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Betreft Wob-besluit

Geachte
Bij brief van 8 oktober 2018, ontvangen op 10 oktober 2018, heeft ii bij het
ministerie van Algemene Zaken een verzoek op grond van de Wet openbaarheld
van bestuur ingediend.
U verzoekt om de volgeride informatie:
‘1. Alle mailcommunicatie tussen tussen minister-president Mark Rutte en het
Unilever-bestuur, waaronder, maar niet uitslultend Paul Polman, sirids 15 maart
2017.
2. Alle mailcommunicatie tussen minister-president Mark Rutte en het Shell
bestuur, waaronder, maar niet ultsluitend Ben van Beurden, sinds 15 maart 2017.
3. Alle sms- en chatcommunicatie (waaronder, maar niet ultsluitend Whatsapp,
Telegram en Signal) tussen minister-president Mark Rutte en het Unilever
bestuur, waaronder, maar niet uitslultend Paul Polman, slnds 15 maart 2017,
4. AlIe sms- en chatcommunicatie (waaronder, maar niet uitsluitend Whatsapp,
Telegram en Signal) tussen minister-president Mark Rutte en het Shell-bestuur,
waaronder, maar niet uitsluitend Ben van Beurden, sinds 15 maart 2017,’
Bij brief van 16 oktober 2018 is de ontvangst van uw verzoek bevestigd. Bij brief
van 6 november 2018 is de beslistermijn met vier weken verdaagd.
In reactie op uw verzoek bericht ik u als volgt.
In uw verzoek heeft u geen bestuurlljke aangelegenheld genoemd. Uw brief wordt
opgevat als een verzoek om documenten die informatie bevatten over de
volgende bestuurlijke aangelegenheid: het voornemeri de dividendbelasting af te
schaffen en het afzien van dat voornemen.
Wettetljk kader
Uw verzoek vaIl onder de reikwijdte van de Wob. Uitgangspunt van de Wob is dat
er, in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, een recht op
openbaarmaking van informatie bestaat. Het bestuursorgaan kan openbaarmaking
van informatie achterwege laten wanneer zich (een of meer van) de in artikel 10
en 11 van de wet genoemde uitzonderirigsgronden of beperkingen voordoen.
Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
Op grond van artikel 10, tweede lid, eanhef en onder g, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
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opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wet van derden.
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Achtergrond
Alvorens inhoudelijk op het Wob-verzoek in te gaan, kari 1k u mededelen dat ik in
reactie op vragen vanuit cie Kamer reeds heb aangegeven dat 1k hecht aan
persoonlijk, open en desgewenst vertrouwelijk contact bljvoorbeeld met
maatschappelijke organisaties, burgers werkgevers- en werknemersorganisaties
en bedrijven. Zie mijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 8 oktober
2018
Uw verzoek
Naar aanteiding van uw verzoek is een document aangetroffen. Dit document
besluit 1k niet openbaar te maken. 1k beroep mij hiervoor op artikel 10, tweede
lid, onder g, van de Wob.
De betrokken partijen, waaronder de Stast, zouden onevenredig worden
benadeeld indien dit document openbaer wordt gemaakt. Daarnaast bevat het
document informatie die door derden is verstrekt en informatie over contacten
met derderi. Het Is voor de Nederlaridse Staat en voor derden van betang dat
contacten op vertrouwelijke basis kunnen plaatsvinden zodat openhartig
informatie ultgewlsseld kan worden. Als partijen er rekening mee moeten houden
dat dergetijke informatle blj een Wob-verzoek aisnog openbaar wordt gemaakt,
zullen zij zich in de toekomst terughoudender opstellen bij het verstrekken van
informatie, Hierdoor wordt het belang van een zorgvuldlge beleidsvoorbereiding
en het belang van een zorgvuldige belangenafwegirig van de Staat geschaad.
1k ben van oordeel dat deze belangen zwaarder moeteri wegen dan het belang
van openbaarheid. Om die reden bestuit 1k het document niet openbaar te maken
met een beroep op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob.
Wijze van openbaarmaklng
Dit besluit wordt geanonimiseerd op www.rljksoverheid.nt geplaatst.
DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zakeri,
‘4...-...
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dr.mr. L. van Poelgeest
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekend gemaakt hiertegen schrlftelijk bezwaar maken, onder vermelding van de
gronden, b,) de secretaris-generaal van bet minlsterie van Algemene Zaken.
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