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Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

Rctourdre P*tbus 2040i 2500 EI( Dn Haag

Datum 22 DECEMBER 2017 -

Betreft Besluit op Wob-verzoek d.d, 17 oktober 2017.

Geachte

In uw brief van 13 oktober 201?, ontvangen op 17 oktober 2017, heeft u met een
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht
over de tarieven voor handeisregisterproducten en het afschaffen van de
staffel korting voor grootafnemers,

U vraagt om:

1. Documenten uit de periode 2010-2017 met betrekking tot (de
totstandkoming van) de tarieven voor handeisregisteninformatie, in het
bijzonder voor Online inzien (uittreksels, historie en deponeningen) en 1-IR
Dataservice (inschrijving, vestiging, in het kort), inclusief de daarbij
gehanteerde criteria, aannarries en berekeningen en daartoe uitgevoerde
studies of kostenramingen;

2. Documenten waaruit blijkt welk deel van de tarieven voor
flandelsreglsteririformatle bestaat uit kosten voor verzameling, productie,
vermenigvuldiging en verspreiding en welk deel wordt gevormd door een
redelijk rendement op Investeringen In de zin van artikel 9 lid 3 van de
Wet hergebruik overheidsinformatle;

3. Documenten met betrekking tot de thans In artikel 1. en 3 van de
Financiële regeling handelsregister 2014 vervatte staffelkortingen ‘voor
grootafnemers, waaronder de wijze waarop deze kortingen tot stand zijn
gekomen, hoe de hoogte ervan is berekend en welke criteria daaraan ten
grondslag liggen;

4. Documenten rustende bij het Ministerie van EZK met betrekking tot het
afschaffen van de in artikel 1 en 3 van de Financiële regeling
handelsregister 2014 vervatte staffelkortingen voor grootafnemers,
waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) correspondentie daarover
met, en verzoeken daartoe aan, de Kamer van Koophandel en anderen,

De ontvangst van uw verzoek Is schriftelijk bevestigd bij brief van 30 oktober
2017, kenmerk DGBI-0 / 17169698.

In de brief van 7 november 2017, kenmerk DGBI-0/ 17175112, Is de beslissing
met vier weken verdaagd, tot 12 december 2017.
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In de brief van 12 december 2017 is aan ii medegedeeld dat de beslistermijn isopgeschort tot 19 december 2017 vanwege het vragen van zienswijze aan derden.
Wettelijk kader
11w verzoek valt binnen de reikwijdte van de Wob, voor de reievantie Wobartikelen verwijs ik u naar de bijlage 1.

Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn In totaal 87 documenten gevonden. Dezedocumenten zijn opgenomen in een inventarisatlelijst, die als bijlage 2 bij ditbesluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderendenummers uit de Inventarisatlelijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten.
U heeft een vergelijkbaar Wob-verzoek Ingediend bij de Kamer van Koophandel.Omdat een deel van de documenten dle onder de reikwijdte van uw Wobverzoeken valt zowel bij mijn ministerie berusten als bij de Kamer vanKoophandel, vergde de behandeling van uw Wob-verzoeken enige afstemming. Eris namelijk sprake van iriformatleuitwisseling tussen de Kamer van Koophandel enmijn ministerie Inzake de tarieven voor handeisregisterprociucten en hetafschaffen van de staffelkorting voor grootafnemers. Voor zover documenten dieonder de reikwijdte van uw Wob-verzoek vallen ook bij de Kamer van Koophandelberusten, heeft de Kamer van Koophandel deze op grond van de Wob beoordeeld.Het betreft e-mails die afkomstig zijn van de Kamer van Koophandel. Voor deze emails die zowel onder de Kamer van Koophandel berusten als onder mij, verwijs Iknaar het besluit van de Kamer van Koophandel op uw Wob-verzoek. Ik neem datbesluit van de Kamer van Koophandel volledig over en weiger dus op dezelfdegronden de openbaarmaking van deze documenten.

De documenten met nummers: 01.1, 02.1, 03.1, 04.1, 05.1, D6.1, 07.1, 08.1,09.1 en 010.1 zijn reeds openbaar. De Wob Is niet van toepassing op reedsopenbare documenten.

