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Geachte 
 
In uw brief van 15 september jl., ontvangen op 20 september 2017, hebt u met een 
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over 
het proces rondom en de beantwoording van de Kamervragen over het bericht 
“Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR”. Uw verzoek heeft betrekking op de periode 
22 augustus 2017 tot en met 14 september 2017. 
 U vraagt in elk geval om openbaarmaking van de volgende documenten: 

• e-mailberichten en andere vormen van correspondentie binnen mijn 
ministerie, inclusief bijlagen; 

• e-mailberichten en andere vormen van correspondentie met derden, onder 
meer met BKR, Dynamiet Nederland, NVVK, NIBUD, Vereniging Eigen Huis, 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inclusief bijlagen; 

• gespreksnotities, notulen en verslagen van onder andere (telefonische) 
overlegmomenten en vergaderingen binnen het ministerie en met derden; 

• stukken aan de minister (inclusief mogelijke aantekeningen van de minister op het 
document) 

• (gewisselde) conceptantwoorden op de gestelde vragen. 
U hebt daarbij aangegeven dat u onder andere geïnteresseerd bent in de onderliggende 
bewijsvoering voor een tweetal beweringen die in de antwoorden van de Kamervragen 
voorkomen en de mate waarin die op het ministerie plausibel worden geacht. 
 
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 28 september 2017. In 
deze brief is tevens de beslistermijn met vier weken verdaagd. In het e-mailbericht van 16 
november jl. is u medegedeeld dat de afhandeling van uw verzoek langer zal duren dan de 
daarvoor geldende wettelijke termijn. Op 4 december 2017 is, eveneens per e-mail, 
aangegeven dat er alles aan gedaan zal worden om uiterlijk op 22 december 2017 op uw 
verzoek te beslissen. Deze toezegging is bevestigd in mijn brief van 11 december jl.. Ik 
bied u mijn excuses aan voor de vertraagde afhandeling van uw verzoek. 
 
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 60 documenten aangetroffen. Diverse stukken 
bestaan uit e-mailreeksen en bevatten bijlagen. Alle documenten zijn opgenomen in een 
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inventarislijst, die als Bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. Voor de volledigheid 
merk ik op dat er in het kader van uw verzoek geen correspondentie is 
aangetroffen van het ministerie van Financiën met NVVK, NIBUD en Vereniging 
Eigen huis.  
 
In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de 
inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten. Ook op de 
bijgevoegde documenten zelf is mijn beoordeling opgenomen.  
In dit besluit wordt een nadere toelichting gegeven op de toegepaste 
weigeringsgronden van de Wob. 
 
Zienswijzen  
In mijn brief van 11 december 2017 heb ik u laten weten dat er derde 
belanghebbenden zijn bij de (gedeeltelijke) openbaarmaking van de documenten 
die met betrekking tot uw verzoek zijn geïnventariseerd. Het betreft de 
documenten met de nummers 21, 22a, 22b, 22 b1, 22b2, 22b3, 34a, 51a, 51b en 
51c. 
De belanghebbenden heb ik in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven 
over de voorgenomen (gedeeltelijke) openbaarmaking van die documenten. De 
derde belanghebbenden hebben geen bedenkingen ingediend. 
  
