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deelbesluit Ons kenmerk

2120211

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.

Geachte Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

In uw brief van S juli 2016, ontvangen op 7 juli 2016, heeft u met een beroep op
de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om openbaarmaking
van alle documenten inzake het wetsvoorstel collectieve schadevergoeding.

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van brief van 12 juli
2016 met kenmerk 782764, Bij brief van 2 augustus 2016 met kenmerk 788026
is de beslistermijn met vier weken verdaagd.

Over dit verzoek heeft ii op diverse momenten contact gehad met medewerkers
van mijn ministerie om het verzoek verder te specificeren, gelet op de algemene
strekking van uw verzoek en de grote hoeveelheid documenten waarop uw
verzoek betrekking heeft.

Op 4 oktober 2016 heeft u door middel van een vertrouwelijke inzage kennis
genomen van een steekproef uit de geïnventariseerde documenten. Hierna heeft
u uw verzoek beperkt tot de volgende categorieën documenten.

1. Mails en stukken met betrekking tot de internetconsultatie
2. Uitnodigingen en aan- en afmeldingen voor de stakeholdersbijeenkomsten

en de Juristengroep
3. Inhoudelijke documenten met betrekking tot de

stakeholdersbijeenkomsten en de Juristengroep
4. Mailwisselingen met andere stakeholders
5. Notas aan de minister
6. Mails tussen ambtenaren over de aanpassing van wetsteksten en

wetstechnische zaken

Naar aanleiding hiervan heeft een medewerker van mijn ministerie op 19 oktober
2016 telefonisch met u verder gesproken over de wijze van afhandeling van uw
verzoek. Hierbij is afgesproken om met twee deelbesluiten te werken.

Het eerste deelbesluit, betreffende documenten uit de categorieën 2, 3 en 5 met
uitzondering van e-mails, is u op 18 november 2016 toegezonden. Daarbij is u
medegedeeld dat het tweede deelbesluit zo spoedig mogelijk zou volgen, maar
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dat dit wel het meest omvangrijke gedeelte van uw verzoek is. Daarna is op Directie Wetgeving endiverse momenten contact geweest over cle voortgang. 3u,idische Zaken
Sector Juridische Zaken en
WetgevingsbeleidHet tweede deelbesluit, betreffende de e-mails uit de categorieën 1 tot en met 6is u op 4 juli 2017 toegezonden.
:;u5tus 2017

In dit derde en tevens laatste deelbesluit ontvangt u de resterende e-mails die lns kenmerkvallen onder de reikwijdte van uw Wob-verzoek.

Wettelijk kader

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

Inventarisatie documenten

De aangetroffen documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage2 bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar decorresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk iswat is besloten,

Documenten die reeds openbaar zijn

De documenten die niet onder de Wob vallen, omdat zij al openbaar zijn, zijn inde inventarislijst aangemerkt als ‘reeds openbaar”. Documenten die hier ondervallen zijn hoofdzakelijk documenten die reeds bij het eerste en tweededeelbesluit openbaar zijn gemaakt.

Besluit

Voor de resterende documenten heb ik besloten om deels aan uw verzoektegemoet te komen en de informatie waarom u heeft verzocht gedeeltelijkopenbaar te maken. In de bijgevoegde inventarislijst heb ik vermeld welkedocumenten voor (gedeeltelijke) openbaarmaking in aanmerking komen.

Overwegingen

Voor zover documenten niet of niet geheel voor openbaarmaking in aanmerkingkomen, vindt u hieronder de toelichting.

Geen bestuurlijke aangelegenheid

Indien een document geen bestuurlijke aangelegenheid bevat, ken ingevolgeartikel 3 van de Wob geen beroep op de Wob worden gedaan vooropenbaarmaking van dit document. Een bestuurlijke aangelegenheid is volgensartikel 1, aanhef en onder b, van de Wob een aangelegenheid die betrekking heeftop het beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding ende uitvoering ervan.

