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Wob-besluit inzake verzoek om documenten kinderopvangtoeslag

Geachte heer
Bij brief van 15 januari 2021, ontvangen op 21 januari 2021, heeft u een verzoek
op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend.
U heeft uw verzoek als volgt geformuleerd:
‘Met een beroep op de Wet Openbaarheid van bestuur ontvang ik graag zo snel
mogelijk de documenten:
1.

2.

3.

4.

Waarin de mogelijke persoonlijke financiële gevolgen, als dan niet
theoretisch (bijvoorbeeld 100%-honger-boetes zoals bekend uit de
Participatiewet), voor de daders van de Kinderopvangtoeslag-affaire,
waarin 30.000 kinderen en hun ouders jarenlang onterecht in diepe armoe
zijn gestort en de Nederlandse rechtsstaat is uitgehold, worden
beschreven.
Waarin de mogelijke persoonlijke strafrechtelijke gevolgen, al dan niet
theoretisch, voor de daders van de Kinderopvangtoeslag-affaire, waarin
30.000 minderjarigen en hun ouders jarenlang financieel zijn gekneveld
ex art 366 Sr. en de rechtstaat is uitgehold, worden beschreven.
Waarin de correspondentie van het Ministerie van Algemene Zaken met
het Ministerie van Justitie en het Openbaar Ministerie over het niet
strafrechtelijk vervolgen van de daders op basis van art 366 Sr. wordt
besproken, inclusief de opdracht of suggestie om geen vervolging in te
stellen, worden weergegeven.
Waarin de criteria worden beschreven waaronder een opvatting over
beleid door een ambtenaar op zijn vakterrein, geuit tijdens betaalde
werktijd als privé in de zin van de Wet WOB kan worden aangemerkt.’

Bij brief van 27 januari 2021 is de ontvangst van het verzoek bevestigd. Bij brief
van 10 februari 2021 is de beslistermijn met vier weken verdaagd.
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Publicatie documenten
Voordat ik inga op de verschillende onderdelen van uw verzoek wijs ik u op de
website htt ://informatiepuntkinderoovangtoeslag.rijksoverheid. ni.
Op deze site heeft het kabinet alle stukken geplaatst die aan de Parlementaire
Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag zijn geleverd, op enkele
vertrouwelijke stukken na.
Daarnaast verwijs ik u naar de kabinetsreactie d.d. 15 januari 2021 op het rapport
‘Ongekend onrecht’ van de Parlementaire Ondervragingscommissie
Kinderopvangtoeslag waarin passages zijn opgenomen over de
informatievoorziening aan parlement en samenleving:
https ://www. rijksoverheid. nl/documenten/kamerstukken/202 1/01/1 5/kamerbriefmet-reactie-kabinet-orj-raijoort-ongekend-onrecht.
Onderdelen van uw verzoek
Ad. 1 en 2.
Het ministerie van Algemene Zaken beschikt niet over persoonlijke dossiers.
Ad. 3.
De door u verzochte correspondentie is niet aangetroffen.
Ad. 4.
Hiervoor verwijs ik u naar de tekst van de Wob.

DL MI ISTER-PRESIDENT,
Minist r van Algemene Zaken,

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekend gemaakt hiertegen schriftelijk bezwaar maken, onder vermelding van de
gronden, bij de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken.
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