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Geachte

Op 6 januari 2022 heeft u, met een beroep op de Wet openbaarheid van
bestuur (hierna: Wob) bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (hierna JenV)

verzocht om digitale toezending van alle verzamelde en/of verwerkte (concept)
stukken die betrekking hebben op kamerstuknummer 31568, nr. 156 en

kamerstuknummer 3530G-I\/, nr. 24.

Verloop procedure

Doordat de Wob-verzoeken betrekking hebben op documenten die mogelijk

deels bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrelaties (hierna BZK)
berusten, heeft het Ministerie van JenV het WOB verzoek op 21 februari 2022

doorgezonden. Op 24 februari zijn de twee Wob-verzoeken bij BZK ontvangen.

In een overleg tussen (Ministerie van BZK), (Ministerie

JenV) en u op maandag 14 maart 2022 is afgesproken dat u het beste kan
worden voorzien van informatie door te kijken naar documentatie die zich richt

op de allocatie van de gelden, weike beschikbaar zijn gesteld voor de
betreffende moties (31568, nr. 156 in het bijzonder, 35300, nr. 24 is een

voorzetting daarvan) en hoe deze gealloceerd zijn aan de invloed en het
optreden van de (illegale) gokindustrie. Hierbij wordt gekeken naar
beslisstukken over de allocatie van de budgetten die zijn toegewezen aan de

moties en of, en op weIke wijze, deze gelden gealloceerd zijn aan de invloed en

het optreden van de (illegale) gokindustrie. Deze afspraken zijn per mail
bevestigd op woensdag 16 maart 2022. In deze mailwisseling heeft u tevens
aangegeven dat u informatie wil met betrekking tot de prioritering, planning.

Kenmerk

2022-0000232087

Uw kenmerk
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budget uitvoering en behaalde resultaten met betrekking tot onderzoek naar
criminele geldstromen en de goksector wil ontvangen. Deze informatie is, tot
zover beschikbaar, toegezegd in de eerder genoemde mailwisseling.

DG Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties

Datum

Op 26 maart 2022 heeft u per mail een verdagingsbericht ontvangen waarin is
aangegeven dat op grond van artikel 6 van de Wob meer tijd nodig is om uw
verzoeken zorgvuidig te kunnen behandelen.

Kenmerk

2022-0000232087

Gelet op de nauwe samenhang van beide Wob-verzoeken van 6 januari 2022, is
besloten om in een Wob-besiuit te beslissen op beide Wob-verzoeken.

Zienswijzen

Gedurende de behandeling van uw Wob-verzoek is gebleken dat bij de

openbaarmaking van de documenten derde-beianghebbenden zijn betrokken.
Deze belanghebbenden heb ik in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te

dienen. De ontvangen zienswijzen van de derde-beianghebbenden heb ik in

mijn belangenafweging meegenomen. In een aantal gevallen hebben de
zienswijzen geleidt tot andere beoordeling van de stukken. Dit betrof

voornamelijk documenten of delen van documenten die een conceptversie

betroffen en niet zijn vastgesteld. Ik verwijs u verder hiervoor naar bet

onderdeel 'overwegingen' in dit besluit.

Inventarisatie

Op basis van uw verzoek en bet specificeringsgesprek zijn er 59 documenten
aangetroffen binnen bet Ministerie van BZK die onder de reikwijdte van uw

Wob-verzoek vallen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst die

als bijiage 2 bij dit besluit is gevoegd. De aangetroffen documenten zijn ieder
afzonderlijk beoordeeld op grond van de Wob. In dit besluit wordt verwezen

naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document
duidelijk is wat is besloten.

Wettelijk kader

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

artikelen verwijs ik u naar bijiage 1.

Besluit

Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en de Informatie
waarom u verzocbt, opgenomen in de documenten met nrs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, Ba, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28b,
28c, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39a, 40, 41, 42, 42a, 42b, 43, 43b,
44, 44a, 46 (deels) openbaar te maken.