Zoals reeds in cle eerdere twee deelbesluiten is toegelicht bevatten niet alle emails die in het kader van de totstandkoming van het wetsvoorstel collectieveschadevergoeding zijn gewisseld, uitsluitend bestuurlijke aangelegenheden.Omdat de ambtenaren en betrokken derden elkaar persoonlijk kennen, wordt in
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sommige e-mails ook (persoonlijke) informatie uitgewisseld. Dergelijke informatie Directie Wetyeving en
is in de e-mails onleesbaar gemaakt met een verwijzing naar artikel 3 van de Juridische Zaken

Settor Jundsche Zaken en

Wob.

Wetgevingsbeleid
Voor een deel van deze informatie geldt overigens ook dat — al was sprake Datum

28 augustus 2Q17
geweest van een bestuurlijke aangelegenheid — het belang van eerbiediging vande persoonlijke levenssfeer niet opweegt tegen het belang van openbaarmaking nsenmerkvan deze informatie (artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob).
Bescherming van de persoonlijke (evenssfeer

In vrijwel alle e-mails zijn persoonsgegevens opgenomen. Het gaat hierbij om denamen, directe telefoonnummers en e-mailadressen van ambtenaren en derdenvan buiten het ministerie die bij de voorbereiding van het wetsvoorstel betrokkenzijn geweest. Over deze persoonsgegevens merk ik op dat de bescherming van clepersoonlijke levenssfeer aan openbaarmaking van deze gegevens in de weg staat.
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijftverstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan nietopweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.
In de eerste plaats ben ik van mening dat verstrekking van rechtstreekse emailadressen en teleroonnummers van ambtenaren en derden die bij detotstandkoming van het wetsvoorstel betrokken zijn geweest een directe inbreukoplevert op de persoonlijke levenssfeer van deze personen. Voor debereikbaarheid van bestuursorganen of derde instanties komt aan hettelefoonnummer of e-rnailadres van een individuele ambtenaar of werknemer eenondergeschikte betekenis toe. Derhalve hen ik van mening dat het belang vanopenbaarmaking van deze gegevens niet opweegt tegen het belang vaneerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Voor deze opvatting vind ik steun invaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(hierna Afdeling), zie bijvoorbeeld de uitspraak van 4juni 2008 met als kenmerkECLI:NL:RVS:2008:BD3114. In alle documenten heb ik dan ook de rechtstreeksecontactgegevens onleesbaar gemaakt.

Ook heb ik de namen van de bovengenoemde personen onleesbaar gemaakt.Voor de namen van ambtenaren is daarbij het volgende van belang. Weliswaarken, waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren, slechts inbeperkte mate een beroep worden gedaan op het belang van eerbiediging vanhun persoonlijke levenssfeer, maar dit ligt anders indien het gaat om hetopenbaar maken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immerspersoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeerken zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dathet hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger diemet een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam inde zin van de Wob en dus openbaarmaking aan een ieder. Voorts betreft het geennamen van personen die vanuit hun functie reeds gewend zijn om in het openbaarop te treden. Ik ben van mening dat in uw informatiebehoefte in voldoende matewordt voorzien door de functie van de betrokken ambtenaren openbaar te maken.
Evenzo geldt naar mijn mening voor de namen van bij het wetsvoorstel betrokkenderden dat ik met de openbaarmaking van informatie over de organisaties diebetrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het wetsvoorstel voldoende in
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uw informatiebehoefte heb voorzien. Het verstrekken van de namen van de Directie wetgeving enindividuele personen die deze organisaties hebben vertegenwoordigd, heeft naar Juridische Zaken
Sector Juridische Zaken en

mijn mening onvoldoende toegevoegde waarde om dit op te laten wegen tegen Wetgevngsb&eÉdhet belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van deze personen.Daarbij merk ik op dat ook in dit geval geen sprake is van personen die vanuit
UStUS 2017

hun functie reeds gewend zijn om in het openbaar op te treden.
Ons kenmerk
2120211Gelet op het voorgaande ben ik van oordeel dat het belang dat de persoonlijkelevenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang vanopenbaarheid. Ik zal daarom in alle documenten de persoonsgegevens nietopenbaar maken. Overal in de documenten waar u gelakte kaders zondertoelichting aantreft, zijn namen en contactgegevens onleesbaar gemaakt.

