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Datum 9juni 2020
Betreft Wet-besluit inzake AS1L en exportvergunnng

Geachti J
Bij brief van 26 februari 2020, ontvangen op 2 maart 2020, rebt u bij het
ministerie van Algemene Zaken, namens een verzoek op
grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) mgediend.

U verzoekt om, samengevat weergegeven, alle documenten over AS1L in
combinatie met de term Extreme Ultraviolet (EUV) en/of exportvergunning China
en/of exportkredetverzekering China.

Uw verzoek betreft de penode 1 januari 2019 tot en met 26 februari 2020.

Verloop procedure

De ontvangst van uw Wob-verzoek Is per brief van 4 maart 2020 bevestgd. Bij e
mail van 30 maart 2020 is de beslistermijn met 4 weken verdaagd.

In reactie op uw verzoek bericht Ik u als volgt.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob.

Besluit

Ik heb besloten de door u gevraagde informatie niet openbaar te maken. Voor de
mobvering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit.
De documenten zijn niet opgenomen in een inventarislist. Met een inveritarislijst
zouden dezelfde gegevens worden prijsgegeven die nu juist op grond van de
belangenafwegingen in de Wob niet openbaar zijn. Op een inventarislijst worden
de data, opschriften, afzenders en ontvangers van de documenten opgenomen.
Deze gegevens maken onderdeel uit van de informatie die op grond van de Wob
wordt geweigerd.
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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 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 vindt de
onderstaande belangenafweging/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. Bij een aantal aangetroffen documenten is het
belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten In het geding.

Bij (bepaalde passages uit) bepaalde documenten is het belang van de
betrekkingen van Nederland met andere staten in het geding. Dit belang zou
kunnen worden geschaad indien de hier bedoelde informatie openbaar wordt
gemaakt. 11< ben van oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang
van openbaarheid aangezien het voorzienbaar is dat door openbaarmaking het
contact met andere staten stroever zal gaan lopen. De redenen hiervoor zijn dat
het voeren van overleg over deze lopende kwestie kan worden bemoeilijkt en de
staten minder geneigd dan voorheen kunnen zijn bepaalde gegevens te
verstrekken over het onderhavige geval maar eventueel ook in toekomstige
gevallen. 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.
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In bepaalde documenten staan persoonsgegevens, zoals namen, e-mailadressen 4119983
en telefoonnummers. Ik ben van oordeel dat t.a.v. deze gegevens het belang dat
de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het
belang van openbaarheid. Daarom zijn deze gegevens niet openbaar.
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 ambtenaren. Namen zijn immers
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang 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.

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 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 (bepaalde passages uit) bepaalde documenten zou naar
mijn oordeel leiden tot onevenredige benadeling van de personen waar deze
informatie betrekking op heeft. Deze benadeling bestaat uit het bemoeilijken en/of
vertragen van de behandeling van de vergunningaanvraag en tevens van de
export van het product van het betrokken bedrijf. Ik ben van oordeel dat dit
belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid aangezien
openbaarmaking afhandeling van de procedure zonder Invloed van buitenaf vrijwel
onmogelijk maakt en de relatie van het betrokken bedrijf met derde partijen kan
schaden.
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 het bedrijf namelijk
onevenredig benadelen dan wel concurrenten, leveranciers of afnemers
onevenredig bevoordelen. Bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat
bedrijfsvertrouwelijke of anderszins concurrentiegevoelige informatie vertrouwelijk
blijft. Het belang bij het voorkomen van onevenredig nadeel weeg ik hier
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
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tussen de onderdelen van een ministene en tussen ministeries onderling,
concepten van stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van
interne besprekrngen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien
van deze stukken moet van de bedoelirie 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 -

voorbereidrng gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling
en met bewindspersoren kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: menïngen, opinies,
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.
Bepaade documenten zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad. Deze
betreffen met name e-mails die zijn gewisseld tussen medewerkers van mijn
ministerie met medewerkers van andere ministeries. Deze
documenten bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. Ik verstrek daarover geen
informatie.

Wijze van openbaarmaking
Dit besluit wordt geanonirniseerd op wv.wriiksoverheid.ni geplaatst.

Datum
9 uri, 2DO

Onze referentie
41199S3

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van A’”
namens deze,I

Plv. Secretar_
drmr, L. van Poelgeest

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekend gemaakt hiertegen schriftelijk bezwaar maken, onder vermelding van de
gronden, bij de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken.
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