Documenten met nummers; E10.0 en E23 bevatten delen met informatie diebuiten de reikwijdte van uw verzoek vallen. Derhalve Is deze informatieweggelaten.

Zienswljzen
U bent erover geïnformeerd In de brief van 12 december 2017 dat er derdebelanghebbenden zijn bij de openbaarmaking van de documenten met nummers:E20.O, E21, E37 en E38 en dat deze in de geiegenheid zijn gesteld hierover hunzienswijze te geven.

De zienswijze van derde belanghebbenden heb ik in mijn belangenafwegingmeegenomen. Zie het onderdeel ‘Overwegingen’ van dit besluit.

Besluit
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Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie
waarom u verzocht, opgenomen in de documenten met nummers: D1.0, 02.0,
D3.0, 04.0, D5.0, 05.0, D7.O, D8.0, D9.0, D10.0, E1.0, E2, E3, E4.0, ES, E6.0,E7.0, E8.G, E9.0, E10.0, E12, E13.0, E14, ElS, E16.0, El7.0, E18, E19, E20.0,E21, E22, E23, E24.0, E25.0, E25.1, E27.O, E28, E29, E30, E31.0, E32.0, E33.0,E34.0, E35.0, E36, E37, E38, E39.0 gedeeltelijk openbaar te maken. Voor de
motivering verwij5 ik naar het onderdeel ‘Overwegingen’ van dit besluit.

Ik heb besloten de door u opgevraagde Informatie opgenomen In de documentenmet nummers: 01.0, 02.0, 03.0, 04.0, 05.0, 06.0, 07.0, D8,0, 09.0, D10.0,E1.1, E1.2, E4.1, E4.2, E4.3, E6.1, E7.1, E8.1, E8.2, E9,1, E9,2, E10.1, Eil,
E13.l, E13.2, E16.1, E17.1, E20.1, E24,1, E26.0, E26.1, E27.1, E27.2, E27.3,E31.1, E32.l, E33.1,E34.l, E35.1, E39.1 niet openbaar te maken. Voor demotivering verwijs ik naar het onderdeel ‘Overwegingen’ van dit besluit.

Overwegingen
Allereerst wil Ik wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van deWob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met lnachtneming van hetbepaalde In de artikelen 10 en 11.

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

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent datopenbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van deWob niet mogelijk is. Indien de betreffende documenten aan u worden verstrekt,moeten deze ook aan anderen worden gegeven Indien zij daarom verzoeken, Indat licht vindt de onderstaande belangenafweging dan ook plaats.

Bedrtjfs- en fabricagegegeveras
Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob bepaalt dat het verstrekkenvan Informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijft- en fabricagegegevensbetreft, dle door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan deoverheid zijn medegedeeld. Onder bedrijfsgegevens moet blijkens bestendigejurisprudentie worden verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardighedenkunnen worden afgeiezen of afgeleid met betrekking tot de technische
bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet vanproducten of de kring van afnemers of leveranciers. Cijfers of gegevens dle definanciële bedrijfsvoering en financiële stromen betreffen, worden eveneens alsbedrijft- en fabricagegegevens aangemerkt.

Psgina 3 van 15



øfrectoraat.gencraaJ
BdrJftIovon & In,iovatle
Orrectie 0nmemerhap

DGBI-O ,1 720412In de documenten met nurnrriers: 010,0, 61.2, E4.2, ES, E7.0, 68.2, 69.0, 69.1,610.1, Eli, 613.1, E14, 616.1, E17.0, E17.1, 61.9, 620,0, 620.1, 621, E22, 623,626,0, 628, E29, 630, E31,1, 632.0, 632.1, E33.0, 633.1, E34.0, 634.1, 635.0,635.1, 637, E38, 639.0, 639.1. staan bedrijrsgegevens. Deze gegevens zijnvertrouwelijk aan mij medegedeeld. Uit deze gegevens kunnenwetenswaardigheden worden afgeleid niet betrekking tot de technischebedrijfsvoering.

