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[...]

Datum 20 september 2021
Betreft Uw Wob-verzoek inzake ORET-subsidie activiteiten Ghana

Geachte [...],
In uw brief van 4 mei 2021, ontvangen op 6 mei 2021, heeft u met een
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie
verzocht over een ORET-subsidie, die in 2013 door het ministerie van
Buitenlandse Zaken is toegekend aan Tahal Group B.V. voor activiteiten in
Ghana.
U vraagt met betrekking tot deze subsidie ORET-subsidie specifiek om
documenten met betrekking tot
1.1
Het document bevattende de beschikking tot verlening van de
ORET-subsidie aan de Tahal Group B.V.' in het jaar 2013, voor onder
meer de bouw van een waterzuiveringsinstallatie in Ghana;
1.2
Documenten met betrekking tot de subsidie-procedure doorlopen

1.3

1.4
1.5

door Tahal Group B.V., waaronder de subsidievaststelling, het
document dat de eisen voor de subsidie bevat, de
subsidieaanvraag en andere contracten of relevante documenten;
Alle informatie, waaronder contracten, foto's, gegevensbladen en
aanbestedingen, van de periode 2007 - heden, waarover de
aangeschreven bestuursorganen beschikken met betrekking tot
het project in Ghana;
Alle (overige) correspondentie tussen uw ministerie en Tahal
Group B.V. over het project in Ghana in de periode 2007 - heden;
Documenten, waaronder subsidieaanvragen, beschikkingen tot
subsidieverlening, bewijzen van ontvangst van betaling en
contracten, met betrekking tot overige subsidies, toegekend door
uw ministerie aan een of meer van de overige bovengenoemde
bedrijven, gerelateerd aan het project in Ghana.
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Alle documenten die betrekking hebben op subsidies zoals ORET,
ontwikkelingsrelevante infrastructuurontwikkeling (ORIO),
ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten (DRIVE),
milieuinvesteringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (Vamil), garantie ondernemingsfinanciering (GO) en
garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C),
partnering for green growth (P4G), SDG partnerschapsfaciliteiten
(SDGP) en soortgelijke subsidieregelingen en fiscale voordelen, die
zijn toegekend aan een of meer van de bovengenoemde bedrijven
sinds 2007, voor activiteiten en projecten in het Midden-Oosten.
Alle contracten, subsidieaanvragen, officiële besluiten tot verlening
of afwijzing van de subsidie en alle correspondentie (brieven, emails) tussen uw bestuursorgaan en een of meer van de
bovengenoemde bedrijven, gerelateerd aan activiteiten of
projecten van een of meer van de bovengenoemde bedrijven in
Israël en/of de bezette Palestijnse gebieden (inclusief de
Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem).

20 september 2021

De ontvangst van uw verzoek is per e-mail bevestigd op 12 mei 2021. In
de e-mail van 26 mei 2021 is de beslistermijn met vier weken verdaagd.
Op 5 juli 2021 hebben wij een telefonisch gesprek gevoerd over het
verzoek en uitleg gegeven over de verdere behandeling van uw verzoek.

Met betrekking tot uw verzoek om informatie bericht ik u als volgt.
Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wobartikelen verwijs ik u naar bijlage 1.

Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn voor dit deelbesluit 53 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 inventarislijst, 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 belanghebbende heb ik in mijn
belangenafweging meegenomen.
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Besluit
(Gedeeltelijk) openbaar

Datum
20 september 2021

Ik heb besloten een deel van de aangetroffen documenten (gedeeltelijk)
openbaar te maken op grond van de Wob. Bij het niet openbaar maken van
bepaalde informatie heb ik de artikelen 10, eerste lid, aanhef en onder c en
tweede lid, aanhef en onder a, e en g van de Wob toegepast.

Buiten reikwijdte
In de aangetroffen documenten staat ook informatie die valt buiten de
reikwijdte van uw verzoek. Daar waar dat het geval is, heb ik dat op de
betreffende documenten aangegeven met de aanduiding ‘‘Buiten reikwijdte
verzoek”.

Overwegingen
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in Israël en/of de bezette
Palestijnse Gebieden (inclusief de Westelijke Jordaanoever en OostJeruzalem) geen contracten of directe subsidierelaties met één of meer
van de in uw WOB-verzoek genoemde bedrijven. Ook heeft er voor zover
bekend geen directe correspondentie plaatsgevonden tussen ons
bestuursorgaan en de genoemde bedrijven, zoals bedoeld in uw WOBverzoek. In het kader van volledige transparantie wijs ik u er wel op dat
Nederland een rol speelt in het internationale “Gas for Gaza”-project dat
erop gericht is de energiesituatie in de Gazastrook te verbeteren. Bij dit
project zijn naast Nederland, verschillende internationale, Israëlische en
Palestijnse partijen betrokken, waaronder Tahal. Zoals hierboven gesteld,
heeft Nederland ook in dit kader geen directe subsidierelatie met Tahal en
hiermee documenten zoals bedoeld in uw WOB-verzoek.
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
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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.

