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Geachte […], 

 

In uw brief van 25 mei 2022 heeft u met een beroep op de Wet open overheid 

(hierna: Woo) verzocht om openbaarmaking van alle informatie op de website van 

het Expertisecentrum Europees Recht (ECER). U geeft aan: 

 

“Op de webpagina https://ecer.minbuza.nl/account-aanvragen (gemakshalve ook 

in bijlage gevoegd) staat vermeld dat de ECER-site voor het grootste deel vrij 

toegankelijk is. Maar een klein gedeelte wordt alleen – via individuele accounts – 

opengesteld voor medewerkers van de kerndepartementen. Dit wordt nader 

toegelicht: “Deze beperking is gehanteerd vanaf de start van het ECER. Dit in 

verband met het vertrouwelijk karakter van de informatie, waarvan kennisneming 

alleen op een need-to-know basis aanvaardbaar wordt geacht ten behoeve van het 

primaire beleidsvormende proces”.” 

 

U verzoekt hierbij om het volgende:  

 

“(…) dat uw ministerie alle informatie op de ECER-website voor het publiek 

toegankelijk maakt, zonder account, behoudens die informatie waarvan na 

zorgvuldig onderzoek is vastgesteld dat zij moet worden afgeschermd op één van 

de in artikel 5.1. dan wel artikel 5.2 Woo genoemde gronden. In het te nemen Woo-

besluit kan dan worden volstaan met een lijst van links naar de op grond van het 

verzoek in de openbaarheid gebrachte pagina’s.” 

 

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij e-mail van 2 juni 2022. Op 

21 juni 2022 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen u en medewerkers van 

mijn ministerie, waarbij de werkwijze rondom de behandeling van uw verzoek is 

besproken. Tevens gaf u hierbij aan begrip te hebben voor het feit dat het een 

complexe en omvangrijke zaak betreft en dat daarmee de wettelijke termijnen niet 

worden gehaald, en hiermee ook akkoord te gaan. Dit heeft u tevens bevestigd bij 

telefoongesprek van 13 juli 2022, bij telefonisch contact van 11 augustus 2022 en 

bij e-mail van 13 augustus 2022. 
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Wettelijk kader 

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. Voor de relevante Woo-artikelen 

verwijs ik u naar de bijlage. 

 

Toelichting besloten gedeelte ECER-website 

Het (extra) gedeelte van de ECER-website waar enkel een beperkte groep 

Rijksmedewerkers toegang toe hebben, indien zij over een account beschikken en 

hierbij derhalve ingelogd dienen te zijn, bestaat uit drie onderdelen: het ‘Wie weet 

wat’-gedeelte, de zogenoemde BNC-fiches en de zogenoemde ICER-H 

signaleringsfiches. 

 

In het ‘Wie weet wat’-gedeelte kan een ingelogde Rijksmedewerker zien welke 

persoon zich bezighoudt met Europeesrechtelijke vakgebieden, wat die persoon 

exact doet en voor welk ministerie deze persoon werkzaam is. Dit wordt 

weergegeven middels de namen, telefoonnummers, e-mailadressen, ministeries en 

expertises van deze personen. Voorts zijn in dit gedeelte van de website de 

ledenlijsten te vinden van de (interdepartementale) afstemmingsoverleggen die 

zich bezighouden of te maken hebben met Europees recht. Het gaat hier om totaal 

zes ledenlijsten. De ledenlijsten bevatten enkel de naam, het departement, e-

mailadres, telefoonnummer en in sommige gevallen de functie van deelnemers. 