Het betreft onder andere Informatie over de mogelijke gevolgen dle het afschaffenvan de staffelkorting voor handeisregisterproducten kan hebben voorverdienmodelleri van enkele Infobrokers.
Uit die informatie dle vertrouwelijk aan mij is overhandigd, kan worden afgeleidom welke infobrokers het gaat en wat hun financiële positie is. Ik zal dezeinformatie dan ook niet openbaar maken.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeerOp 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 geêerbledigd.
In de documenten met nummers D1,0, 02.0, 03.0, 04.0, 05.0, 06.0, 07.0,08.0, 09.0, 010.0, E1.0, E2, E3, 64.0, E5, 66.0, 67.0, E8.0, 68.2, 69.0, E9.1,610.0, 610.1, £11, 612, E13.0, 613.1, 614, ElS, 616.0, E16,1, 617.0, 617.1, E18,E19, E20.0, 620.1, 621, E22, 623, 624.0, E25.1, E27.0, 628, 629, 630, 631.0,631.1, 632.0, 632,1, 633.0, E3.1, 634.0, 634.1, E35.0, 636, E37, E38, 639.0,E39.1 staan persoonsgegevens, zoals namen, e-mailadressen entelefoonnummers, vakantiedagen, etc. Ik ben van oordeel dat t.a.v. dezegegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedlgd,zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom heb ik depersoonsgegevens verwijderd uit deze documenten.

Voor zover het 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 vaneerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders Indien het betrefthet openbaarmaken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immerspersoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke ievenssfeerkan zich tegen het openbaarmaken 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.

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadelirigOp grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijftverstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan nietopweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of
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benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden.

Openbaarmaking van bepaalde passages uit de documenten met nummers: E20.O
en E21 zou naar mijn oordeel leiden tot onevenredige benadeling van de Kamer
van Koophandel waar deze informatie betrekking op heeft. Deze benadeling
bestaat uit de openbaarmaking van onjuiste of misleidende Informatie over de
redenen voor het afschaffen van de staffelkorting door dit bestuursorgaan. Ik ben
van oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van
openbaarmaking.

Persoonlijke beleidsopvattingen In een 5tuk 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 wetsgeschiedenls 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 Ieldlnggevenden, correspondentie
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling,
concepten van stukken, agenda’s, notulen, samenvattirigen 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 openhartigheld onderhrig
en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de
standpunten dle het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.
Onder persoonlijke beleldsopvattlngen worden verstaan: meningen, opinies,
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde documenten.

De documenten met nummers: E1.1, E1.2, E2, EI, E4.O, E4.1, E4.2, E4.3, 5,
E6.1, E7.O, E7.t, E8,O, E8,1, E8.2, E9.O, E9.1, E9.2, E1O.O, E1O.1, Efl, E12,
E13.1, E13.2, E14, E16.1, E17.O, E17.1, E18, E19. E20.O, E20.1, E21, E22, E23,
E24.O, E24.1, E25.1, E26.O, E26.1, E27.O, E27.1, E27.2, E27.3, E28, E29, E30,
E31.O, E31.1, E32.O, E32.1. E33.O, E33.1, E34.O, E34.1, E35.O, E35.1, E36, E37,
E39.1. zijn opgesteld ten behoeve van Intern beraad en bevatten persoonlijke
beleidsopvattingen. Ik verstrek daarover geen Informatie.

Ik acht het niet in het belang van een goede en democratIsche bestuursvoenlng
indien deze standpunten van ambtenaren 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
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verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen. Deze persoonlijkebeleidsopvottingen heb ik uit het document verwijderd.

Wijze van openbaarmaking
De documenten die gedeeltelijk openbaar worden gemaakt1treft u bij dit besluit inkopie aan.

Plaatsing op internet
Dit besluit wordt geanonimiseerd op www.rijksoverheid.n! geplaatst,

Een afschrift van dit besluit zend Ik aan belanghebbenden.

Hoogachtend,
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,namens deze:

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit Is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de Indienerzijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, eenomschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de grondenwaarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: deStaatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, t.a.v. directie Wetgeving enJuridische Zaken Postbus 20401, 2500 EK s-Gravenhage.
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