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Geachte heer Brouwer,

In uw brief van 11juni 2018 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van
bestuur (hierna: Wob) stukken opgevraagd naar aanleiding van het ambtsbericht
"Veiligheidsdiensten in communistisch Afghanistan (1978-L992) AGSA,KAM,KhAD
en WAD van 29 februari 2000".
U verzoekt om een kopie van passages uit internationale bronnen die de
conclusies in het ambtsbericht ondersteunen met betrekking tot een aantal
onderdelen.

De ontvangst van uw verzoek is bevestigd bij brief van

kenmerk

M in

22juni 2018, onder

Buza-2O 18.7 27589.

Met betrekking tot uw verzoek bericht ik u als volgt.

In de eerste plaats attendeer ik u erop dat de Wob niet van toepassing is op
informatie die reeds openbaar is. Verder heeft de Wob uitsluitend betrekking op
bij het bestuursorgaan berustende informatie die is neergelegd in documenten
over een bestuurlijke aangelegenheid. Bestaan desbetreffende documenten niet,
dan kunnen deze ook niet openbaar worden gemaakt. Ook kent de Wob geen
verplichting om gegevens te bewerken of te vervaardigen.

Ik stel vast dat u om een kopie vraagt van passages uit internationale bronnen,
met andere woorden passages uit reeds openbare documenten. Het ambtsbericht
bevat een overzicht aan gebruikte openbare bronnen alsmede voetnoten met
verwijzingen naar die bronnen. Zoals hierboven aangehaald, de Wob is niet van
toepassing op documenten die reeds openbaar zijn. Dergelijke documenten zijn
namelijk al voor een ieder beschikbaar. De passsages uit internationale bronnen
waarvan u een kopie vraagt kunt u zelf raadplegen via bijvoorbeeld het
wereldwijde web, handboeken en/of (digitale) tijdschriften en vervolgens zelf
beoordelen in relatie tot de conclusies in het ambtsbericht met betrekking tot een
aantal onderdelen. Een dergelijke beoordeling van gevraagde informatie is in het
kader van de Wob geen taak en geen verplichting van een bestuursorgaan.
Immers, de Wob geeft op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wob slechts recht
op in documenten neergelegde informatie. Op grond van artikel 3, vijfde lid, van
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de Wob wordt een verzoek om informatie door een bestuursorgaan ingewilligd met
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11van de Wob. Een
bestuursorgaan dient dus te beoordelen of informatie neergelegd in documenten
over een bestuurlijke aangelegenheid openbaar dan wel niet openbaar gemaakt Datum
5 juli 2018
kan worden op grond van de Wob. om die reden bestaat ervoor bestuursorganen
onze rererentie
in het kader van de Wob ook geen verplichting om gegevens te bewerken of te
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vervaardigen naar aanleiding van een verzoek.
Mocht u naar aanleiding van deze reactie vragen hebben, kunt u contact opnemen

met de heer Spitz van het Cluster Ambtsberichten (DAF-CAB).
Hiermee hoop ik u voldoende te hebben geTnformeerd.
De minister van Buitenlandse Zaken
Namens deze,
Het hoofd van het Cluster Ambtsberichten

Barbara Aerssens
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