Besluit 
Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie 
waarom u verzocht, opgenomen in de documenten met nummer 22b1, 22b2, 
22b3, 34a1 geheel openbaar te maken en de documenten met nummer 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 13a, 13b 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 20a, 
21, 22, 22a, 22b, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28a, 29, 29a, 29b, 30, 30a, 31, 32, 33, 
34, 34a, 34b, 35, 36, 36a, 36b, 36c, 36d, 37, 38, 39, 39a, 39b, 39c, 40, 41, 41a, 
41b, 42, 42a, 42b, 43, 43a, 43b, 44, 45, 46, 46a, 46b, 47, 48, 48a, 49, 50, 51, 
51a, 51b,  51c, 51e, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58a, 59 en 60 gedeeltelijk 
openbaar te maken. 
De documenten met nummer 14a, 15a, 17a, 22c t/m 22r, 23a, 24a, 25a, 28b, 30a 
bijlage, 31a, 37a, 45a, 47a, 47b, 51d, 52a, 53a zijn door mij niet openbaar 
gemaakt.  
De documenten met nummer 6a, 12a, 19a, 22b4, 22s, 26f, 26g, 29b bijlage, 51f, 
51g, 56 bijlage en 57a zijn reeds openbaar. Ik verwijs u naar de inventarislijst 
voor de vindplaats van deze stukken. 
De documenten met nummer 1, 28, 28a en 36d bevatten tekstdelen die geen 
bestuurlijke aangelegenheid betreffen. Omdat de Wob alleen gaat over het 
openbaar maken van informatie aangaande bestuurlijke aangelegenheden zijn 
deze passages uit die documenten niet verstrekt. De documenten 26d en 51d zijn 
identiek, behelzen geen bestuurlijke aangelegenheid en worden dan ook niet 
openbaar gemaakt.  
Voor de motivering van dit besluit verwijs ik naar het onderdeel “Overwegingen” 
van dit besluit.  
Een aantal documenten bevat na toepassing van de uitzonderingsgronden geen of 
weinig  inhoudelijke informatie. Omdat u in uw verzoek hebt aangegeven mede 
inzicht te willen krijgen in het proces rondom de beantwoording van de 
Kamervragen heb ik deze stukken toch verstrekt. Om u inzage te kunnen geven in 
het proces is tevens een aantal documenten/bijlagen meerdere keren verstrekt.  
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Overwegingen  
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. In dat licht vinden de onderstaande 
belangenafwegingen 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 met nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13a, 13b, 
14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 20a, 21, 22, 22a, 22b en 22c t/m 22r, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 28a, 28b, 29, 29a, 29b, 30, 30a, 31, 32, 33, 34, 34a, 34b, 35, 36, 
36a, 36b, 36c, 36d, 37, 38, 39, 39a, 39b, 39c, 40, 41, 41a, 41b, 42, 42a, 42b, 
43, 43a, 43b, 44, 45, 46, 46a, 46b, 47, 48, 48a, 49, 50, 51, 51a, 51b, 51c, 51 e, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 en 60 staat informatie die raakt aan de persoonlijke 
levenssfeer, waaronder persoonsgegevens. Ik ben van oordeel dat het belang dat 
de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het 
belang van openbaarheid aangezien het hier personen betreft die niet uit hoofde 
van hun functie in de openbaarheid treden. Daarom zal ik de hier bedoelde 
persoonsgegevens, waaronder de namen van personen en andere 
persoonsidentificerende informatie (zoals telefoonnummers en e-mailadressen) 
niet verstrekken. 
Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van 
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van 
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang 
van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het 
betreft het openbaar maken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers 
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij speelt een rol dat 
het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die 
met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in 
de zin van de Wob. Openbaarmaking betekent dan openbaarmaking voor 
iedereen.  
De documenten met de nummers 22c t/m 22r en 28b bevatten niet alleen 
persoonsgegevens maar ook andere informatie die de persoonlijke levenssfeer van 
personen raakt. Deze documenten behelzen namelijk praktijkvoorbeelden rondom 
BKR-registraties. De informatie in deze stukken bevat naast namen van BKR-
geregistreerden ook het bedrag dat is geregistreerd en de naam van de instantie 
die krediet heeft verleend. Hiermee dien ik zeer vertrouwelijk om te gaan. Het gaat immers 
om informatie die inzicht geeft in de persoonlijke en financiële situatie waarin betrokkenen 
zich bevinden in relatie tot bepaalde kredietverstrekkers. Ook hier geldt dat de Wob 
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openbaarmaking van informatie in documenten aan een ieder beoogt (zie artikel 
3, eerste lid Wob).  
  
In de bijgevoegde documenten kunt u opmaken of een onleesbaar gemaakte 
passage een persoonsgegeven bevat zoals hier bedoeld. Er is in die gevallen geen 
vermelding gemaakt van deze weigeringsgrond in de weggelakte kaders. 
 
