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Geachte heer Hofstede,

Op 23 september 2013 ontving het Arrondissementsparket Zeeland-West Brabant
per aangetekende post Uw Wob-verzoek met daarin een beroep op de Wet
Openbaarheid van Bestuur (hiema: Wob).
U verzocht om openbaarmaking van alle relevante documenten ,beleidstukken,
correspondentie en bewijsmiddelen aangaande de arrestatie van de heer Huseyin
Baybasin in december 1995.
Op 26 september 2013 zond ik u een verdagingsmededeling als bedoeld in artikel
6 lid 2 van de Wob.
Uw verzoek heeft betrekking op alle relevante documenten, beleidsstukken,
correspondentie en bewijsmiddelen aangaande de arrestatie van de heer Huseyin
Baybasin in december 1995.

Wettelijk kader
Uw verzoek is beoordeeld aan de hand van de WOB. Uitgangspunt van de WOB
is dat er, in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, voor
diegene die om informatie verzoekt een recht op openbaarmaking van de
gewaagde informatie bestaat. Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de
gewaagde informatie achterweg laten wanneer (een of meer) van de in artikelen
l0 en 11 van de WOB genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen zich
voordoen.
Beoordeling van Uw verzoek
Naar aanleiding van Uw verzoek heb ik binnen het Parket Zeeland-West Brabant
een inventarisatie uit laten voeren naar eventueel beschikbare informatie.
Die inventarisatie heeft geen documenten opgeleverd.
De door U gewaagde stukken zijn niet in mijn bezit .
Ik wijs Uw verzoek dan ook af.
Wel is mij tijdens de inventarisatie gebleken dat er mogelijk stukken aangaande
Uw verzoek zich zouden kunnen bevinden bii M en R archiefbeheer en Opslag
bv, aan de Carlsonstraat 13, 8263 CA te Kampen.Dit betreft echter geen instantie
als bedoeld in artikel la van de Wob.
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Een ieder die door een beschikking rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan
hiertegen als gevolg van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. Als
gevolg van de artikelen 6:7 en 6:8 van deze wet kan een gemotiveerd
bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop de

beschikking bekend is gemaakt. Dit bezwaarschrift dient te worden gericht aan het
College van Procureurs-generaal, postbus 20305, 2500 EH Den Haag.

Ik vertrouw er op U hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

De Minister van Veiligheid en lustitie
namens deze,
het College van procureurs-generaal

Mr.I.P.L.
ier van Iustitie.
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