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Beslissing op uw Wob-verzoek

In uw brieven van 30 juni 2014, ontvangen op 1 juli 2014, hebt u met een beroep
op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over een
aantal projecten van Stichting FORUM. Deze verzoeken hebt u gedaan namens uw
cliënt, de Ondernemingsraad van Stichting FORUM.
De ontvangst van uw verzoeken is schriftelijk bevestigd bij brief van 1 juli 2014,
kenmerk 2014-0000349768. In mijn brief van 22 juli 2014 is de beslistermijn met
vier weken verdaagd tot 25 augustus 2014.
U hebt aan het ministerie van BZK op 30 juni 2014 door middel van een tweetal
brieven met een gelijk kenmerk, twee Wob-verzoeken gezonden met verschillende
inhoud (zoals hieronder weergegeven).
Inhoud verzoek 1
“Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft eind 2011 /
begin 2012 aan FORUM een subsidie van 250.000 euro toegekend voor het project
‘Maatschappelijke Bank voor Sociaal Ondernemerschap’.
Namens cliënt doe ik dan ook een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur met betrekking tot alle onderliggende stukken ter zake dit project, meer
in het bijzonder verzoeken wij om toezending van de navolgende stukken:
Alle correspondentie tussen het Ministerie van SZW [hier wordt bedoeld het
Ministerie van BZKJ en de Raad van Bestuur en/of Raad van Toezicht van de
stichting FORUM in het kader van het project ‘Maatschappelijke Bank voor
Sociaal Ondernemerschap’ vanaf subsidieaanvraag in 2011/2012 tot heden;
De vervolgsubsidieaan vraag van stichting FORUM aan het ministerie van BZK
voor de oprichting van de Stichting (Society Impact) naar aanleiding van het
eindproduct (businessplan/verkenning) dat is opgeleverd na afronding van het
project ‘Maatschappelijke Bank voor Sociaal Ondernemerschap’;
Het rapport “Een verkenning naar de mogelijkheden van een
“Maatschappelijke Bank voor Sociaal Ondernemerschap; sociale groei door
gerichte investering “;
Alle overige correspondentie die in dit kader van belang zijn.”
-

-

-

-
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Inhoud verzoek 2
“Bij brieven d.d. 30april2014 en 17 juni 2014 heeft het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid aan FORUM bericht dat de structurele subsidie voor de
kennisfunctie op het terrein van integratiebeleid per 1 januari 2015 te beëindigen.
Tot 2014 stelde het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze
subsidie aan FORUM beschikbaar. Er is een aantal andere organisaties waarmee
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vermoedelijk al
contact heeft gehad over de mogelijke toekomstige invulling van de kennisfunctie.
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Namens cliënt doe ik een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
met betrekking tot alle onderliggende stukken en correspondentie met de partijen
waar men in de toekomst mogelijk de kennisfunctie wil beleggen, meer in het
bijzonder verzoek ik om toezending van de navolgende stukken:
Alle beschikbare documenten betreffende de contacten die het Ministerie
heeft gehad met de volgende organisaties CO-EX, Society Impact, NCW,
Movisie, Platfom 31, CCV, Verwey-Jonker Instituut en ABDTOPConsult.
Alle gesprekversla gen van de besprekingen die hebben plaatsgevonden met
alle hiervoor genoemde organisaties.”
-