Overweging

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder
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Ingevolge artikel 3, eerste lid van de Wob kan een ieder een Wob-verzoek

indienen bij een bestuursorgaan of bij een onder verantwoordelijkheid van een

bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Voigens het derde lid van

dit artikel hoeft de verzoeker bij zijn verzoek geen belang te stellen. De

eventuele omstandigheid dat voor de belanghebbenden onduidelijk is welk

belang u bij openbaarmaking van deze informatie heeft en voor welk doel u de

informatie gaat gebruiken, vormt daarom op zichzelf geen belemmering voor de

openbaarmaking van de documenten.

DG Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties
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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 van de

Wob. 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

de 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

documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien ik

aan u documenten verstrek, moet ik deze ook aan anderen geven indien zij

daarom verzoeken. In dat licht vindt de onderstaande belangenafweging dan

ook plaats.

Als voor de gehele alinea dezelfde uitzonderingsgrond geldt, is dit aan het begin

van de alinea in het rood aangegeven.

De betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale

organisaties

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wob blijft

verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet

opweegt tegen het belang van de betrekkingen van Nederland met andere

staten en met internationale organisaties. Bij passages in de documenten met

nummers 16 en 31 is het belang van de betrekkingen van Nederland met Aruba,

Curasao en/of St. Maarten in het geding, omdat er zinsneden instaan die de

relatie met de landen kan schaden. Dit belang zou kunnen worden geschaad

indien de bedoelde informatie openbaar wordt gemaakt. Ik ben van oordeel dat

dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid omdat ik

voorzie dat het onderhouden van betrekkingen of het voeren van bilateraal

overleg met deze landen moeizamer kan verlopen. Ik heb daarom besloten de
desbetreffende informatie niet openbaar te maken.
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De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft

verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet

opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geeerbiedigd.

In diverse documenten - die als zodanig zijn weergegeven op de inventarislijst -

staan persoonsgegevens van ambtenaren. Dit betreffen gegevens die

herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, e-mailadressen,

functienamen en telefoonnummers. In het kader van goed werkgeverschap ben
ik van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang, dat de

persoonlijke levenssfeer wordt geeerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het

belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer

van de betrokken ambtenaar.

DG Koninkrijksreiaties
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Zaken en Koninkrijksreiaties
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Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan

een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om

openbaarmaking van de naam in de zin van de Wob. Dit is alleen anders

wanneer er sprake is van namen van ambtenaren die besluiten krachtens

mandaat hebben ondertekend. Uit het oogpunt van controleerbaarheid van de

taakuitoefening wordt in dat geval de naam van de betrokken ambtenaar wel

openbaar gemaakt. In de documenten komen geen persoonsgegevens voor van

ambtenaren die besluiten krachtens mandaat hebben ondertekend. Ik maak

deze informatie dan ook niet openbaar.

Verder staan in diverse documenten persoonsgegevens van derden. Ik ben van

oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke

levenssfeer wordt geeerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van

openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit deze

documenten.

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft

verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet

opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling

of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of

rechtspersonen, dan wel van derden. Openbaarmaking van een passage uit

document nummer 6 zou naar mijn oordeel leiden tot onevenredige benadeling

van de persoon waar deze informatie betrekking op heeft. Deze benadeling

bestaat uit de relatie die geschaad kan worden tussen Nederland en de persoon

woonachtig in het land waar de informatie betrekking op heeft. Ik heb daarom

besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken. Ik ben derhalve

van oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van

openbaarheid, om de onderlinge relaties met de betrokken landen goed te

houden.
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Informatie ingevolge de opsporing en vervolging van strafbare feiten

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wob blijft

verstrekking van informatie achterwege voor zover bet belang daarvan niet

opweegt tegen bet belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij

de documenten met nummers 27 en 45 is bet belang van opsporing en

vervolging van strafbare feiten in bet geding. Ik ben van oordeel dat dit belang

zwaarder moet wegen dan bet belang van openbaarbeid aangezien deze

documenten informatie bevatten over de tegen de verdacbten lopende

strafzaken. De beoordeling van de strafzaak dient op zorgvuldige wijze plaats te

vinden bij de recbtbank waar de zaak aanbangig is. Het belang van een prudente

bebandeling van deze strafzaak dient voor te gaan op een eventuele discussie

over de verzocbte documenten in de openbaarbeid. Openbaarmaking van deze

informatie zai de strafzaak mogelijk doorkruisen en scbaden.
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Naast bet belang van de zaak tegen de verdacbte, kan de openbaarmaking van

bepaalde opsporingsinformatie over (strategiscbe) afwegingen en keuzes die de

lokale politie en/of bet RST en de Openbaar Ministeries in de landen maken in
onderzoeken belemmerend werken. Ik ben van oordeel dat deze belangen

zwaarder wegen dan bet algemene belang van openbaarmaking van de

verzocbte informatie en daarom beb ik besloten de desbetreffende informatie

uit deze documenten niet openbaar te maken.