Het voorkomen van onevenredige 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 de gehele documenten met de nummers 22c t/m 22r en 28b 
en openbaarmaking van passages uit de documenten met nummer 22 en 50 zou 
naar mijn oordeel leiden tot onevenredige benadeling van personen en 
kredietverstrekkers die in die documenten worden genoemd. Gelet op de aard en 
de inhoud van de gevraagde informatie staat artikel 10, tweede lid, aanhef en 
onder g, van de Wob aan openbaarmaking in de weg. Openbaarmaking van de 
gevraagde informatie zou betrokkenen namelijk onevenredig benadelen en kunnen 
leiden tot schadelijke effecten. Zoals gezegd in het onderdeel “De eerbiediging van 
de persoonlijke levenssfeer” van dit besluit betreft de informatie in genoemde 
documenten praktijkvoorbeelden rondom BKR-registraties. Deze informatie bevat 
naast namen van BKR-geregistreerden ook het bedrag dat is geregistreerd en de 
naam van de instantie die krediet heeft verleend. Openbaarmaking zou kunnen 
leiden tot reputatieschade van alle betrokkenen en zelfs tot stigmatisering. Het is 
bijvoorbeeld aannemelijk dat betrokkenen door derden zullen worden 
aangesproken over het verleende of gekregen krediet. Mogelijke reputatieschade 
dan wel stigmatisering kwalificeer is als onevenredige benadeling en weeg ik  
zwaarder dan het algemene belang van openbaarmaking. 
 
Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad 
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip “documenten opgesteld ten 
behoeve van intern beraad” onder meer moeten worden begrepen: nota’s van 
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie 
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, 
concepten van stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van 
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien 
van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad 
beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs 
kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob 
opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van 
buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en –
voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling 
en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de 
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. 
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, 
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.  
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De documenten met nummer 7, 9a, 12, 13b, 14a, 15a, 17, 17a, 18a, 19, 20a, 
23a, 24a, 25, 25a, 29a, 29b, 30, 30a, 30a bijlage, 31a, 32, 32a, 34a, 34b, 35, 
36a, 36b, 36c, 36d, 37a, 39, 39a, 41, 41a, 41b, 42, 42a, 42b, 43, 43a, 44, 45a, 
46, 46a, 47, 47a, 47b, 48a, 52a, 53a en 58a zijn opgesteld ten behoeve van 
intern beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. Het gaat hierbij om 
ideeën, opvattingen en (tekst)voorstellen met betrekking tot de beantwoording 
van de Kamervragen over het bericht “Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR”. 
Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering 
indien de standpunten van ambtenaren en andere betrokken deskundigen 
zelfstandig worden betrokken in de publieke discussie. Ik zie dan ook geen 
aanleiding om met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob in niet tot 
personen herleidbare vorm informatie te verstrekken over deze persoonlijke 
beleidsopvattingen. 
De documenten met nummer 14a, 15a, 17a, 23a, 24a, 25a, 30a bijlage, 31a, 32a, 
37a, 45a, 47a, 47b, 52a, 53a bestaan overigens uit conceptantwoorden op de 
Kamervragen. De definitieve antwoorden zijn reeds openbaar. Dit zijn de 
antwoorden die op 14 september 2017 naar de Tweede Kamer zijn gezonden. 
Voor zover deze documenten afwijken van de reeds openbare en definitieve 
versie, bestaan ze uit persoonlijke beleidsopvattingen. Ik verwijs in dit verband 
naar vaste jurisprudentie van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (zie bijvoorbeeld ABRS 1 september 2010, ECLI:NL:RVS:BN5701). Voor 
zover de conceptantwoorden overeenkomen met de definitieve antwoorden zijn ze 
al openbaar en is de Wob derhalve niet van toepassing. 
Ik maak deze documenten dan ook in zijn geheel niet openbaar.  
 
In de documenten met nummer 7, 9a, 17, 18a, 34b, 35, 41, 42a, 42b, 43, 46, 
48a en 58a staat feitelijke informatie die zodanig verweven is met de persoonlijke 
beleidsopvattingen dat die daar niet los van kan worden gezien. Ik heb daarom 
besloten de betreffende passages in deze documenten in zijn geheel niet openbaar 
te maken. 
 
Wijze van openbaarmaking  
Dit besluit zal met de bijlagen worden gepubliceerd op rijksoverheid.nl. 
 
Hoogachtend, 
De Minister van Financiën, 
namens deze, 
 
Hoofd Juridische Zaken 
 
 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een 
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat 
ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen 
het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust.  
Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan:  
de minister van Financiën 
ministerie van Financiën t.a.v. de Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken 
Postbus 20201 
2500 EE DEN HAAG 
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