Bij enkele e-mails leidt het onleesbaar maken van de persoonsgegevens ertoe datde e-mail in het geheel geen informatie meer bevat, waardoor openbaarmakingzinledig wordt. Het gaat dan bijvoorbeeld om door Outlook gegenereerdebevestigingen dat een uitgenodigde persoon een vergadering heeft geaccepteerdof om e-mails waarin uitsluitend alle contactgegevens naar het secretariaat zijngemaild voor de uitnodigingen voor een bijeenkomst. In die gevallen weiger ikopenbaarmaking van de e-mail integraal. In dit kader verwijs ik naar de uitspraakvan de Afdeling van 12 februari 2014, kenmerk ECLI:NL:RVS:2014:385.

Persoonlijke beleidsopvattingen

In een aantal e-mails en bijlagen komen persoonlijke beleidsopvattingen voorover het wetsvoorstel collectieve schadevergoeding. Het gaat hierbij omdocumenten voor intern beraad tussen ambtenaren onderling, maar ook metderden buiten het ministerie, Het interne beraad kenmerkt zich door eenvoortdurende uitwisseling van meningen, het uiten van verwachtingen en hetgeven van adviezen. Dergelijke uitingen zijn ook per e-mail gedaan. Artikel 11van de Wob bepaalt dat over de persoonlijke beleidsopvattingen die in dit kaderzijn gedaan, geen informatie wordt verstrekt. Dit heeft tot doel om eenongestoorde uitwisseling van opvattingen, welke noodzakelijk is bij devormgeving van beleid en wetgeving, zeker te stellen.

Voor de documenten die in de inventarislijst zijn aangemerkt als “openbaar,behalve persoonlijke beleidsopvattingen” geldt dat in de documenten passagesonleesbaar zijn gemaakt, omdat daarin persoonlijke beleidsopvattingen tenbehoeve van intern beraad zijn opgenomen. Deze emails worden voor hetoverige openbaar gemaakt.

Daarnaast zijn in de inventarislijst documenten aangemerkt als “niet openbaar”met als toelichting artikel 11 Wob. De openbaarmaking van deze documentenwordt integraal geweigerd, omdat zij geheel bestaan uit persoonlijkebeleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. Voor sommige e-mails geldtdat bij verwijdering van de persoonlijke beleidsopvattingen en depersoonsgegevens slechts de aanhef en de groetregel overblijven en dus geenwezenlijke inhoudelijke informatie. In die gevallen weiger ik openbaarmaking vande e-mail integraal. Categorie 6 bestaat uit e-mails tussen ambtenaren overaanpassing van wetsteksten en wetstechnische zaken. Zoals de naam van decategorie al zegt, bestaan deze e-mails per definitie uit een uitwisseling vanpersoonlijke beleidsopvattingen.
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Het grootste deel van de e-mails uit deze categorie wordt integraal geweigerd, Directie Wetgeving en
hiervan treft u alleen een overzicht aan in de inventarislijst. 3uridische Zaken

