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Geachte heer Brouwer,

Bij brief van 20 september 201g heeft u met een
beroep op de wet openbaarheid
van bestuur informatie verzocht over het Khad-wad
ambtsbericht van 2g februari
2000.

U vraagt om de openbaarmaking van de verkraringen
van de vertrouwerijke
bronnen waarop de beschuldigingen in het Khad-wad
ambtsbericht van 2g februari
2000 zijn gebaseerd en de vertaring ervan, eventuere
samenvattingen van die
verklaringen en eventuere andere documenten
die zien op de inhoud van die
verklaringen.

Met betrekking tot uw verzoek om informatie
bericht ik u ars vorgt.
bij het ministerie van Buitenlandse Zaken
met de door u gevraagde informatie. De wet
openbaarheid van bestuur heeft
uitsluitend betrekking op bij het bestuursorgaan
berustende informatie die is
neergelegd in documenten over een bestuurlijke
aangelegenheid. Bestaan
desbetreffende documenten niet, dan kunnen oeze
ook niet openbaar worden
gemaakt' Dat de door u gevraagde documenten
niet bestaan, is reeds telefonisch
aan u gemeld door een medewerker van de directie
Juridische Zaken. Genoemde
verklaringen van de vertrouwelijke bronnen zijn
namelijk in samengevatte vorm
neergelegd in de memoranda uit 1999 en 2000
waarvun d" inhordelijk relevante
tekst deels is openbaar gemaakt voor zover dit geen
inbreuk doet aan de
vertrouwelijkheid van de bronnen en methoden en
technieken van onderzoek. Ik
verwijs in dit verband naar mijn besluit van 17 augustus
201g naar aanleiding van
uw wob-verzoek van 13 juri 2018. Er zijn geen achterriggende
stukken
betreffende de afzonderrijke verkraringen van ae vertrouwerijke
bronnen.
Er zijn geen documenten aangetroffen

Hiermee hoop ik u voldoende te hebben gelnformeerd.
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Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop
dit is bekend
gemaakt een bezwaarschrift indienen, gericht aan
de minister van Buitenlandse
Zaken, t.a.v. het cluster Ambtsberichten, postbus 20061, 2500
EB Den Haag.
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