwaarschrft naar DUO,

Postbus 30205, 2500 GE Den

Haag. U kunt uw bezwaarschrift

ook digitaal indienen op

www.bezwaarschriftenocw.n1 
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Nationaal Archief

Onze referentie

33517978

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder

Als eerste wil ik u wijzen op het volgende.

Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder

daarbij een reden te hoeven aangeven. Dit staat in het eerste artikel 1.1. van de

Woo. Dit is een belangrijk recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt dat

overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit

beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet

hierbij het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die de

uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat

wanneer ik informatie aan u verstrek, het openbaar is voor een ieder. De Woo is

niet van toepassing op informatie die al openbaar is.

Algemene uitgangspunten bij toetsing aan de uitzonderingsgronden

De toetsing aan de uitzonderingsgronden verloopt als volgt. Eerst kijk ik of een '

van de uitzonderingsgronden speelt. Dat doe ik meestal per alinea, soms per zin.

Vervolgens kijk ik wat voor soort uitzonderingsgrond het is. Als het een absolute

uitzonderingsgrond is, mag ik de informatie niet verstrekken. Als het een relatieve

uitzonderingsgrond is, moet ik een afweging maken tussen het algemene belang

van openbaarheid en het specifieke belang dat de uitzonderingsgrond beschermt.

Daarbij weegt het belang van openbaarheid zwaar. Als ik informatie weiger, moet

ik goed motiveren waarom ik dat doe. Dat geldt nog sterker als de informatie

ouder dan vijf jaar is.

Absolute uitzonderingsgronden 

Bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke

aard

Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder d, van de Woo mag ik geen

informatie openbaar maken als dit bijzondere persoonsgegevens of

persoonsgegevens van strafrechtelijke aard zijn. Bijzondere persoonsgegevens

zijn gegevens over iemands ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie

of levensovertuiging, seksuele gerichtheid, gezondheid, genetische gegevens,

biometrische gegevens en lidmaatschap van een vakbond. Strafrechtelijke

gegevens zijn gegevens over iemands strafrechtelijke veroordelingen, strafbare

feiten en veiligheidsmaatregelen die daarmee verband houden.

De inventaris bevat een inleiding en daarnaast een beschrijving van de dossiers

van personen over wie de CVD en de BVD informatie hebben vastgelegd. De

documenten in deze dossiers bevatten veel bijzondere persoonsgegevens. Omdat

er bij het weglaten van de persoonsgegevens weinig relevante informatie

overblijft in deze documenten, verstrek ik de beschrijving van de dossiers in zijn

geheel niet. Wel verstrek ik u de inleiding en de hoofdstukindeling, zodat u kunt

zien welke informatie in de inventaris is opgenomen.

Relatieve uitzonderingsgronden 
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De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen

informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit

belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. In de concept

verkiaring van overbrenging staan persoonsgegevens van ambtenaren. Het gaat

om gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen. In

het kader van goed werkgeverschap vind ik dat het belang van privacy van deze

ambtenaren zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarbij

weegt mee dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een

individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om,

openbaarmaking op grond van de Woo

Openbaarmaking

De documenten die (gedeeltelijk) openbaar worden, worden samen met deze brief

en de documenten digitaal aan u toegezonden.

Plaatsing op Internet

Dit besluit en de documenten die met dit besluit openbaar worden, worden op

www.rijksoverheid.n1 geplaatst.

Hoogachtend,

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Mr. C. Riezebos
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