Sedor Juridische Zaken en
WetgevingsbeleidIn de derde plaats zijn in de inventarislijst documenten aangemerkt als “niet
Datum

openbaar (concept) en als toelichting artikel 11 Wob. Het gaat dan met name om
28 augustus 2017

de bijlagen bij de e-mails. De definitieve versies van deze docûmenten zijn reeds
Ons kenmerk

openbaar of worden met het onderhavige besluit openbaar gemaakt. In de
2120211

inventarislijst is per document aangegeven waar de definitieve versie van hetdocument te vinden is. Grote delen van de concepten zijn hiermee openbaar, zijnreeds met het eerste deelbesluit openbaar gemaakt of worden met dit deelbesluitopenbaar gemaakt. Voor deze passages is de Wob niet van toepassing of wordtmet de openbaarmaking van de definitieve versies in uw informatiebehoeftevoorzien. Voor zover de teksten/passages die in de concepten zijn opgenomen,niet terug komen in de definitieve versies, betreffen het voorstellen en duspersoonlijke beleidsopvattingen in stukken die zijn opgesteld ten behoeve vanintern beraad. In dit verband wijs ik onder meer op de uitspraak van de Afdelingvan 1 september 2010 met kenmerk ECLI:NL:RVS:2010:BNS7O1 en de uitspraakvan 5 december 2012 met kenmerk ECLI:NL:RVS:2012:BY5117, waarin deze lijnwordt bevestigd.

Over de documenten waarin persoonlijke beleidsopvattingen voorkomen, merk iktot slot op dat in die gevallen waarin feiten in de documenten voorkomen die zonauw verweven zijn met de persoonlijke beleidsopvattingen, dat deze feiten erniet los van kunnen worden gezien, deze informatie op grond van artikel 11 vande Wob en conform vaste jurisprudentie, eveneens niet openbaar wordt gemaakt.
Onevenredige benadeling

Voor zover de eerder genoemde documenten persoonlijke beleidsopvattingen vanderden bevatten, wordt openbaarmaking van deze passages of documententevens geweigerd om onevenredige benadeling te voorkomen, als bedoeld inartikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob.

Ik hecht er groot belang aan dat de bij de voorbereiding van het wetsvoorstelbetrokken derden zich niet geremd voelen om mondeling of schriftelijk uitlatingente doen over (onderdelen van) het wetsvoorstel. In het achteraf openbaar makenvan deze uitlatingen schuilt het risico dat zij zich in de toekomst minder Vrij zullenvoelen om uitlatingen te doen of wellicht zelfs hun bereidheid verliezen om mee tedenken over toekomstige wetsvoorstellen. De betrokken derden moeten eropkunnen vertrouwen dat mijn ministerie deze informatie vertrouwelijk houdt.Zowel de voortgang van het huidige wetsvoorstel als de toekomstigewetgevingsprocessen kunnen hierdoor worden geschaad, waardoor mijnministerie en burgers onevenredig worden benadeeld. Daarnaast dien ik tevoorkomen dat uitlatingen naar buiten komen die in het kader van deberaadslagingen zijn gedaan en mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de relatievan de bij het wetsvoorstel betrokken derden met hun cliënten. Het belang vanhet voorkomen van deze nadelen weegt, gelet op het bovenstaande, zwaarderdan het belang van openbaarheid. Ik weiger dan ook op deze grond dezeinformatie openbaar te maken.
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Wijze van openbaarmaking

De documenten die (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt, treft u, vergezeldvan een inventarislijst, bij dit besluit in kopie aan.

Plaatsing op internet

Het besluit en de openbaar gemaakte stukken worden op www.riiksoverheid.nlgeplaatst.

Hoogachtend,
De Minister van Veiligheid en Justitie,
namens

8EZWAARCLAUSULE
Tegen dit besluit en eventueel het eerste deelbeslu(t en het tweede deelbesluit,kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dt besluit een bezwaarschriftindienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat tenminste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluitwaartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Ditbezwaarschrift moet worden gericht aan: de Min/ster van Veiligheid en Justitie,t.a. v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Sector Juridische Zaken enWetgevingsbeleid, Postbus 20301, 2500 EI-! Den Haag.

Directie Wetgeving en
3urldsche Zaken
Sector Juridische Zaken en
Wetgevingsbeleid

Datum

28 augustus 2017

Ons kenmerk
2120211

M. Kuijer
Juridisch advi
Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid
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