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om

informatie uit documenten, opgesteld ten beboeve van intern beraad, geen

informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke

beleidsopvattingen. Uit de wetsgescbiedenis blijkt dat onder bet

begrip 'documenten opgesteld ten beboeve van intern beraad' onder meer

moet worden begrepen: nota's van ambtenaren aan bun politieke en ambtelijke

leidinggevenden, concepten van documenten, agenda's, notulen,

samenvattingen en conclusies van interne besprekingen en rapporten van

ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien van deze documenten moet de

bedoeling om ze als documenten voor intern beraad te zien, uitdrukkelijk blijken

of men moet deze bedoeling redelijkerwijs kunnen vermoeden. Deze beperking

op de informatieverplicbting is in de Wob opgenomen omdat een ongebinderde

bijdrage van ambtenaren en van ben die van buiten bij bet intern beraad zijn

betrokken bij de beleidsvorming en voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij

moeten in alle openbartigbeid onderling en met bewindspersonen kunnen

communiceren. Staatsrecbtelijk zijn slecbts de standpunten die bet

bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. Onder persoonlijke

beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, commentaren,

voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.
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De documenten met nummers 2, 8 9,18, en 42b zijn opgesteld ten behoeve van

intern beraad met daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Het gaat

hierbij om documenten die opgesteld zijn met het doel intern te blijven. Over

deze documenten verstrek ik — voor zover het geen feitelijkheden betreft -

geen informatie. Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische

bestuursvoering indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden

betrokken in publieke discussies. Ik zie dan ook geen aanleiding om met

toepassing van artikel 11, tweede lid van de Wob in niet tot personen

herleidbare vorm informatie te verstrekken over deze persoonlijke

beleidsopvattingen

DG Koninkrijksrelaties
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Documenten met nummers 10, 10a, 11a, 12, 13, 35 en 36 zijn (gedeeltelijk)

concepten. Concepten worden beschouwd als persoonlijke beleidsopvattingen

ten behoeve van het intern beraad. Daarom maak ik deze in het geheel niet

openbaar. Ik ben van oordeel dat openbaarmaking van deze concept-
documenten niet ten goede komt aan een goede bestuursvoering. Deze

documenten worden niet openbaar gemaakt onder verwijzing naar artikel 11,

eerste lid van de Wob. Daarnaast zijn er verschillende (delen van) documenten

die niet vallen onder de reikwijdte van uw verzoek, omdat ze bijvoorbeeid gaan

over de financiering van reguliere capaciteit bij organisaties of de berekening
van uitzendkosten. Deze delen worden niet openbaar gemaakt en worden in de

documentatie aangeduid als 'buiten reikwijdte wobverzoek'.

Wijze van openbaarmaking

De documenten, voor zover openbaar, weike zien genoemd in de

inventarisatielijst (bijiage 2) treft u naast dit besluit aan in uw mail.

Een geanonimiseerde versie van dit besluit zai met de verstrekte documenten
onder afscherming van de in het bovenstaande bedoelde informatie geplaatst
worden op www.rijksoverheid.nl.

Afschrift aan belanghebbenden

Een geanonimiseerd afschrift van dit besluit zend ik aan de belanghebbenden.

Hoogachtend,

De staafssecretari? van Koninkrijksrelaties en Digitalisering,

narh^ns deze,

secretaris-generaal
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Ministerie van BInnenlandse
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Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend Datum
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 2022T000232087
en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden

gericht aan: de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering t.a.v.

