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Geachte
 
In uw brief van 29 maart 2021, op 9 april aan mij doorgezonden door het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft u met een beroep 
op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht 
over regelgeving rondom amateurarcheologie en amateurduiken, alsook 
alle agenda’s en verslagen van het Interdepartementaal Overleg 
Scheepswrakken, ook wel ‘Wrakkencommissie’ genoemd, betreffende de 
periode 1 januari 2009 tot en met 29 maart 2021. 
 
Voor het onderdeel aangaande de agenda’s en verslagen van het 
Interdepartementaal Overleg Scheepswrakken is door OCW een 
doorzending gedaan aan mijn ministerie. Meer bijzonder: omdat het 
ministerie van Buitenlandse Zaken het Interdepartementaal Overleg 
Scheepswrakken in de periode 2009 t/m 2016 voorzat is het verzoek voor 
punt 3 van uw verzoek over de agenda’s en verslagen van de 
wrakkencommissie voor die periode aan ons doorgezonden. Wij hebben u 
hiervan op 15 april 2021 een ontvangstbevestiging toegestuurd. 
 
In de brief van 3 mei 2021 is de beslistermijn met vier weken verdaagd. 
Ik heb u op 4 juni bericht dat ik de termijn nog eens met twee weken heb 
verlengd in verband met het vragen van zienswijzen 
 
Met betrekking tot uw verzoek om informatie bericht ik u als volgt. 
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Wettelijk kader 
Uw verzoek om informatie valt onder de reikwijdte van de Wob. 
Voor de relevante Wob-artikelen, verwijs ik naar de bijlage 1.  
 
Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn voor dit besluit 27 documenten beoordeeld. 
U vindt deze documenten terug in de inventarisatielijst, die als bijlage 
bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar 
deze inventarisatielijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten. 
 
Zienswijzen 
Er is sprake van derde belanghebbenden die voor de openbaarmaking 
van de documenten zienswijzen hebben ingediend. 

De zienswijzen van de derde belanghebbenden heb ik in mijn 
belangenafweging meegenomen. 
 
Besluit 
Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en de 
informatie waarom u verzocht (gedeeltelijk) openbaar te maken. 
 
In de inventarisatielijst is opgenomen welke documenten gedeeltelijk 
openbaar worden gemaakt en welke documenten reeds openbaar zijn. Voor 
de niet openbaar gemaakte informatie in de betreffende documenten, is in 
de inventarisatielijst aangegeven welke artikelen van de Wob van 
toepassing zijn. Daarnaast is in de openbaar gemaakte documenten bij 
informatie die niet openbaar is gemaakt, de toepasselijke grond uit de Wob 
opgenomen. 
 
Voor de motivering voor het niet openbaar maken van informatie, verwijs 
ik naar onderdeel ‘Overwegingen’ van dit besluit. 
 
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 van de Wob.  
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 
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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 vinden de onderstaande 
belangenafwegingen dan ook plaats. 
 
 
Betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 
organisaties 

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan 
niet opweegt tegen het belang van de betrekkingen van Nederland met 
andere staten en met internationale organisaties. 

Met deze uitzonderingsgrond wordt blijkens de bepaling beoogd te 
voorkomen dat de wettelijke plicht tot het verstrekken van informatie tot 
gevolg zou hebben dat de Nederlandse internationale betrekkingen 
schade zouden lijden. Voor de toepassing van deze bepaling is het niet 
noodzakelijk dat men een verslechtering van de goede betrekkingen als 
zodanig met andere landen of internationale organisaties voorziet. 
Voldoende is dat met het verschaffen van informatie wordt voorzien dat 
het internationale contact op bepaalde punten stroever zal gaan lopen, 
met als gevolg bijvoorbeeld dat het onderhouden van diplomatieke 
betrekkingen, of het voeren van bilateraal of multilateraal overleg met 
deze landen of internationale organisaties, moeilijker zou gaan dan 
voorheen, of dat men in deze landen of internationale organisaties minder 
geneigd zou zijn tot het verstrekken van bepaalde gegevens dan 
voorheen.  

In 5 documenten die in de inventarisatielijst zijn aangeduid met de 
beoordelingscode 10(2a) is het belang van de betrekkingen van 
Nederland met andere staten en internationale organisaties in het geding. 
Dit belang zou kunnen worden geschaad indien de hier bedoelde passages 
die onleesbaar zijn gemaakt, openbaar worden gemaakt. Het gaat in het 
bijzonder om de diplomatieke houding van een derde land ten opzichte 
van een ander land, waardeoordelen over handelingen van andere landen 
en waardeoordelen over de samenwerking op bepaalde dossiers met 
andere landen. 
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Ik ben, gelet op het vorenstaande, van oordeel dat het belang van de 
betrekkingen van Nederland met andere landen zwaarder moet wegen dan 
het belang van openbaarheid. Ik heb daarom besloten de desbetreffende 
informatie niet openbaar te maken.  

