
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

> Retouradres Postbus 200 11 2500 EA Den Haag 

De heer R. Zenger 
Nachtwachtlaan 114 
1058 ED AMSTERDAM 

Datum 20 maart 2012 
Betreft uw Wob-verzoek over de brief aan het Ministerie van Defensie over de 

juridische basis @migo-BORAS 

Geachte heer Zenger, 

Bij brief van brief van 19 januari 2012 heeft u een verzoek ingediend als bedoeld 
in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) bij 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Op 25 februari 2012 heeft u een 
ingebrekestelling naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie verzonden. Dit 
verzoek is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie doorgezonden en op 
6 maart 2012 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
ontvangen. Uw verzoek heeft betrekking op: de brief aan het Ministerie van 
Defensie over de juridische basis van @migo-BORAS van 22 september 2008. 

Uw verzoek om informatie 
Zoals op 15 maart 2012 reeds per email aan u is bericht, is het door u gevraagde 
document reeds openbaar. De betreffende brief is met een eerder Wob-verzoek 
openbaar gemaakt. Een kopie van het gevraagde document is met de email van 
15 maart 2012 ter informatie aan u verzonden . Ook bij onderhavig besluit is 
nogmaals een kopie van het gevraagde stuk bijgevoegd. 

Gezien het vorenstaande is de Wob niet van toepassing. 

Ingebrekestelling 
Ingevolge artikel 4:17, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht verbeurt 
het bestuursorgaan aan de aanvrager een dwangsom voor te hoogste 42 dagen 
voor elke dag dat hij in gebreke is tijdig een beschikking op een aanvraag te 
geven. In artikel 4:17, derde lid, is bepaald dat de eerste dag waarover de 
dwangsom verschuldigd is, de dag is waarop twee weken zijn verstreken na de 
dag waarop de termijn voor het geven van de beschikking is verstreken en het 
bestuursorgaan van de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling heeft 
ontvangen . 

Op grond van artikel 4:18 van de Algemene wet bestuursrecht stelt het 
bestuursorgaan de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij 
beschikking vast binnen twee weken na de laatste dag waarover de dwangsom 
verschuldigd was. 
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Vastgesteld wordt dat geen dwangsom is verschuldigd nu binnen een periode van 
twee weken na ontvangst van de door het Ministerie van Veiligheid en Justitie 
doorgezonden ingebrekestelling op uw verzoek is gereageerd. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namens deze, 

H.P. Heida 
Ptv. Directeur-Generaal Vreemdelingenzaken 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per 
brief bezwaar maken bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
DGVZ/DMB, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag . Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, 

voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient 

vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift 

van het besluit waartegen het bezwaar is gericht. 
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