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Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw

Geachte brief behandelen.

In uw brief van 24 februari 2014, ontvangen op 26 februari 2014, heeft u met een
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) om informatie
verzocht over alle gevolgde cursussen, opleiding of scholing binnen het ministerie
van Veiligheid en Justitie die geheel of gedeeltelijk betaald zijn uit publieke
middelen in de periode 2010-2013 en die een bedrag van € 3.000 overstijgen.
Meer specifiek verzoekt u om informatie over:
- functie van cursist;
- departement/afdeling cursist;
- doel en inhoud van de cursus;
- kosten van de cursus;
- bij welke verstrekker de cursus is gevolgd.

U verzoekt om een overzicht van de genoemde cursussen.

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 7 maart 2014,
kenmerk 493556.

Bij brief van 21 maart 2013 is de beslistermijn met vier weken verdaagd. Voorts
bent u bij brieven van 24 april 2014 en 21 mei 2014 geïnformeerd over de
voortgang van de afhandeling van uw verzoek.

Bij brief van 26 mei 2014, ontvangen op 28 mei 2014, heeft u mij in gebreke
gesteld, zoals bedoeld in artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijk kader

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Ingevolge artikel 3, eerste lid,
van de Wob kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten
over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een overheidsorgaan of een
onder verantwoordelijkheid daarvan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Een
dergelijk verzoek wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in
artikelen 10 en 11 van de Wob. Op documenten die reeds openbaar zijn is de Wob
niet van toepassing.
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U verzoekt om een overzicht van alle gevolgde cursussen, opleidingen of scholing 4juni 2014

binnen mijn ministerie die geheel of gedeeltelijk betaald zijn uit publieke middelen Ons kenmerk

in de periode 20 10-2013. Een dergelijk overzicht bestaat niet. Mijn ministerie 510700

beschikt niet over een opleidingsadministratie waarin specifiek gegevens over
gevolgde cursussen, opleidingen of scholing worden vastgelegd. Binnen mijn
ministerie bestaat wel een financiële administratie waarin gegevens over
betalingen voor cursussen, opleidingen en scholing opgenomen zijn. Ik heb
getracht zo goed mogelijk aan uw verzoek tegemoet te komen en getracht aan de
hand van de in de financiële administratie aanwezige gegevens de door u
verzochte informatie over de gevolgde cursussen, opleidingen en scholing in de
periode 2010-2013 te achterhalen.

Besluit

Ik heb besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en, voor zover mogelijk, de
door u verzochte informatie die bij mijn ministerie berust openbaar te maken. Een
toelichting op de gevonden informatie geef ik hieronder bij de overwegingen van
dit besluit weer.

Overwegingen

Zoals ik hiervoor heb aangegeven, beschikt mijn ministerie niet over een
opleidingsadministratie waarin specifiek gegevens over gevolgde cursussen,
opleidingen of scholing worden vastgelegd. Dergelijke informatie wordt weliswaar
vastgelegd in de personeelsadministratie, maar uitsluitend in de individuele
personeelsdossiers van medewerkers die de desbetreffende cursus, opleiding of
scholing gevolgd hebben. Het is niet mogelijk om uit de personeelsadministratie
lijsten of overzichten te genereren met informatie over het doel en de inhoud van
de gevolgde cursussen en de functie van de cursist. Het opstellen van een
dergelijk overzicht is uitsluitend mogelijk door de individuele personeelsdossiers
van alle personen die bij mijn ministerie werkzaam waren in de door u genoemde
periode door te nemen. Tot het opstellen van een dergelijk overzicht verplicht de
Wob naar mijn oordeel niet, aangezien dat een onevenredige inspanning van mijn
ministerie zou vergen. Evenmin zijn de door u verzochte gegevens over het doel
en de inhoud van de cursus en de functie van de cursist In enig ander overzicht
opgenomen. Over deze informatie beschikt mijn ministerie niet. In zoverre kan Ik
u de door u verzochte informatie dan ook niet verstrekken.

