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AANTEKENEN
Ministerie van Algemene Zaken
T.a.v. de minister-president, de heer M. Rutte
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Hilversum, 30 oktober 2014

Betreft: lndiening Wob-verzoek documenten Ministeriële Commissíe Crisisbeheersing MH17

Zeer geachte heer Rutte,

Bij deze dien ik namens RTL Nieuws - onderdeel van RTL Nederland - een verzoek in op grond van
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), inzake de politiek-bestuurlijke aanpak van de (afhandeling
van de) vliegramp met de MH17.

ln de bijlage treft u de machtiging op grond waarvan deze procedure wordt gevoerd

Dit verzoek richt zich op openbaarmaking van alle hierboven omschreven bedoelde van of bij de
zogeheten Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) inzake MH17, waaraan u leiding gaf (TK,
33 997, nr 13).

Het gaat in dit Wob-verzoek niet om documenten van, of ontvangen bij de lnterdepartementale
Commissie Crisísbeheersing en het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie. U wordt verzocht ook
niet aan hen door te geleiden. Beide krijgen analoge Wob-verzoeken. (Zie bijlage bij deze brief.)

Meer precies richt dit verzoek zich inzake de hierboven bedoelde documenten op openbaarmaking
van onder meer:
1. Agenda's en convocaties van de MCCb.
2. lngekomen stukken, adviezen en vergaderstukken, van of aan de MCCb.
3. Besluiten en besluitenlijsten van de de MCCb.
4. Verslagen en notulen van de MCCb.
5. Alle overige documenten die via de MCCb zijn gewisseld.
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Dit verzoek richt zich dus niet op openbaarmakÍng van 'omgevingsdocumenten'zoals emails (onder
meer op grond van argumenten van bewerkelijkheid en proportionaliteit), tenzij afspraken, besluiten en
verslagen uitsluitend in emails zijn vastgelegd.

Wijzouden graag op korte termijn met uw ministerie in overleg treden over manieren waarop op grond
van de Wob aan dit verzoek gevolg zou kunnen worden gegeven. Het lijkt ons evident dat gegeven de
ramp en de enorme impact op de Nederlandse samenleving er een zwaarwegend belang is bij
openbaarheid, in het kader van de goede en democratische bestuursvoering. Daaronder valt ook de
bestuurlijke gelegenheid die zich laat samenvatten als de politiek-bestuurlijke afhandeling van de
ramp, die ondenuerp is van maatschappelijk en politiek debat.
Het belang bij openbaarheíd is spoedeisend gezien de vragen en de urgentie van de vragen in de
samenleving. Gelet op het bepaalde in artikel 6 van de Wob verzoekt RTL Nieuws om een beslissing
en verstrekking binnen de termijn van 28 dagen.

Op dit moment zouden wij niet uitvoerig willen preluderen op eventuele uitzonderingsgronden en
beperkingen van de Wob. We vragen u in lijn met de Wob en jurisprudentie aandacht voor het belang
van reconstructie (voorbereiding en uitvoering van beleid) in deze zaak,voor de wenselijkheid om per
document of onderdeel daarvan te beslissen en motiveren, en voor het belang van een persorgaan als
socialwatchdog bij toegang tot informatie in het kader van de uitoefening van de persvrijheid (EVRM
en EHRM), en voor ambtelijk beperkte vormen van verstrekking.

We verzoeken u om bij uw beslissing het belang van openbaarheid zeer a taar te laten wegen, in de
hoop en ven¡vachting dat een onwenselijke juridisering wordt voorkomen.
Eén inhoudelijke opmerking: Als u overweegt om op onderdelen Wob art.10.2.a, diplomatie, als
weigergrond in te zetten, dan verzoeken wij u dat niet te doen op de aanname dat een andere land
bezwaar zou kunnen hebben tegen openbaarheid, maar op basis van daadwerkelijk contact met dat
land, en voorts te overuvegen welke feitelijke gegevens bij evt. bezwaren toch openbaar kunnen
worden.

Mocht er onbedoeld toch een overlap, b.v. bij de punten 2 en 5, zijn tussen dit Wob-verzoek en de
analoge ingediend bij de lnterdepartementale Commissie Crisisbeheersing en het Nationaal Kernteam
Crisiscommunicatie dan verzoekt RTL Nieuws om u om onderling te bepalen wie beslist en verstrekt.

Wij zouden, zoals gezegd, graag op korte termijn in overleg treden met uw ministerie, en wachten uw
initiatief daartoe af.
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ln afi¡vachting van uw antwoord, verblijf ik,

7ZL
Pieter Klein
Adj unct-hoofdredacteur RTL Nieuws
Postbus 15016
12OOTV HILVERSUM

Bijlage:

Machtiging
Afsch rift van verzoek aan lnterdepartementale Com m issie Crisisbeheersing
Afschrift van verzoek aan het Nationaal Kernteam crisiscommunicatie
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