-

Tevens hebt u bij het ministerie van SZW nagenoeg gelijkluidende verzoeken
ingediend.
Het betreft hier omvangrijke verzoeken. Daarom is tot een overleg besloten
tussen de ministeries van SZW en BZK en u en uw cliënt. Dat overleg heeft
plaatsgevonden op 15 juli 2014. Bij dat overleg waren aanwezig medewerkers van
de ministeries van SZW, BZK en u, vergezeld van mevrouw Ramsaran en de heten
Zwaga en Sohilait van de Ondernemingsraad van de Stichting FORUM.
In het overleg van 15 juli 2014 zijn afspraken gemaakt met betrekking tot
voornoemde Wob-verzoeken. De afspraken zijn op 17 juli 2014 aan u per e-mail
toegezonden. Op deze e-mail hebt u nimmer (afwijzend) gereageerd. Er is geen
uiterste beslistermijn afgesproken. Zo is in gezamenlijk overleg met u een
prioriteitenlijst opgesteld (zie bijlage 1), aan de hand waarvan BZK in delen zal
beslissen op uw Wob-verzoek. Ook is afgesproken dat het Ministerie van SZW en
BZK afzonderlijk maat gelijktijdig zullen beslissen op de door u ingediende Wob
verzoeken. In dit overleg zijn tevens afspraken gemaakt over het Wob-verzoek
van 30 juni 2014 inzake het elders beleggen van de kennisfunctie op het terrein
van integratiebeleid. Aangegeven is dat BZK niet beschikt over de gevraagde
informatie. Met u is afgesproken dat alleen SZW zal beslissen op dit verzoek en
dat BZK het verzoek niet hoeft door te zenden aan SZW.
Op grond van de afspraken zou u een lijst (laten) opstellen met documenten die
reeds in het bezit zijn van uw cliënt; over die documenten zouden de ministeries
geen besluit meer hoeven nemen. Deze lijst heb ik tot op heden niet ontvangen.
Ondanks de afspraken gemaakt op 15 juli ji. hebt u middels uw brief van 13
oktober 2014, ontvangen op 14 oktober 2014, het ministerie van BZK in gebreke
gesteld voor het niet tijdig afhandelen van de Wob-verzoeken van 18 juni 2014 en
30 juni 2014.
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Hierover merk ik op dat het ministerie van BZK geen Wob-verzoeken heeft
ontvangen op 18 juni 2014, hetgeen u tijdens het overleg op 15 juli 2014 ook
heeft erkend. Daarnaast is afgesproken dat het ministerie van SZW een deel van
de verzoeken over het beleggen van de kennisfunctie gericht aan het
ministerie van BZK van 30 juni 2014 zal behandelen, omdat de informatie over
het beleggen van de kennisfunctie bij het ministerie van SZW berust. Met de
overdracht van dit onderdeel van uw ene verzoek van 30 juni 2014 hebt u
ingestemd.
—

-
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Direct na de ontvangst van de in gebreke stelling heeft een medewerker van mijn
ministerie contact opgenomen met uw kantoor. U was afwezig en de medewerker
zou teruggebeld worden. Ook dat is tot op heden niet gebeurd.
De eerste twee punten van bedoelde prioriteitenlijst, te weten de correspondentie
met betrekking tot het missie/strategiedocument dat op 8 juli 2013 door de Raad
van Toezicht FORUM is vastgesteld en de precieze opdrachtformulering aan de
verkenner, hebben geen betrekking op de door u bij het ministerie van BZK
ingediende Wob-verzoeken.
Middels deze brief beslis ik over het derde punt van bedoelde prioriteitenlijst, te
weten:
3. Het onderliggende contract inzake onderdeel C. verzoeken over Society Impact/
Maatschappelijke bank voor sociaal ondernemerschap ingediend bij SZW en BZK.
Overwegingen
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 10 en 11.

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. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie
en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het
specifieke belang 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. In dat licht vindt de
onderstaande belangenafweging/vinden de onderstaande belangenafwegingen dan
ook plaats.
Er zijn geen documenten bij het ministerie met de door u gevraagde informatie.
Ook is mij niet bekend of de informatie bij een ander bestuursorgaan aanwezig is.
Er zijn inzake de Maatschappelijke Bank voor Sociaal Ondernemerschap en Society
Impact geen contracten gesloten tussen het ministerie van BZK en FORUM. Ik kan
dan ook niet tegemoetkomen aan dit onderdeel van het verzoek.
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Besluit
Ik heb besloten uw verzoek voor dit onderdeel af te wijzen aangezien er geen
document bij het ministerie is met de door u gevraagde informatie.
Nu dit besluit binnen 2 weken na uw ingebrekestelling wordt genomen, ben ik
geen dwangsom in de zin van artikel 4:17 Algemene wet bestuursrecht
verschuldigd.

