
Ministerie van Buitenlandse Zaken 

KRO-NCRV 

[...]

Datum 25januari 2017 

Betreft Wob-verzoek referendum associatieovereenkomst Oekra'fne 

Geachte [...], 

Op 15 november 2016 heb ik uw verzoek ontvangen op grond van de Wet 

openbaarheid van bestuur. Dit verzoek is door het ministerie van Algemene Zaken 

ter behandeling naar mij doorgestuurd. Het verzoek heeft betrekking op het 

raadgevend referendum dat op 6 april 2016 heeft plaatsgevonden over de 

goedkeuringswet over Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de 

Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en 

Oekra'fne, anderzijds. 

Op 8 december 2016 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen u en 

medewerkers van mijn ministerie en medewerkers van het ministerie van 

Algemene Zaken. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de afhandeling van uw 

verzoek. U heeft er mee ingestemd dat de ministeries van Algemene Zaken en 

Buitenlandse Zaken op het verzoek beslissen door middel van deelbesluiten. Het 

onderhavige eerste deelbesluit heeft betrekking op documenten die zijn opgesteld 

in de periode 6 april 2016 tot en met 2 november 2016 en die scenario's schetsen 

over de opvolging van het raadgevend referendum over het Assodatieverdrag met 

Oekra'fne en hoe daarmee om te gaan. 

Wettelijk kader 

Uw verzoek valt binnen de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob

artikelen verwijs ik u naar bijlage 1. 

Inventarisatie documenten 

De bijgevoegde lnventarislijst bevat een opsomming van de documenten waarom 

het gaat. Deze inventarislijst is afgestemd met mijn ambtgenoot van Algemene 

Zaken, omdat uw verzoek ook betrekking heeft op eventueel alleen door hem 

ontvangen of uitgewisselde documenten. Overigens is mij bij deze afstemming 

gebleken dat geen sprake is van dergelijke andere, niet ook door mij ontvangen of 

uitgewisselde, documenten. 

Besluit 

Ik heb besloten een aantal documenten (gedeeltelijk) openbaar te maken. Per 

passage is aangegeven wat de weigeringsgrond is. Daarnaast besluit ik tien 

documenten niet openbaar te maken. 
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