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Geachte L..I --------~~' 
In uw brief van 9 mei 2014, ontvangen - middels tussenkomst van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties (BZK) op 23 mei 2014, heeft u met 
een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie 
verzocht. U vraagt specifiek naar de brief die de (toenmalige) Minister van BZK 
zou verzenden naar aanleiding van een overleg in de Tweede Kamer1 over de 
vaststelling waarin de bekostiging van de Wet BIBOB aan bod kwam. U vraagt 
verder naar documenten over de financiering van het landelijk bureau BIBOB of 
enige andere vorm van kosten die uit de Wet BIBOB volgen. 

In de brief van 19 juni 2014 is de beslistermijn op uw verzoek met vier weken 
verdaagd. Op 18 juli 2014 heeft u telefonisch contact gehad met een medewerker 
van mijn ministerie, I 1. Toen is aangegeven dat het onderhavige 
besluit niet binnen de beslistermijn kon worden verzonden, omdat de 
inventarisatie van relevante documenten veel tijd in beslag heeft genomen en 
omdat het besluit nog intern moest worden geaccordeerd. U heeft aangegeven 
niet in te stemmen met een verdere verdaging van de beslistermijn, aangezien u 
de informatie graag had willen ontvangen voor een rechtszaak van uw client 
waarvan de behandeling op 24 juli 2014 plaatsvindt. 

Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 
verwijs ik u naar de bijlage 1. 

Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn bij het ministerie van Veiligheid en Justitie in totaal 
11 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een 
inventarislijst, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt 
verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per 
document duidelijk is wat is besloten. 

1 Kamerstukken II 2011-2012, 33 000 VII, nr. 103, pagina 72. 
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Ten aanzien van de brief die door de (toenmalige) Minister van BZK was 
toegezegd, deel ik u hierbij mede dat de Tweede Kamer in hetzelfde overleg de 
relevante motie hiertoe heeft aangehouden. 2 Nadien is de Tweede Kamer niet op 
dit onderdeel terug gekomen. De betreffende brief is toen verder niet opgesteld 
en verzonden aan de Tweede Kamer. De toegezegde brief bestaat zodoende niet. 

Besluit 
Ik heb besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u 
verzocht, opgenomen in de documenten met nummers 9 en 10, openbaar te 
maken, met uitzondering van de informatie met betrekking tot andere 
bestuurlij ke aangelegenheden dan u in uw Wob-verzoek heeft vermeld . Voor de 
motivering verwijs ik naar het onderdeel "Overwegingen" van dit besluit. 

De documenten met nummers 1-8 en 11 zijn reeds openbaar. Ik verwijs u 
vriendelijk naar de bijgesloten inventarislijst voor de vindplaats van deze 
documenten . 

Overwegingen 
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. 

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke 
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger 
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen 
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen 
van de verzoeker. 

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van 
de Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, 
moet ik deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. 

Naast informatie met betrekking tot de bestuurlijke aangelegenheid die u 
specifiek heeft opgegeven bevatten de documenten met nummers 9 en 10 ook 
informatie met bet rekking tot andere bestuurlijke aangelegenheden. Deze 
informatie met betrekking tot andere bestuurlijke aangelegenheden valt bu iten de 
reikwijdte van uw verzoek en heb ik daarom verwijderd uit de genoemde 
documenten. 

Ten aanzien van document 9 heeft het voorgaande tot gevolg dat aileen de 
kolommen met betrekking tot de financiering van het Landelijk Bureau BIBOB 
blijven staan. Ten aanzien van document 10 heeft dit tot gevolg dat aileen 
pagina's 1 (titelblad), 19, 42 en 45 met uitzondering van de informatie met 
betrekking tot andere bestuurl ijke aangelegenheden worden verstrekt. 

Wijze van openbaarmaking 
Ik maak de documenten met nummers 9 en 10 openbaar met uitzondering van de 
informatie met betrekking tot andere bestuurlijke aangelegenheden dan u in uw 
Wob-verzoek heeft vermeld . 

2 Kamerstukken II 2011 -2012, 33 000 VII, nr. 103, pag ina 100. 
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De documenten met nummers 1-8 en 11 zijn reeds openbaar en voor een ieder 
beschikbaar. De Wob is niet van toepassing op reeds openbare documenten. Om 
u ter wille te zijn, stuur ik u niettemin kopieen van die pagina's uit deze 
documenten die de door u verzochte informatie bevatten. Voor de vindplaats van 
deze documenten verwijs ik u naar de bijgesloten inventarislijst. 

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

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ge"informeerd. 

Hoogachtend, 
de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
namens deze 

Directeur Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken 

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 Vei/igheid en Justitie, 
t.a. v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Sector Juridische Zaken, Postbus 20301, 
2500 EH Den Haag. 

Een belanghebbende die openbaarmaking van informatie wil voorkomen, kan binnen 
twee weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt, een bezwaarschrift 
indienen en de voorzieningenrechter vragen het besluit tot openbaarmaking voor de 
duur van de procedure te schorsen. 
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