 

De BNC-fiches betreffen fiches waarin nieuwe (wetgevende en niet-wetgevende)       

voorstellen van de Europese Commissie worden beschreven en waarbij een 

inschatting wordt gemaakt van de consequenties van die voorstellen voor Nederland 

en de EU. Elk BNC-fiche betreft voor het merendeel informatie die openbaar wordt 

gemaakt op het moment dat het definitief vastgestelde fiche naar de Eerste en 

Tweede Kamer wordt gestuurd.1 Daarnaast bevatten de fiches over wetgevende 

voorstellen een beperkt aantal onderdelen - signalering, advisering, EU 

krachtenveld en acties, lobby-informatie en betrokken partijen – dat louter voor 

intern gebruik binnen de departementen is. De fiches over niet-wetgevende 

voorstellen bevatten in dit gedeelte alleen de uitsplitsing naar het onderdeel 

betrokken partijen. Goed om hierbij op te merken is dat deze onderdelen, met 

uitzondering van de betrokken partijen, niet bij elk fiche zijn ingevuld; de meeste 

fiches bevatten geen aanvullende informatie ten opzichte van hetgeen in het 

openbare gedeelte van de fiches is opgenomen. 

 

De ICER-H signaleringsfiches zijn fiches waarbij voor de departementen relevante 

Europeesrechtelijke uitspraken worden gesignaleerd en besproken. Het doel van de 

signaleringsfiches is om een snelle, korte duiding te geven van een nieuwe 

gerechtelijke uitspraak, om de gevolgen ervan binnen de (Rijks)overheid te 

signaleren. De signaleringsfiches hebben hierbij het karakter van een feitelijke 

 

 

1 Meer informatie over de vindplaats van de naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurde versies van BNC-fiches kunt u o.a. hier vinden: 

https://ecer.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/nederlands-parlement-en-de-eu/informatievoorziening-aan-het-parlement. 

 

https://ecer.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/nederlands-parlement-en-de-eu/informatievoorziening-aan-het-parlement
https://ecer.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/nederlands-parlement-en-de-eu/informatievoorziening-aan-het-parlement
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signalering en niet die van een uitgebreide (juridische) analyse van (de gevolgen 

van) een dergelijke gerechtelijke uitspraak. 

 

Inventarisatie documenten 

Op basis van uw verzoek zijn in totaal 930 BNC-fiches en 648 ICER-H 

signaleringsfiches aangetroffen. 

 

Voor wat betreft de BNC-fiches, is bij telefoongesprek van 11 augustus 2022, en 

bevestigd bij e-mail van 11 augustus 2022, met u overeengekomen dat in eerste 

instantie de vijftig meest recent achter de inlog geplaatste fiches beoordeeld en 

(gedeeltelijk) openbaar gemaakt worden. Dit zodat u aan de hand hiervan kunt 

aangeven of u uw verzoek tot openbaarmaking van alle (BNC-)fiches handhaaft. 

 

De vijftig meest recent achter de inlog geplaatste BNC-fiches zijn opgenomen in een 

inventarislijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. De inventarislijst vermeldt 

de toegepaste uitzonderingsgronden per fiche. De uitzonderingsgronden uit de Woo 

kunt u vinden in bijlage 1. In het besluit staat de nadere toelichting bij de 

toegepaste gronden. Hierdoor wordt per fiche duidelijk wat is besloten. 

 

Alle 648 ICER-H signaleringsfiches zijn, inclusief de toegepaste 

uitzonderingsgronden, begin februari 2023 op het openbare gedeelte van de ECER-

website geplaatst. 

 

Besluit 

Ik heb besloten (deels) aan u verzoek tegemoet te komen. Onder het kopje 

‘Overwegingen’ van dit besluit licht ik dit toe. 

Overwegingen 

 

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder  

Als eerste wil ik u wijzen op het volgende.  

Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder 

daarbij een reden te hoeven aangeven. Dit staat in artikel 1.1. van de Woo. Dit is 

een belangrijk recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt dat 

overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit 

beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet 

hierbij het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die de 

uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat 

wanneer ik informatie aan u verstrek, het openbaar is voor een ieder. De Woo is 

niet van toepassing op informatie die al openbaar is.  

Algemene uitgangspunten bij toetsing aan de uitzonderingsgronden 

De toetsing aan de uitzonderingsgronden verloopt als volgt. Eerst kijk ik of een 

van de uitzonderingsgronden speelt. Dat doe ik meestal per alinea, soms per zin. 