In de personeelsadministratie worden bovendien geen specifieke gegevens over
de kosten van de gevolgde cursussen, opleidingen en scholing vastgelegd. Deze
gegevens zijn opgenomen in de financiële administratie. In de financiële
administratie zijn echter de specifieke gegevens met betrekking tot het doel en de
inhoud van cie cursus en de functie van de desbetreffende cursist niet
opgenomen. Bij de registratie van de financiële gegevens in de financiële
administratie wordt geen verband gelegd met de functie van de cursist of het doel
en de inhoud van de cursus. De personeelsadministratie en de financiële
administratie zijn voorts niet aan elkaar gekoppeld en de in beide systemen
opgenomen informatie is dan ook niet met elkaar verbonden in een overzicht.
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Op basis van uw verzoek heb ik uit de financiële administratie per kalenderjaar Directie Wetgeving en

(2010, 2011, 2012, 2013) lijsten opgesteld. Ter toelichting merk ik op dat ik Juridische Zaken
Sector Juridische Zaken

informatie verzameld heb over alle gevolgde cursussen, opleidingen en scholing
binnen mijn ministerie die 3.000 euro of meer gekost hebben. In de financiële Datum

administratie is uitsluitend het totaalbedrag voor een gevolgde cursus 4juni 2014

opgenomen. Daarin is niet opgenomen hoeveel personen van welke afdeling de Ons kenmerk

cursus gevolgd hebben dan wel wat de cursus per persoon gekost heeft. Die 510700

informatie is ook niet (meer) te achterhalen.

De beschikbare informatie in de lijsten ziet op alle medewerkers binnen het hele
ministerie. De hoofdstructuur van mijn ministerie bestaat, gelet op artikel 2
Organisatieregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011, uit zeven
dienstonderdelen, ook wel clusters genoemd. Het betreft de volgende clusters:
het cluster secretaris-generaal (SG-cluster), het cluster plaatsvervangend
secretaris-generaal (PSG-cluster), het directoraat-generaal Jeugd en
Sanctietoepassing (DGJS), het directoraat-generaal Politie (DGPOL), het
d irectoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshand having (DGRR), het cl irectoraat
generaal Vreemdelingenzaken (DGVZ, uitsluitend in 2010 en 2013), de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCrV), de Inspectie Veiligheid en
Justitie (IVenJ en ISt). Ter toelichting merk ik nog op dat het cluster DGPoI in
2010 en het cluster DGVZ in 2011 en 2012 onderdeel uitmaakten van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en dat de IVeni is
voortgekomen uit een samenvoeging van de Inspectie Openbare Orde en
Veiligheid (100V) en de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) per 1 januari
2012. De informatie in de lijsten heb ik per cluster geordend.

In de lijsten is de volgende informatie is opgenomen: 1) het desbetreffende
cluster/dienstonderdeel van mijn ministerie, 2) het opleidingsinstituut of de
cursusverstrekker en 3) het totaalbedrag dat voor de cursus is betaald. Deze
lijsten zijn als bijlage bij dit besluit gevoegd. In de lijsten zijn de kostenposten die
foutief in de financiële administratie als cursus, opleiding of scholing geboekt zijn
weggelakt, aangezien deze informatie geen betrekking heeft op een binnen mijn
ministerie gevolgde cursus, opleiding of scholing en daarmee niet binnen de
reikwijdte van uw verzoek valt.

Een afschrift van de hiervoor genoemde lijsten heb ik bij dit besluit gevoegd.

De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, zullen op
www.rijksoverheid.nl worden geplaatst.

Ingebrekestelting

Tot slot overweeg ik ten aanzien van de door u bij brief van 26 mei 2014
verzonden ingebrekestelling dat ik binnen twee weken na ontvangst van deze
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brief een besluit heb genomen. Ik ga ervan uit daarmee uw ingebrekestelling
afdoende te hebben afgehandeld.

Tegen dit besluit kunt u 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, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, tav. sector
Juridische Zaken, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.

Directie Wetgeving en
juridische Zaken
Sector Juridische Zaken

Hoogachtend,
De Minister van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

Datum
4juni 2014

Ons kenmerk
510700

P.J van der Flier
Hoofd sector Juridische Zaken, tevens
Juridisch Adviseur van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie
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