Mw. de Jong.
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Ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties

Datum

Bijiage 1 - Relevante artikelen uit de Wob

Artikel 3

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

een bestuurliike aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder KenmerkJ  o o o 2022-0000232087

verantwoordelijkheld 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 mogeiijk 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.

Artikel 10

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor

zover dit:

de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;

de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;

bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;

persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de

Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen

inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens

achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende

belangen:

de betrekkingen van Nederland met andere staten en met Internationale

organisaties;

de economische of financiele belangen van de Staat, de andere

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde

bestuursorganen;

de opsporing en vervolging van strafbare feiten;

inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;

de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;

het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen

nemen van de informatie;

het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel

van derden.
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3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de

betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.

4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e,

en het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het

milieu-informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu.

Voorts blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken

van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van

openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang.

5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van

milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk

karakter.

6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het

verstrekken van milieu-informatie.

7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens

achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende

belangen:

de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;

de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het

toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in

aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het

milieu.

DG Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties
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Artikel 11

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten

behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin

opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en

democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot

personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of
zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in

tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin

opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het
voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat

aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun

werkzaamheden kenbaar is gemaakt.

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het

belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen
kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid,

tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.
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DG Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijiage 2 - Inventarislijst bij beslissing op Wob-verzoeken

Nr. Onderwerp/

document

Beoord

eling

Wob-

artikel

Afzender Ontvanger Bijzon

derhe

den

1 Bijiage 1

Voorstel

aanpak

rechtshand

having Sint

Maarten

(09.01.2015

)

Openba

ar

BZK

2 Overleg BZK

en VenJ op

19juni2015

over

rechtshand

having

Caribische

landen

(19.06.2015

)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e,

11.1

BZK BZK

3 Brief aan de

Procureur-

generaal

(01.07.2015)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e BZK BZK

4 Brief aanpak

SXM

(01.07.2015)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e BZK, JenV Parket

Procureur-

Generaal

(PPG)

5 Opmerking

SG

(20.08.2015)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e BZK BZK

6 Aanbiedings

nota brief

aan Minister

van Justitie

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e

10.2.g

BZK BZK

Datum

Kenmerk
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Sint Maarten

(06.04.2016)

7 Getekende

brief

(06.04.2016)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e BZK Minister

van Justitie

Sint

Maarten

dhr.

Kirindongo

8 Email: RE:

Vooruitblik

(20.04.2017)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e

t

11.1

Politie JenV, BZK,

BUZA,

8.a Vooruitblik2

017

Gedeelt

elijk

openba

ar

Buiten

reikwij

dte

Wob-

verzoe

k

Politie JenV, BZK,

BUZA,

9 Email: RE:

Vooruitblik

(01.06.2017)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e

t

11.1,

Buiten

Reikwij

dte

Wob-

verzoe

k

Politie BZK, BUZA

10 Email: RE:

Verslag TBO-

middelen

2018-2021

(28.08.2017)

Niet

openba

ar

10.2.e

Buiten

Reikwij

dte

Wob-

verzoe

k

JenV Politie

10.

a

Verslag

overleg

Sturing

middelen

TBO opm kh

Niet

openba

ar

10.2.e

11.1

Buiten

Reikwij

dte

Wob-

verzoe

k

BZK JenV,

Politie

Datum

Kenmerk
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11 Email: FW:

Verslag TBO-

middelen

2018-2021

(06.12.2017)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e BZK BZK

11.

a

Verslag

overleg

Sturing

middelen

TBO opm kh

Niet

openba

ar

10.2.e

11.1

Buiten

Reikwij

dte

Wob-

verzoe

k

BZK JenV,

Politie

Zelfde

docu

ment

als

10.a

(8.a)

12 Email:

Verslag

middelen

TBO 2018

(02.01.2018)

Niet

openba

ar

10.2.e

Buiten

Reikwij

dte

Wob-

verzoe

k

BZK

13 Email: FW:

Verslag

middelen

TBO 2018

(04.01.2018)

