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De Minister van Justitie en Veiligheid  

  

Verzoek om beslisnota's omtrent verstrekking archief 

Commissie Dossier J.A. Poch 

     
     

     

 

 
  

 

1. Aanleiding 

N.a.v. uw Kamerbrief van 5 oktober 2022 heeft de VKC gevraagd om de 

(beslis)nota’s te mogen ontvangen die zien op de (al dan niet) verstrekking van 

het archief van de Commissie Dossier J.A. Poch (hierna: de Commissie) aan de 

TK, te weten in de procedurevergadering van de VKC van 12 oktober 2022. 

 

Het verzoek de beslisnota’s te mogen ontvangen werd herhaald in de 

procedurevergadering van 7 december 2022. Vervolgens is bij de 

procedurevergadering van 25 januari jl. besloten u nogmaals rappelleren met als 

deadline uiterlijk heden (30 januari 2023).  

 

2. Geadviseerd besluit 

Het sturen van een Kamerbrief met een procesupdate, waarbij wordt aangegeven 

dat u nog doende bent te kijken naar de wijze waarop uitvoering kan worden 

gegeven aan het verzoek van de VKC.  

 

3. Kernpunten 

Het is niet haalbaar de beslisnota’s heden met de gepaste zorgvuldigheid te 

verstrekken, zonder dat dit mogelijk verstrekkende gevolgen heeft voor meerdere 

betrokkenen. Het is wel haalbaar om de VKC binnen afzienbare termijn nader te 

kunnen informeren n.a.v. hun verzoek. Deze boodschap wordt overgebracht door 

middel van de bijgevoegde Kamerbrief. 

 

4. Toelichting  

Op dit moment wordt nog bekeken op welke wijze de beslisnota’s kunnen worden 

gedeeld met de TK. Er is een welwillende houding t.a.v. dit verzoek, echter zal het 

delen ervan wel zorgvuldig moeten gebeuren.  

 

5. Informatie die zich niet leent voor openbaarmaking 

5.1 Toelichting 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer.  
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Bijlage 

- Concept voor Kamerbrief met procesupdate t.a.v. het verzoek van de VKC de 

beslisnota’s te mogen ontvangen  