Vervolgens kijk ik wat voor soort uitzonderingsgrond het is. Als het een absolute 

uitzonderingsgrond is, mag ik de informatie niet verstrekken. Als het een relatieve 

uitzonderingsgrond is, moet ik een afweging maken tussen het algemene belang 
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van openbaarheid en het specifieke belang dat de uitzonderingsgrond beschermt. 

Daarbij weegt het belang van openbaarheid zwaar. 

In de inventarislijst en op de documenten heb ik opgenomen welke 

uitzonderingsgronden van toepassing zijn. 

Ik zal -per onderdeel van de ECER-website waarop uw Woo-verzoek ziet en welk 

onderdeel derhalve slechts toegankelijk is voor een Rijksmedewerker met een 

account- de beoordeling toelichten. 

‘Wie weet wat’-gedeelte 

Aangaande het ‘Wie weet wat’-gedeelte overweeg ik als volgt. Op grond van artikel 

5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen informatie openbaar 

maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit belang zwaarder weegt dan 

het belang van openbaarheid. Het gaat om persoonsgegevens die (indirect) te 

herleiden zijn tot een persoon zoals bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, 

telefoonnummers en functienamen. Het ‘Wie weet wat’-gedeelte bestaat in zijn 

geheel uit persoonsgegevens. Zoals reeds toegelicht gaat het om namen, 

telefoonnummers, e-mailadressen, ministeries en expertises van personen  binnen 

de Rijksoverheid op het gebied van Europees recht. Ik vind het in dit geval 

belangrijk dat de identiteit van betrokkenen niet bekend wordt, omdat dit de privacy 

van deze personen kan schenden. Dat vind ik niet wenselijk. Daarom weiger ik de 

openbaarmaking van dit gedeelte van de ECER-website integraal. 

BNC-fiches 

Inzake de vijftig meest recent achter de inlog geplaatste BNC-fiches overweeg ik in 

het kader van de toetsing aan de uitzonderingsgronden als volgt. 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

Zoals reeds toegelicht kan ik op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder 

e, van de Woo geen informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer 

schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Alle BNC-

fiches bevatten onder het kopje ‘Betrokken partijen’ persoonsgegevens. Het gaat 

hierbij om de namen en e-mailadressen van relevante contactpersonen en de 

ministeries/medeoverheden waar zij werkzaam voor zijn. Ik vind het in dit geval 

belangrijk dat de identiteit van deze betrokkenen niet bekend wordt omdat dit hun 

privacy kan schenden. Dat vind ik niet wenselijk. Daarom maak ik deze 

persoonsgegevens niet openbaar. 

Betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties 

Op grond van artikel 5.1., tweede lid, aanhef en onder a, van de Woo 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. 

Voor een geslaagd beroep op artikel 5.1., tweede lid, aanhef en onder a, van de 

Woo is van belang dat het bestuursorgaan zich redelijkerwijs op het standpunt kan 

stellen dat openbaarmaking van de stukken de betrekkingen met het derde land of 

internationale organisatie kan schaden en dat het belang van goede betrekkingen 
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zwaarder dient te wegen dan het belang van openbaarheid.2 Voor het bestaan van 

het vermoeden dat diplomatieke betrekkingen stroever zullen gaan lopen als gevolg 

van het openbaar maken van bepaalde informatie, is blijkens vaste jurisprudentie 

van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS)3  niet altijd 

een concrete aanwijzing in de vorm van een uitdrukkelijke kennisgeving van een 

andere staat tot niet openbaarmaking noodzakelijk, als uit de aard en inhoud van 

de gevraagde informatie kan volgen dat deze vertrouwelijk is. 

De BNC-fiches met nummer 35 (ID 1185787), 36 (ID 1185788), 39 (ID 1185791), 

40 (ID 1185792), 41 (ID1185793), 42 (ID 1185794), 43 (ID 1185819), 44 (ID 

1185823), 46 (ID 1185825) en 47 (ID 1185826) bevatten namen van lidstaten dan 

wel beschrijvingen van (mogelijke) standpunten ten aanzien van de betreffende 

Commissievoorstellen van de verschillende lidstaten. Hierbij is het belang van de 

betrekkingen van Nederland met die andere lidstaten in het geding. 