Niet

openba

ar

10.2.e

Buiten

Reikwij

dte

Wob-

verzoe

k

BZK

14 2018 01 Van

H4 naar H6

kosten TBO

(08.03.2018

)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e BZK JenV

15 Email:

Bijdrage TBO

Gemeenscha

ppelijk Flof

2018

(18.06.2018)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e BZK BZK

16 Nota:

Gespreksnoti

tie toekomst

RST/TBO met

minister

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e,

10.2.g

BZK BZK

Datum

Kenmerk

2022-0000232087
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Grapperhaus

(25.06.2018)

17 2018 02 Van

H6 naar H4

TBO restant

(04.10.2018)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e JenV BZK

18 Email: FW:

Verzoek

verlenging

fte's

Caribisch

Team

(28.11.2018)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e,

11.1,

Buiten

Reikvi/ij

dte

Wob-

verzoe

k

BZK BUZA

18.

a

Email RE

Verzoek

verlenging

fte's

Caribisch

Team

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e,

Buiten

Reikwij

dte

Wob-

verzoe

k

BUZA BZK

19 Verslag

Overleg TBO

middelen -

NOV2018

(29.11.2018)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e BZK

20 2019 01 H4-

H6 Team

Bestrijding

Ondermijnin

gTBO

middelen

PPG-Hof

(13.02.2019

)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e BZK JenV

21 IBOSTBO

middelen

PPG-Hof

2019 (5)

(13.02.2019)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e BZK JenV

22 2019IBO ex

BZK

verlenging

Gedeelt

elijk

10.2.e BZK BUZA

Datum

Kenmerk

2022-0000232087
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Caribisch

Team 2020-

21def (002)

(27.05.2019)

openba

ar

23 (D351) IBOS

mutatie

TBO.pdf-

Adobe

Acrobat

(08.07.2019)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e BZK JenV

24 Verslag

Overleg TBO

middelen -

Juli 2019

(30.07.2019)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e BZK, OM,

Hof, RST,

JenV

BZK, OM,

Gemeensch

appelijk

Hof van

Justitie

(Hof), RST,

JenV

25 Nota: Brief

PG Carib

inzake

resultaten

TBO 2016-

2019

(19.08.2019)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e BZK BZK

26 Brief:

Verzoek

inzicht in

resultaten

TBO 2016-

2019

(04.09.2019)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e BZK PPG

27 Brief PG

overzicht

TBO 2016-

2019-

laatste versie

(30.09.2019)

Niet

openba

ar

10.2.C BZK PPG

28 Email:

Financierings

afspraken &

Openstaande

Rijksbijdrage

Niet

openba

ar

Buiten

Reikwij

dte

Wob-

verzoe

k

BZK BZK

Datum

Kenmerk

2022-0000232087
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RST/TBO

(08.10.2019)

28.

a

Getekend

convenant

financierings

systematiek

recherchesa

menwerkings

team -4 juli

2019

Niet

openba

ar

Buiten

Reikwij

dte

Wob-

verzoe

k

BZK, JenV

28.

b

Aanschrijving

RST 2019

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e,

Buiten

Reikwij

dte

Wob-

verzoe

k

BZK RST

28.

c

Aangepaste

Aanschrijving

RST 2018

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e,

Buiten

Reikwij

dte

Wob-

verzoe

k

BZK RST

29 Bijiage 1 bij

brief

Getekende

brief RST

TBO

vaststelling

bijdrage

2018

(04.11.2019)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e BZK RST

30 Verslag

Overieg

Verdeling

Middelen

Ondermijnin

gsaanpak -

Nov 2019

(20.11.2019)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e BZK JenV, OM

Carib, RST

31 Beleidsvoors

tel

Gedeelt

elijk

10.2.a

11.1

BZK BZK

Datum

Kenmerk

2022-0000232087
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Duurzame

Ondermijnin

gsaanpak

Cariben

(28.01.2020)

openba

ar

buiten

Reikwij

dte

Wob

32 2020 01

Van 4 near

6TB0

budget

2020 Parket

PG en het

Gemeensch

appelijk Hof

(06.02.2020

)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e BZK JenV

33 IBOS TBO

middelen

PPG-Hof

2020

(06.02.2020

)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e BZK JenV

34 Email: RE:

Verdeling

middelen

aanpak

ondermijnin

g2021

(21.09.2020

)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e BZK BZK, Hof,

JenV

35 Email:

Vaststelling

verdeling

ondermijnin

gsmiddelen

2021

(21.09.2020

)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e,

11.1

buiten

reikwij

dte

Wob-

verzoe

k

BZK BZK, JenV,

RST

36 Verslag

beheeroverl

eg 4

Niet

openba

ar

Buiten

Reikwij

dte

BZK, JenV,

RST,

Politie

BZK, JenV,

RST, Politie

Datum

Kenmerk

2022-0000232087
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november

2020

(concept)

