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2 juli 2014
Onderwerp Uw Wob-verzoek

Ons kenmerk
536159

81j beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak In uw
brief behandelen.

Geachte
Op 10 juni 2014 heeft u via wwj.riiksojerjjçLni met een beroep op de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) Informatie verzocht over de wet
Computercriminaliteit II.
U vraagt concreet om “een officiële versie van zowel het conceptwetsvoorstel als
de memorie van toelichting van de wet Computercriminaliteit II (d.d. januari
1998).”
Naar aanleiding hiervan merk ik op dat voor zover de door u gevraagde informatie
reeds openbaar is, bijvoorbeeld door publicatie van de definitieve documenten op
www.overhe.d.nl, de Wob hierop niet van toepassing is. Ten aanzien van de
overige informatie in het conceptwetsvoorstel en de memorie van toelichting heb
ik besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u
verzoekt openbaar te maken.
Om u ter wille te zijn heb ik zowel het gehele conceptwetsvoorstel als de memorie
van toelichting bij dit besluit gevoegd. Tevens stuur ik u op uw verzoek een
digitale versie van de documenten.
De openbaar gemaakte stukken worden op www.rijksoverheid.nl geplaatst.

Hoogachtend,
De Minister van Veiligheid en Justitie

1

iohr-Soons
.H.A. van der
Plv. Hoofd sector Juridische Zaken, tevens plv. Juridisch Adviseur
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Pagina t van 2

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 cie 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
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