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Geachte

Bijlage
1 document

In uw brief van 27 oktober 2014, door mij ontvangen op 28 oktober 2014, heeft u
met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob)informatie
verzocht over interne klachten.
De ontvangst van uw verzoek is u schriftelijk bevestigd bij brief van 29 oktober
2014 met kenmerk 2014.151 DWZJ 684880.
Gebleken is dat u dit verzoek bij alle ministeries heeft ingediend.
Op 13 en 17 november 2014 heeft een medewerker van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties telefonisch contact met u gehad over
uw verzoek(en). U heeft daarbij toegelicht dat u met “klachten” meldingen van
(vermoedelijke) misstanden bedoelt.
Met u is afgesproken dat dezelfde werkwijze zal worden gevolgd als de werkwijze
die is gevolgd met betrekking tot een eerder gepubliceerd Wob-verzoek over
hetzelfde onderwerp over de jaren 2011 en 2012, te weten dat de
gegevens/cijfers over vermoedelijke integriteitsaantastingen zoals opgenomen in
de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013 als vertrekpunt zullen worden
genomen bij de behandeling van uw Wob-verzoek.

Uw brief
27 oktober 2014

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

Uw verzoek heeft daarmee betrekking op:
1.

de gegevens over meldingen van (vermoedens van) integriteitsschendingen
zoals de departementen die hebben aangeleverd ten behoeve van de
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013 en

2.

achtergrondinformatie bij die meldingen in de vorm van een overzicht zoals
verstrekt naar aanleiding van de eerder genoemde Wob-verzoeken, met
kolom men als Aard integriteitsaantasting/verdenking, Soort onderzoek,
Handhaving, etc.

In de brief van 21 november 2014 is de beslistermijn met vier weken verdaagd tot
24 december 2014.
Het ministerie van VWS heeft besloten om met ingang van 1 mei 2013 de kosten
voor de behandeling van een Wob-verzoek inzichtelijk te maken en verzoeker
hierover te informeren. De behandeling van uw Wob-verzoek heeft het ministerie
van VWS in ieder geval € 976, gekost.
-
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Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob.
Inventarisatie documenten
Voor mijn ministerie heeft uw verzoek betrekking op de organisatieonderdelen
zoals genoemd in artikel 2 van het Organisatiebesluit VWS 2012, te weten:
de Algemene Leiding;
het Directoraat-Generaal Volksgezondheid (DGV);
het Directoraat-Generaal Curatieve Zorg (DGCZ);
het Directoraat-Generaal Langdurige Zorg (DGLZ);
de stafdirecties;
de diensten en instellingen;
de secretariaten van raden en commissies.
-
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-
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De door u verzochte informatie is vervat in een overzicht. Dit overzicht geeft een
uitgebreide weergave van de meldingen van integriteitsschendingen over het jaar
2013, zoals deze ook zijn aangeleverd voor de jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk
(punt 1 van uw gespecificeerde verzoek), aangevuld met de door u gevraagde
informatie onder punt 2 van uw gespecificeerde verzoek.
Besluit
Ik besluit de door u gevraagde informatie openbaar te maken middels het
bijgevoegde overzicht.
Wijze van openbaarmaking
De gevraagde informatie treft u in het bijgevoegde overzicht aan.
Plaatsing op internet
Het overzicht dat met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor een ieder
openbaar wordt, zal op www.riiksoverheid.nl worden geplaatst.

Hoogachtend,
de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de Plv. Secretaris-Generaal,

dJ. JM.W. KIein,eulman
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Bezwaar
Hebt u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op

Directie Wetgeving en
juridische Zaken

http ://www. rijksoverheid. nh/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd
wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien bezwaar wilt
maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten.

Ons kenmerk

Wilt u een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de datum dle bovenaan
deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders ken uw bezwaar niet behandeld worden.
Noem In het bezwaarschrift uw naam en adres, en de datum en het kenmerk van deze brief
(dit kenmerk vindt u in de rechterkantlijn). Geef aan waarom ii het niet eens bent met de
beslissing. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te
voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het
bezwaarschrift?
Het bezwaarschrift stuurt u naar:
MinIsterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 Ei Den Haag
U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84 of maNen naar:
WJZ.bezwaprenberpeo@mlnvws.nl.
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