Wob-

verzoe

k

37 20200731

Verantwoor

ding TBO

2018 en

2019

(07.12.2020

)

Openba

ar

PPG BZK, JenV

38 202101 Van

4 naar 6

Budget Team

Bestrijding

Ondermijnin

g2021

(25.01.2021)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e BZK JenV

39 Email: FW:

2019IBO ex

BZK

verlenging

Caribisch

Team 2020-

21 def.pdf

(01.02.2021)

Niet

openba

ar

10.2.e.

Buiten

Reikwij

dte

Wob-

verzoe

k

BZK BUZA

39.

a

2019IBO ex

BZK

verlenging

Caribisch

Team 2020-

21def

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e BZK BUZA

40 Email: RE:

TBO

overboekings

formulier

2021

(05.02.2021)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e BZK JenV

41 Email:

Vraagstuk

VUBZK-

/VBRA

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e,

Buiten

Reikwij

dte

Wob-

BZK BZK

Datum

Kenmerk

2022-0000232087
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kosten Hof verzoe

(02.04.2021) k

41. Email RE: Niet Buiten BZK RST, CM

a Uitbreiding openba Reikwij Carib. JenV,

ondermijning ar dte BZK,

saanpak Wob- Gemeensch

Carib verzoe appelijk

k Hofvan

Justitie

42 Email: Gedeelt 10.2.e BZK-DGKR BUZA

Afspraken elijk

servicekoste openba

n 3W tbv ar

TBO

(14.04.2021)

42. Email: RE: Gedeelt 10.2.e BZK BUZA Zelfde

a Verzoek elijk docu

verlenging openba ment

fte's ar als nr.

Caribisch 18. a

Team

42. Email: FW: . Gedeelt 10.2.e, BZK BUZA

b Verzoek elijk 11.1,

verlenging openba Buiten

fte's ar Reikwij

Caribisch dte

Team Wob-

verzoe

k

43 Email: FW: Gedeelt 10.2.e BZK BZK

afspraken elijk

overheveling openba

IPG ar

(14.04.2021)

43. Getekend Niet Buiten BZK Zelfde

a convenant openba Reikwij docu

financierings ar dte ment

systematiek Wob- als nr.

recherchesa verzoe 28.a

menwerkings k

team -4 juli

2019

Datum

Kenmerk

2022-0000232087
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43. Getekende Gedeelt 10.2.e BZK RST

b brief RST elijk Buiten

openba Reikwij

ar dte

Wob-

verzoe

k

43. Email: FW Niet 10.2.e BZK BZK

c LPO- openba Buiten

afspraken ar Reikwij

dte

Wob-

verzoe

k

44 Email: RE: Gedeelt 10.2.e OM Carib BZK

Aantal elijk

uitgezonden openba

medewerker ar

s PPG en

PEA'S

Cariben

(21.04.2021)

44. Overzicht Gedeelt 10.2.e, OM Carib

a aantallen elijk Buiten

uitzendingen openba Reikwij

CM Carib ar dte

april 2021 Wob-

tbv BZK verzoe

k

44. Formaties Niet Buiten

b OM Carib openba Reikwij

ar dte

Wob-

verzoe

k

45 20211004 Niet 10.2.C Procureur BZK

Reactie openba -generaal

verzoek ar Curasao,

inzicht in Sint

resultaten Maarten,

ondermijning Bonaire,

saanpak Sint- 1

Datum

Kenmerk
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2019-2021

(04.10.2021)
Eustatius,

Saba

46 Geparafeerd

e Nota

(06.12.2021)

Gedeelt

elijk

openba

ar

10.2.e BZK BZK

Datum

Kenmerk

2022-0000232087
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