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Uw kenmerk

In uw verzoek van 31 augustus 2022 heeft u het ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd informatie openbaarte maken over:
politieagenten die deels ook als informant voor de AIVD of andere

inlichtingendiensten "werken";

alle informatie over agenten die informatie doorgeven aan
inlichtingendiensten; en

alle informatie over de interactie tussen politie en de AIVD en andere

inlichtingendiensten.

Op 14 September 2022 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek is doorgestuurd
aan de AIVD en de MIVD.

Waarna u heeft aangegeven dat uw verzoek zich niet alleen richt op documenten
die bij de AIVD en MIVD berusten, maar ook op documenten die onder BZK
berusten. Uw verzoek is daarom ook bij BZK in behandeling genomen.

Bij brief van 19 September 2022 is de ontvangst van uw verzoek bevestigd en is
aan u medegedeeld dat u uiterlijk op 13 oktober 2022 een antwoord zou
ontvangen.

Op 26 oktober 2022 heeft u mij in gebreke gesteld. In verband met een
zorgvuldige zoekslag is het helaas niet mogelijk gebleken om tijdig op uw verzoek
te reageren. Met dit besluit wordt op uw verzoek besloten. Ik vertrouw erop
daarmee afdoende op uw ingebrekestelling te hebben gereageerd.

1. Wettelijk kader

Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid
(Woo). De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijiage 1 bij deze brief.

2. Besluit

Ik kan uw verzoek niet inwilligen. Er zijn namelijk geen door u gevraagde
documenten bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
aangetroffen.
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3. Motivering natum

De Woo heeft betrekking op openbaarmaking van mformatie die neergeleqd is in Kenmerk3 3 2022-0000586617
documenten. Alleen bestaande documenten vallen onder de Woo; als documenten
niet bestaan, kan ik deze niet openbaar maken. Er bestaan geen documenten
over de door u verzochte informatie.

Deze brief wordt op www.ri1ksoverheid.nl gepubliceerd.

Vragen

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact
opnemen met Woo@minbzk.nl. Voor meer informatie over de Woo-procedure,

kunt u kijken op riiksoverheid.nl/onderwerDen/wet-ODen-overheid-woo.

Hoogachtend,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze.

wnd. directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum boven dit besluit een bezwaarschrift

indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste

zijn/haar naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar

wordt gemaakt en de reden(en) waarom u vindt dat het besluit niet klopt. Dit bezwaarschrift

moet worden gericht aan: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t.a.v.

de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag.
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