Datum
24 oktober 2014
Kenmerk
2014-0000565976

Zoals afgesproken in het overleg op 15 juli ji. zal ik nog conform de prioriteitenlijst
een besluit nemen op de overige onderdelen van uw Wob-verzoek, waaronder de
(vervolg)subsidieaanvraag zelf en het genoemde rapport.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De minister voor Wonen en Rijksdienst,
namens deze,

Richard van Zwol
Secretaris-generaal

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per
brief bezwaar maken bi] de minister voor Wonen en Rijksdienst, DGWB directie Woon- en
Leefomgeving, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn
ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en

dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een
afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

Pagina 4 van 6

Bijlage 1: Gemaakte afspraken d.d. 15 juli 2014
Datum

Hierbij de afspraken die we tijdens ons gesprek op 15 juli ji. op het ministerie van
SZW gemaakt hebben. Zoals afgesproken gaan wij voortvarend aan de slag met
de verzoeken.
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Vijf verzoeken over drie onderwerpen
A. Verzoek over alle onderliggende documenten inzake het stopzetten van de
subsidie aan FORUM ingediend bij SZW
SZW zal beslissen
-

B.

verzoeken over de kennisfunctie ingediend bij SZW en BZK
BZK beschikt niet over de gevraagde informatie, alleen SZW zal
beslissen op dit verzoek, BZK hoeft het verzoek niet door te zenden
aan SZW
verzocht is om alle correspondentie (niet beperkt tot het onderwerp
kennisfunctie)
-

-

C.

verzoeken over Society Impact/ Maatschappelijke bank voor sociaal
ondernemerschap ingediend bij SZW en BZK
SZW en BZK zullen ieder afzonderlijk, maar wel gelijktijdig, beslissen
over de documenten die bij de afzonderlijke ministeries berusten.
-

Prioriteiten
Het betreft een omvangrijk verzoek. De beslistermijn is inmiddels verdaagd. Ook
is er tijd nodig voor het opvragen van zienswijzen. Het is onmogelijk alle
verzoeken binnen de termijnen van de Wob af te handelen. Verzoeker zal een lijst
opstellen met documenten die reeds in het bezit zijn van de verzoeker; over die
documenten hoeven de ministeries geen besluit meer te nemen.
Verzoeker heeft de volgende prioriteiten aangegeven.
1. In juni 2012 is voor FORUM een missie/strategiedocument vastgesteld, op
8 juli 2013 heeft de Raad van Toezicht een nieuw document vastgesteld.
Verzoeker wil weten of er met SZW contact is geweest over deze
documenten en vraagt de correspondentie hierover op; onderdeel uit
verzoek A;
2. de precieze opdrachtformulering aan de verkenner; onderdeel uit verzoek
A;
3. Het onderliggende contract inzake onderdeel C;
4. Verzoek genoemd onder A, overige vragen;
5. Verzoek genoemd onder B;
6. Verzoek genoemd onder C.

Afgesproken is om de verzoeken in deze volgorde zo spoedig mogelijk af te
ronden. We streven ernaar om op de prioriteiten 1 t/m 3 voor het gesprek met de
minister van SZW van 13 augustus te beslissen. Indien dit onverhoopt niet
mogelijk blijkt, wordt contact opgenomen met verzoeker. Op de overige
prioriteiten wordt navolgend en voortvarend beslist.
Overig
In het onder C bedoelde verzoek gericht aan BZK is een verschrijving geslopen:
waar correspondentie met SZW staat, is bedoeld correspondentie met BZK.
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Bedoeld is ook om e-mailberichten te vragen, ook intern binnen SZW dan wel BZK
gewisselde berichten. BZK en SZW zullen de verzoeken per onderdeel afhandelen
wat dus minimaal vier deelbesluiten inhoudt.
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