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Bijlagen 

2 1 DEC 2021 
Datum 
Betreft 	Beslissing op uw Wob-verzoek 

Bij brief van 21 oktober 2021 heeft u bij mijn ministerie een verzoek ingediend als 
bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: 
Wob). Uw verzoek heeft betrekking op informatie betreffende de voorbereiding 
van de beantwoording van vragen van het Kamerlid Bosman aan Staatssecretaris 
Knops op 30 september 2019, inzake het dekolonisatieproces van de voormalige 
Nederlandse Antillen. 

Bij brief van 22 oktober 2021 heb ik de ontvangst van uw verzoek aan u 
bevestigd. 

Bij brief van 15 november 2021 is de termijn om op uw verzoek te beslissen met 
vier weken verlengd. 

Op 6 december 2021 is door een medewerker met u via e-mail gecorrespondeerd 
over uw Wob-verzoek. U heeft in deze e-mailwisseling de strekking van dit 
verzoek nader toegelicht. 

Wettelijk kader 

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 
verwijs ik u naar bijlage 1. 

Inventarisatie documenten 

Op basis van uw verzoek zijn in totaal 6 documenten aangetroffen. Bij dit besluit 
treft u een inventarislijst aan (bijlage 1). Daarin wordt aangegeven welke 
documentatie/communicatie bij uw Wob-verzoek is aangetroffen. In dit besluit 
wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat 
per document duidelijk is wat is besloten. 
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Besluit 
Datum 

Ik heb besloten om de informatie waarom u verzocht, deels openbaar te maken 
(bijlage 2). Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel 'Overwegingen' van 	Kenmerk 

dit besluit. 	 2021-0000679033 

Overwegingen 

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder 
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de 
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde In de artikelen 10 en 11. 

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke 
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger 
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen 
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen 
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook 
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie 
en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het 
specifieke belang van de verzoeker. 

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de 
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik 
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de 
onderstaande belangenafweging dan ook plaats. 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. 
In de documenten waarbij in de inventarislijst staat aangegeven dat artikel 10, 
tweede lid, onder e van de Wob is toegepast (aangegeven als '10.2.e'), staan 
persoonsgegevens. Ik ben van oordeel dat t.a.v. deze gegevens het belang dat de 
persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het 
belang van openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit 
deze documenten. 

Intern beraad 
Op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob wordt geen informatie verstrekt 
over persoonlijke beleidsopvattingen, opgenomen in documenten, opgesteld ten 
behoeve van intern beraad. In alle voor uw verzoek relevante documenten staan 
beleidsopvattingen (in de inventarislijst aangegeven als '11.1'). Daarom heb ik de 
betreffende opvattingen verwijderd uit de documenten dan wel deze documenten 
niet verstrekt. 

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden. Openbaarmaking van (bepaalde passages uit) 
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de documenten in de inventarislijst waarbij de afkorting '10.2.g' is vermeld zou 
naar mijn oordeel leiden tot een onevenredige benadeling van de Staat omdat dit 
het vertrouwelijk overleg tussen mij en een advocaat van Pels Rijcken betreft. 

Ik zal deze beslissing kort toelichten: 

- Document nr 1: Dit betreft de nota aan de staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties bij de antwoorden op de Kamervragen waarop uw 
Wob-verzoek betrekking heeft. De informatie uit deze nota wordt grotendeels 
openbaar, behoudens twee korte passages met beleidsopvattingen van de 
staatssecretaris en de behandelend ambtenaar. 
- Document nr 2 en 3: Deze documenten betreffen e-mailwisselingen tussen de 
behandelend ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en een collega-ambtenaar bij het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. De betreffende e-mails werden gewisseld naar aanleiding van concepten 
van de antwoorden op de Kamervragen. Concepten van een document dat door 
een bestuursorgaan naar buiten wordt gebracht en e-mails die betrekking hebben 
op het proces van opstellen daarvan, vallen onder intern beraad en worden in 
beginsel niet openbaar gemaakt, zeker als het definitieve stuk wel openbaar is, 
zoals thans het geval is. Daarom zijn bepaalde passages uit deze documenten 
verwijderd. 
- Document nr 4, 5 en 6: Deze documenten betreffen e-mailwisselingen tussen de 
behandelend ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en een advocaat van Pels Rijcken, die werd geconsulteerd over 
de Kamervragen in verband met een parallel aan de beantwoording lopende 
rechtszaak over de onderhavige materie. Dergelijke e-mailwisselingen vallen in 
hun geheel onder de werking van artikel 11, eerste lid, van de Wob, in combinatie 
met artikel 10, tweede lid, onder g van de Wob. De drie betreffende documenten 
zullen daarom niet worden verstrekt. 

Wijze van openbaarmaking 

Van de documenten treft u bij dit besluit een kopie aan. 

De openbaar gemaakte stukken worden ook op www.rijksoverheid.nl  geplaatst. 

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

Datum 

Kenmerk 
2021-0000679033 

Secretaris-generaal 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per 
brief bezwaar maken bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie 
Constitutionele Zaken en Wetgeving, 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. 

Pagina 3 van 3 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