 

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 die op de inventarisatielijst geduid zijn met de 
beoordelingscode 10.2.e staan persoonsgegevens. Dit betreft namen van 
personen, functietitels die herleidbaar zijn tot personen, e-mailadressen 
en telefoonnummers. Het betreft ook informatie die anderszins tot 
personen herleidbaar is. Deze gegevens maak ik niet openbaar. Ik ben 
van oordeel dat ten aanzien van de genoemde persoonsgegevens de 
privacy van betrokkenen prevaleert boven het belang van 
openbaarmaking. Hierbij heb ik in de beoordeling meegewogen of de 
betrokken personen vanuit hun functie regelmatig in de openbaarheid 
treden. De genoemde persoonsgegevens heb ik verwijderd uit de 
documenten. 

Ik ben namelijk van oordeel dit belang zwaarder weegt dan het belang 
van openbaarheid. 
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Wijze van openbaarmaking en plaatsing op internet 
De documenten die door mij openbaar worden gemaakt op grond 
van de Wob, treft u bij dit besluit in kopie aan. De openbaar gemaakte 
documenten en dit besluit worden geplaatst op www.rijksoverheid.nl, 
zodat ze voor een ieder beschikbaar zijn.  
 
Mocht u naar aanleiding van dit besluit vragen hebben, kunt u contact 
opnemen met de directie Juridische Zaken van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken. 
 
 
De minister van Buitenlandse Zaken, 
namens deze, directeur van de directie Eenheid Internationaal 
Cultuurbeleid, 
 
[Wegens de geldende coronamaatregelen ten tijde van behandelen van 
dit besluit, is dit besluit niet voorzien van een natte handtekening. In de 
plaats hiervan is digitaal akkoord gegeven op dit besluit] 

Arjen Uijterlinde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend 
gemaakt een bezwaarschrift indienen, gericht aan de minister van Buitenlandse 
Zaken, t.a.v. de Directie Juridische Zaken postbus 20061, 2500 EB Den Haag.  
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Bijlage – Relevante artikelen uit de Wob 

 
Artikel 3 
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een 
bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. 
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop 
betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen. 
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de 
verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij 
behulpzaam. 
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in 
de artikelen 10 en 11. 
 
Artikel 10 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:  
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet 

bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op 
de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor 
zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:  
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties; 
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke 

lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen; 
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen 

van de informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van 
derden. 

[…] 
 



OpvolgnumUnieke ID Documentnaam Beoordeling Uitzonderingsgronden
1 121145 121129_notulen vergadering Wrakkencommissie.docx Deels Openbaar 10.2.e
2 121147 130418_notulen vergadering Wrakkencommissie.docx Deels Openbaar 10.2.e
3 121148 130903_notulen vergadering Wrakkencommissie.docx Deels Openbaar 10.2.e
4 121149 140123_notulen vergadering Wrakkencommissie.docx Deels Openbaar 10.2.a, 10.2.e
5 121150 140623_notulen vergadering Wrakkencommissie.doc Deels Openbaar 10.2.a, 10.2.e
6 121151 141014_notulen vergadering Wrakkencommissie.DOCX Deels Openbaar 10.2.a, 10.2.e
7 121152 150120_notulen vergadering Wrakkencommissie.DOCX Deels Openbaar 10.2.e
8 121153 151012_notulen vergadering Wrakkencommissie.docx Deels Openbaar 10.2.a, 10.2.e
9 121155 MINBUZA-2017.1204331  Verslag wrakkencommissie 1 september 2016.DOCX Deels Openbaar 10.2.e

10 144338 A Interdepartementale Commissie concept agenda 4 nov 2010.pdf Deels Openbaar 10.2.e
11 144341 B Interdep Comm concept agenda 15 juni2010.pdf Openbaar
12 144344 C Interdep Comm concept agenda 13 apr 2010.pdf Deels Openbaar 10.2.e
13 144346 D Bijl actiepunten vergadering 15 dec 2009.pdf Deels Openbaar 10.2.e
14 144347 D Interdep Comm concept verslag 15 dec 2009.pdf Deels Openbaar 10.2.e
15 144352 G interdep comm concept agenda 21 juni 2012.pdf Openbaar
16 144353 G interdep comm verslag 19 apr 2012.pdf Deels Openbaar 10.2.e
17 144354 H interdep comm concept agenda 19 apr 2012.pdf Openbaar
18 144355 H interdep comm verslag 20 okt 2011.pdf Deels Openbaar 10.2.e
19 144358 J interdep comm agenda en verslag 20 okt 2011.pdf Openbaar
20 144359 K Interdep comm 4 nov 2010.pdf Deels Openbaar 10.2.e
21 145001 090122_concept notulen vergadering Wrakkencommissie.pdf Deels Openbaar 10.2.a, 10.2.e
22 145002 090630_notulen vergadering Wrakkencommissie.pdf Deels Openbaar 10.2.e
23 145003 090917_notulen vergadering Wrakkencommissie.pdf Deels Openbaar 10.2.e
24 145004 091015_notulen vergadering Wrakkencommissie.pdf Deels Openbaar 10.2.e
25 145005 100223_notulen vergadering Wrakkencommissie.bmp.pdf Deels Openbaar 10.2.e
26 145006 100413_notulen vergadering Wrakkencommissie.pdf Deels Openbaar 10.2.e
27 145007 100601_concept verslag vergadering Wrakkencommissie.pdf Deels Openbaar 10.2.e




