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Geachte
Bij brief van 23 oktober 2018, ontvangen op dezelfde datum, heeft u bij het
ministerie van Algemene Zaken een verzoek op grand van de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob) ingediend.
U verzoekt am alle informatie -geschreven, geprint, digitaal apgeslagen dan wel
elk andere vorm van informatiedragend middel, waaronder ook mailverkeer, sms
berichten, Whatsapp-berichten en Telegram-berichten- betreffende de
correspandentie van en naar het ministerie van Algemene Zaken (ambtenaren, de
minister-president zeif en externe medewerkers) over de beslissing van Unilever
am voorlopig niet naar Nederland te verhuizen en over de gevolgen van dat
besluit voor maatregel am de dividendbelasting af te schaffen, van de periode
maandag 1 tot en met zondag 7 oktober 2018.
Bij brief van 29 oktober 2018 is de ontvangst van uw verzoek bevestigd en bij
brief van 20 november 2018 is de beslistermijn met vier weken verdaagd.
In reactie op uw verzoek bericht ik u als volgt.
Wettelijk kader
Uw verzoek valt 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 iriformatie 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 uitzonderingsgronden of beperkingen voordoen.
Uw verzoek
De aangetroffen documenten betreffen e-mails d.d. 5 oktober 2018 gewisseld
tussen ambtenaren binnen het ministerie van Algemene Zaken (AZ) en tussen
ambtenaren van het ministerie van AZ en het ministerie van Economische Zaken
en Klimaat (EZK) inzake het opstellen van spreekpunten voor de ministerpresident ten behoeve van de persconferentie naar aanleiding van de ministerraad
van 5 oktober 2018. Daarbij heeft een medewerker van het ministerie van EZK op
verzoek van Algemene Zaken achtergrondinformatie over het besluit van Unilever
aangeleverd bij mail van 5 oktober 2018.
Paqina 1 van 2

Kabinet Minister-President
Datum
4 december2018

Besluit
De mails met de spreektekst en de concepten van de teksten voor de
persconferentie besluit ik niet openbaar te maken. De weerslag hiervan is
openbaar gemaakt tijdens de persconferentle van de minister-president van 5
oktober 2018. Voor de volledigheid voeg 1k een transcript van deze
persconferentie als bijiage bij dit besluit. De mail van het ministerie van EZK met
achtergrondinformatie over het besluit van Unilever d.d. 5 oktober 2018 besluit 1k
gedeeltelijk openbaar te maken.
Voor de motivering verwijs ik naar hetgeen hieronder wordt gesteld bij de
overwegingen.
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Overwegingen

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. De spreektekst en de concepten van de teksten zijn opgesteld
ten behoeve van intern beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. Deze
mails maak 1k niet openbaar met een beroep op artikel 11 van de Wob. Voor zover
deze informatie openbaar is, is deze uitgesproken bij de openbare persconferentie
van de minister-president van 5 oktober 2018.
De mail van het ministerie van EZK met achtergrondinformatie van 5 oktober
2018 besluit ik gedeeltelijk openbaar te maken. Een afschrift van deze mail treft u
als bijlage bij dit besluit aan. Een aantal passages bevatten persoonhijke
beteidsopvattingen, deze passages maak 1k niet openbaar met een beroep op
artikel 11 van de Wob.
Op grond van artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob blijft het verstrekken van
informatie ingevolge achterwege voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens
betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersoneri vertrouwelijk aan de
overheid zijn meegedeeld. Voor eén passage is dit bet geval, deze passage maak
1k derhalve niet openbaar op grond van artikel 10, eerste lid, onder c, van de
Wob. Ten slotte maak 1k de namen van de ambtenaren niet openbaar met een
beroep op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid,
onder e, van de Wob).
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E MINISTER-PRESIDENT,
Fl mister van Algemene Zaken,
riamens deze,

Be!anghebbenden kunnen birinen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekend gemaakt hiertegen schriftel,jk bezwaar maken, onder vermelding van de
gronden, bij de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken.
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