Datum
20 september 2021

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.

Bedrijfs- en fabricagegegevens
Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob bepaalt dat het
verstrekken van informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en
fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld. Onder
bedrijfsgegevens moet blijkens bestendige jurisprudentie worden
verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden kunnen worden
afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of
het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van producten of
de kring van afnemers of leveranciers. Cijfers of gegevens die de
financiële bedrijfsvoering en financiële stromen betreffen, worden
eveneens als bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt.
In de documenten staan bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk
aan mij zijn meegedeeld. Het betreft informatie over projecten van
bedrijven, leveranciers, winstmarges, betalingsafspraken- en
verplichtingen en cijfermatige informatie. Daarbij geldt dat uit de
informatie die in het kader van de subsidie in vertrouwen aan mij is
overhandigd, bedrijfs- en fabricagegegevens kunnen worden afgeleid.
Ik zal bovengenoemde informatie dan ook niet openbaar maken met een
beroep op artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob. Daar
waar ik deze uitzonderingsgrond heb toegepast op de documenten, heb ik
dat aangegeven met de code ’10.1.c’ als notatiewijze.
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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.

Datum
20 september 2021

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.
Daar waar ik deze uitzonderingsgrond heb toegepast, is het belang van de
betrekkingen van Nederland met Ghana in het geding. De betrekkingen
met Ghana zou geschaad worden, wanneer de desbetreffende informatie
openbaar zou worden gemaakt op grond van de Wob. Dit zou de
noodzakelijke vertrouwelijkheid en effectiviteit van het diplomatieke
verkeer en bilateraal overleg ondermijnen. Afwegende het belang van de
internationale betrekkingen en het publieke belang bij openbaarmaking,
acht ik het eerste zwaarder wegen.

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. Deze gegevens maak ik niet openbaar. Ik ben van
oordeel dat ten aanzien van de genoemde persoonsgegevens de privacy
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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.

Datum
20 september 2021

Uit de documenten heb ik ook handtekeningen verwijderd.
Dit heb ik onder andere gedaan met het oog op het voorkomen
van identiteitsfraude. Ik ben van oordeel dit belang zwaarder weegt
dan het belang van openbaarheid.

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) de documenten die op de
inventarisatielijst geduid zijn met de beoordelingscode 10.2.g leidt naar
mijn oordeel tot onevenredige benadeling van derde belanghebbenden
waarop deze informatie betrekking heeft.
Dit geldt in het bijzonder voor vertrouwelijke informatie die door een
organisatie dan wel personen werkzaam voor deze met mijn ministerie
hebben gedeeld. Om schade aan de concurrentiepositie van deze
organisatie te voorkomen heb ik besloten informatie betreft
bankgegevens, financiers en contactgegevens van deze niet openbaar te
maken. Openbaarmaking van deze informatie zou naar mijn oordeel
leiden tot onevenredige benadeling.

Wijze van openbaarmaking
De documenten die door mij openbaar worden gemaakt op grond van de
Wob, treft u bij dit besluit in kopie aan.
Plaatsing op internet
De openbaar gemaakte documenten en dit besluit worden geplaatst op
www.rijksoverheid.nl, zodat ze voor een ieder beschikbaar zijn.
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Vragen
Mocht u naar aanleiding van dit besluit vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de directie Juridische Zaken via Wob@minbuza.nl of de
directie Communicatie via COM@minbuza.nl.

Datum
20 september 2021

De minister van Buitenlandse Zaken, namens deze,
Directeur van de Directie Duurzame Economische Ontwikkeling
Steven Collet
[Deze brief is vanwege de (werk)voorschriften rondom COVID-19 niet
voorzien van een handtekening. In een formele en beveiligde
omgeving is vastgelegd dat de beslissingsbevoegde akkoord is met
de inhoud van dit document en de verzending daarvan.]

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 1 – Relevante artikelen uit de Wob
Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander
materiaal dat gegevens bevat;
b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid
van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering
ervan;
c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een
bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van
de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid;
d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde instantie,
met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen
ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren
over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die
secretaris of adviserend lid zijn van een adviesinstantie, worden voor de
toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan beschouwd;
e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met als
taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is
samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het
bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de
instantie zijn voorgelegd;
f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie
van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe
door hen aangevoerde argumenten;
g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet
milieubeheer.

