Bijlage 5 - Leeswijzer
Bijlage 5 bevat de uitkomsten van het onderzoek. Het betreft 475 items (o.a. e-mails, agenda
items en bijlagen).
Voor de leesbaarheid zijn deze items gegroepeerd in 15 inhoudelijke onderwerpen.
Elk onderwerp is opgenomen in een op zichzelf staande bijlage (bijlage 5a t/m 5p).
Elk onderwerp met de daarbij behorende items wordt voorafgegaan door een inventarislijst.
In de inventarislijst is waar mogelijk de datum van een item opgenomen. Daarnaast is aangegeven
of het item een bijlage bij een e-mail betreft, of het item inhoudelijk overeenkomt met een ander
item en of er bijzonderheden bij het item te vermelden zijn.
Elk item heeft een uniek labelnummer gekregen. Dit treft u linksboven op de pagina’s aan. Elk
item is daarnaast voorzien van een uniek HELD-nummer. Dit nummer treft u linksonder op de
pagina’s aan.
In deze bijlage treft u ook zogenaamde ‘placeholders’ aan. Daarin zijn twee varianten te
onderscheiden:
1. Een placeholder voor duplicaten: deze pagina dient ter vervanging van het originele item,
omdat het betreffende item al eerder is opgenomen in de bijlagen en (vrijwel) volledig
inhoudelijk overeenkomt. Daar waar u ogenschijnlijk toch hetzelfde document meermaals
aantreft is er sprake van een (technisch) verschil.
2. Een placeholder citaat: deze pagina dient ter vervanging van het originele item, omdat in
het item slechts een (beperkt) deel van de tekst valt binnen de door de minister
geformuleerde zoekvraag. Het betreffende item bevat voor het overige informatie
aangaande andere bestuurlijke aangelegenheden. De passages die vallen binnen de
zoekvraag zijn in de placeholder opgenomen.
Het begin en het eind van een placeholder zijn weergegeven in grijze balken. Op de placeholders
zijn de relevante details van het item opgenomen. Op placeholders voor duplicaten is opgenomen
wat het HELD-nummer is van het duplicaat en van het overeenkomstige document, welk
labelnummer dit overeenkomstige document heeft en wat voor soort document het betreft. Op de
placeholders voor citaten staat het unieke HELD-nummer, wat voor soort item het betreft, het
aantal pagina’s van het originele item, het aantal passages dat binnen de zoekvraag valt en
eventueel waar de weergegeven passages voorkomen in het originele item.

