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Bijlage
I. Wob-artikelen

Datum
Betreft

5 augustus 2019
Beslissing op uw Wob-verzoek inzake beheer, reparatie en
onderhoud van OV-fietsen

Geachte
In uw brief van 16 juli 2019, ontvangen op 17 juli 2019, heeft u, namens uw
cliënte, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob)
informatie verzocht over, kort gezegd, het beheer, reparatie en onderhoud van
OV-fietsen.
U verzoekt om de openbaarmaking van alle communicatie tussen de Nederlandse
Spoorwegen en een derde partij, waarin uw cliënte, haar dienstverlening en/of
aangelegenheden die haar bedrijfsvoering aangaan aan de orde komen.
De ontvangst van uw verzoek is u schriftelijk bevestigd bij brief van 25 juli 2019.
Bij diezelfde brief is tevens de beslistermijn met vier weken verdaagd.
Besluit
Uw verzoek heeft betrekking op informatie die niet aanwezig is. De Wob is
derhalve niet van toepassing. Daarom wijs ik uw verzoek om informatie af.
Hiertoe merk ik het volgende op.
Motivering
Ingevolge artikel 1, onder a, gelezen in samenhang met artikel 3, eerste lid, van
de Wob, kan eenieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten over
een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan. Zie voor de
relevante passages van de Wob bijlage A. Indien er bij het bestuursorgaan geen
stukken aanwezig zijn die de gevraagde informatie bevatten, valt het verzoek,
gelet op artikel 3 van de Wob, buiten het bereik van de wet.
Naar aanleiding van uw Wob-verzoek is gezocht naar de door u gevraagde
informatie. De verrichte zoekslag heeft echter niet in de door u gevraagde
informatie geresulteerd. De gevraagde informatie is aldus niet bij het ministerie
van Financiën aanwezig. Dit betekent dat ik uw verzoek om informatie afwijs op
grond van artikel 3 van de Wob.
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In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,
namens deze,
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mr. M.S. Bogtstra
De directeur Juridische Zaken

Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond
van die wet kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit
besluit aan u is verzonden een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de minister van Financiën, ter
attentie van de directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 20201, 2500 EE
Den Haag. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste
het volgende te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
d. een opgave van de redenen waarom u zich met het besluit niet kunt
verenigen.
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Bijlage I
Artikel 1 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt:
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of
ander materiaal dat gegevens bevat;
b. (…);
c. (…);
d. (…);
e. (…);
f. (…);
g. (…);
h. (…);
i. (…).
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Artikel 3 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt:
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over
een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een
onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling,
dienst of bedrijf;
2. (…);
3. (…);
4. (…);
5. (…).
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