Datum
20 september 2021

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.
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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.
[…]

Datum
20 september 2021

Artikel 11
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van
intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen
herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft
gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm
worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het
bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie
voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van
openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van
overeenkomstige toepassing.

Pagina 9 van 13

Bijlage 2 – Inventarislijst

Beoordeling

Weigerings
gronden

1 146241 3.2 (appraisal document)

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.a,
10.2.e,
10.2.g

Microsoft_Word__O_2007_0328_GHW
2 146242 M07029_Tahal

Deels
Openbaar

10.2.e

Microsoft_Word__O_2007_0328_GHW
3 146243 M07029_Tahal

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.e

O_2007_0328_bri_GHWM07029_Extra
4 146244 vragen

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.e

5 146245 O_2007_0386_GHWM07029_

Deels
Openbaar

10.2.e

6 146246 O_2007_0571_GHWM07029

Deels
Openbaar

10.2.e

7 146247 O_2007_0685i_GH-WM07029

Deels
Openbaar

10.2.e

8 146249 O-2007-0042-bri-Tahal

Deels
Openbaar

10.2.e

9 146250 O-2007-0070- bri-ATMA water supply

Deels
Openbaar

10.2.e

10 146251 O-2007-0096-bri-Tahal-GHWM07029

Deels
Openbaar

10.2.e

11 146252 O-2007-0148-bri-GH-wm07029

Deels
Openbaar

10.2.e,
10.2.g

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.a,
10.2.e

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.a,
10.2.e

Nr. ID

Documentnaam

12 146355 1102_Missieverslag Ghana

13 146356 201206_Missieverslag Ghana

Datum
20 september 2021
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14 146357 201306 Missieverslag Ghana

15 146375 ATMA - Letter re Price

Deels
Openbaar

Deels
Openbaar

Deels
16 146376 ATMA SoK - Signed Minutes of Meetings Openbaar

10.1.c,
10.2.a,
10.2.e

Datum
20 september 2021

10.1.c,
10.2.e
10.2.g
10.1.c,
10.2.e

17 146379 Ghana - ATMA SoK - Tahal - Final report

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.e

18 146380 O_2008_1229i_GHWM07029

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.e

19 146381 O_2009_0089i_GHWM07029

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.e

O_2009-0647i_GHWM07029_TAHAL
20 146382 GROUP

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.e

O_2010_0068_GHWM07029_Pipelife_r
21 146383 eactie brief Pipelife

Deels
Openbaar

10.2.e

O_201022 146384 0139i_GHWM07029_Tahal_VGR

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.e

O_201123 146385 0066i_GHWM07029_Tahal_VGR

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.e

24 146386 O_2012_0276a_GHWM07029_Tahal

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.e

O_201325 146387 0046a_GHWM07029_Tahal_brief

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.e

O_201326 146388 0089i_GHWM07029_Tahal_VGR

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.e

O_201327 146389 0146i_GHWM07029_Tahal_aanvulling

Deels
Openbaar

10.1.c
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O_201528 146390 0054a_GHWM07029_GWCL_brief

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.e

O_201529 146392 0070a_GHWM07029_GWCL_reminder

Deels
Openbaar

10.2.e

O_2016-0018i_GHWM07029_Ghana
30 146393 Water Company

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.e

O_201731 146396 0044_GHWM07029_Beschikking

Deels
Openbaar

10.2.e

32 146397 ORET PROGRESS REPORT No 4

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.e

33 146398 Oret-PwC final.pdf

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.e

Tahal - ATN - Oret - Auditors Signed
34 146399 Report

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.e

Tahal - Ghana - ATMA SoK - Oret Final
35 146400 Report

Deels
Openbaar

10.2.e

36 146401 Tahal claims.pdf

Deels
Openbaar

10.1.c

37 146402 TG-Signed FS-31 12 2013.PDF

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.e

38 146403 TG-Signed FS-31 12 2014.PDF

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.e

O_201039 146438 0465i_GHWM07029_Tahal_VGR

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.e

O_201140 146439 0414i_GHWM07029_Tahal_VGR

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.e

O_201241 146440 0140i_GHWM07029_Tahal_VGR

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.e

Deels
Openbaar

10.1.c,
10.2.a,
10.2.e

161214 Beoordelingsformulier
42 146567 slotdocumenten v7.doc

Datum
20 september 2021

Pagina 12 van 13

O_2007_0635_VNWM07029_beschikkin Deels
43 146576 g
Openbaar

10.1.c,
10.2.e

O_2008_0139_GHWM07029_getekende Deels
Openbaar
44 146586 GA

10.1.c,
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