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> Retouradres Postbus 16950 2500 BZ  Den Haag 

 
 

 

 

 

 

 

Datum 21 november 2014 

Onderwerp Uw brief d.d. 14 november 2014 

 

 

Geachte , 

 

Hartelijk dank voor uw brief van 14 november jongstleden waarin u uw Wob 

verzoek van 11 september 2014 (kenmerk 559559) intrekt en daarnaast een 

nieuw verzoek in het kader van de Wet op de Openbaarheid van Bestuur (WOB) 

indient. U verzoekt om een lijst van de instellingen die 

meewerken aan de Nationale Risicobeoordeling (NRB). 

 

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 25 november 

jongstleden, kenmerk 589985. 

 

Wettelijk kader 

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 

verwijs ik u naar de bijlage. 

 

Inventarisatie documenten  

Er bestaat geen lijst bij het ministerie met de door u gevraagde informatie. Ook is 

mij niet bekend of de informatie bij een ander bestuursorgaan aanwezig is.  

 

Overwegingen 

Uw verzoek komt erop neer dat voor u een nieuw document zou moeten worden 

vervaardigd met de door u gewenste informatie. De Wob kent echter geen 

verplichting om informatie te vervaardigen die niet in bestaande documenten zijn 

neergelegd, ongeacht de mate van inspanning (zie ABRvS 5 juni 2013, nr. 

201204362/1/A3).  

Ik voorzie u echter graag van de door u gevraagde informatie. Als bijlage 2 vindt 

u een lijst van de instellingen die meewerken aan de NRB. 

 

Besluit 

Ik heb besloten uw verzoek af te wijzen aangezien er geen document bij het 

ministerie is met de door u gevraagde informatie. 

 

Wijze van openbaarmaking 

De informatie die met dit besluit voor een ieder openbaar wordt, zal op 

www.rijksoverheid.nl worden geplaatst. Ik vertrouw erop u hiermee te hebben 

ingelicht. 

 

Directie Risico's en 

Dreigingen 

NCTV/DRD 
  

Turfmarkt 147 

2511 DP  Den Haag 

Postbus 16950 

2500 BZ  Den Haag 

www.nctv.nl 
  

  

Ons kenmerk 
  

Bij beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts één zaak in uw 

brief behandelen. 
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Hoogachtend, 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 

namens deze, 

 

 

 

 

T.A. Lodder   

Directeur Risico's en Dreigingen   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de weigering om informatie 
openbaar te maken kan binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend 
gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener 
zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister 
van Veiligheid en Justitie, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, sector 
Juridische Zaken, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag, ‘s-Gravenhage.  
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Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Wob 

Artikel 1 

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander 

materiaal dat gegevens bevat; 

b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op 

beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de 

uitvoering ervan; 

c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een 

bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van 

de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid; 

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde instantie, 

met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen 

ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren 

over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die 

secretaris of adviserend lid zijn van een adviesinstantie, worden voor de 

toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan beschouwd; 

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met als 

taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is 

samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het 

bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de 

instantie zijn voorgelegd; 

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie 

van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe 

door hen aangevoerde argumenten; 

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de 

Wet milieubeheer; 

h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze of 

een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een 

overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de 

publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd; 

i. overheidsorgaan: 

1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of 

2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. 

 

Artikel 3 

1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een 

bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder 

verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of 

bedrijf. 

2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het 

daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te 

ontvangen. 

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 

4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan 

de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem 

daarbij behulpzaam. 

5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 

bepaalde in de artikelen 10 en 11. 
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Bijlage 2- Lijst van organisaties die betrokken zijn bij de Nationale 

Risicobeoordeling 

 

Van de Stuurgroep Nationale Veiligheid maken (op niveau van directeur-generaal) 

deel uit: 

• Het Ministerie van Algemene Zaken 

• Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

• Het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

• Het Ministerie van Defensie 

• Het Ministerie van Financiën 

• Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

• Het Ministerie van Economische Zaken 

• Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

• Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (vertegenwoordigt ook 

het Ministerie van SZW) 

• De AIVD 

Extern lid is: 

• VNO-NCW 

Het externe lid is toegevoegd aan de Stuurgroep vanwege het belang van het 

aanhaken van het bedrijfsleven en daarbinnen de vitale sectoren, alsmede de 

publiek-private samenwerking bij het waarborgen van de nationale veiligheid. Het 

externe lid treedt op als adviseur van de stuurgroep. 

 

De Taakgroep van het analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) bestaat uit 

analisten van de volgende organisaties: 

• Het RIVM 

• De AIVD 

• TNO 

• Instituut Clingendael 

• Erasmus Universiteit/ISS 

• Het WODC 

 

Het ANV maakt ook gebruik van andere kennisinstellingen bij het maken van de 

Nationale Risicobeoordeling. Het gaat daarbij om een flexibele lijst van 

kennisinstellingen. De organisaties die tot op heden regelmatig zijn betrokken zijn 

(op analist/expert niveau): 

 

• Verwey-Jonker Instituut 

• Stichting Impact 

• Rathenau Instituut 

• Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme 

• HKV/Lijn in water 

• Instituut Fysieke Veiligheid 

• Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond 

• Verschillende veiligheidsregio’s 

• Verschillende GHOR regio’s 
• Rijkswaterstaat 
• Verschillende waterschappen 

• Stedin 

• Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit 

• Planbureau voor de Leefomgeving 

• Universiteit van Amsterdam 

• Vrije Universiteit 
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• Universiteit van Leiden 

• Universiteit van Utrecht 

• Radboud Universiteit 

• Wageningen Universiteit 
• Nederlandse Politieacademie 
• Landbouw Economisch Instituut 

• Ecorys 

• Fox IT 

• Forum, instituut voor multi-culturele vraagstukken 

• HCSS 

• Autoriteit Financiële Markten 

 

 