Openbaarmaking van deze informatie zou dit belang kunnen schaden, daar die 

standpunten op vertrouwelijke wijze zijn gedeeld. Ik ben van oordeel dat dit belang 

zwaarder dient te wegen dan het belang van openbaarheid, aangezien 

openbaarmaking van deze informatie er mogelijk toe zou kunnen leiden dat de 

relaties met deze landen worden geschaad en uitwisseling van informatie en een 

effectieve samenwerking worden bemoeilijkt. Om deze reden weiger ik deze 

informatie openbaar te maken met toepassing van artikel 5.1., tweede lid, aanhef 

en onder a, van de Woo. 

Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke 

lichamen of bestuursorganen 

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de Woo kan ik geen 

informatie openbaar maken wanneer dit het goed functioneren van de Staat of 

andere overheden schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van 

openbaarheid. Het BNC-fiche nummer 43 (ID 1185819) bevat een passage waarin 

de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland ten aanzien van het betreffende 

Commissievoorstel worden weergegeven. Deze informatie is in vertrouwen gedeeld. 

Openbaarmaking zou er toe kunnen leiden dat (belangen)organisaties in de 

toekomst minder geneigd zijn informatie met de (Rijks)overheid te delen. Daarmee 

zou openbaarmaking van deze informatie schadelijk kunnen zijn voor het goed 

functioneren van de Staat. 

ICER-H-signaleringsfiches 
Voor wat betreft de ICER-H signaleringsfiches kom ik tot de volgende toetsing aan 
de uitzonderingsgronden van de Woo. 

Betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties 

De ICER-H signaleringsfiches ‘C-053/00, Ferring SA tegen ACOSS, arrest van 22 

november 2001’ en  ‘T-046/97, SIC SA tegen Commissie, arrest van 10 mei 2000’ 

bevatten passages waarin standpunten van de Europese Commissie en interactie 

 

 

2 Zie bijvoorbeeld: ECLI:NL:RVS:2022:240 

3 Zie o.a.: ECLI:NL:RVS:2011:BP4737; ECLI:NL:RVS:2013:BZ7635; ECLI:NL:RVS:2014:343 
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tussen Nederland en de Europese Commissie naar aanleiding van de betreffende 

gerechtelijke uitspraken naar voren komen. Hierbij is het belang van de 

betrekkingen van Nederland met de Commissie in het geding. Openbaarmaking van 

deze informatie zou dit belang kunnen schaden, daar deze interactie en 

standpuntuitwisseling in vertrouwelijkheid heeft plaatsgevonden. Ik ben van 

oordeel dat dit belang zwaarder dient te wegen dan het belang van openbaarheid, 

aangezien openbaarmaking van deze informatie er mogelijk toe zou kunnen leiden 

dat de relaties met de Commissie wordt geschaad en uitwisseling van informatie en 

een effectieve samenwerking worden bemoeilijkt. Ook het tijdsverloop maakt dit 

niet anders, daar de werkwijzen en de inhoud nog steeds actueel zijn en de 

passages zien op een lopend dossier. Om deze reden weiger ik deze informatie 

openbaar te maken met toepassing van artikel 5.1., tweede lid, aanhef en onder a, 

van de Woo. 

Wijze van openbaarmaking en plaatsing op internet 

Alle 648 ICER-H signaleringsfiches zijn begin februari 2023 op het openbare 

gedeelte van de ECER-website geplaatst, en zijn daarmee vanaf dat moment voor 

een ieder openbaar.4 

De overige documenten die door mij openbaar worden gemaakt op grond van de 

Woo, de vijftig meest recent achter de inlog geplaatste BNC-fiches, treft u bij dit 

besluit in kopie aan. Deze overige 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 via woo@minbuza.nl. 

 

Hoogachtend, 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
Namens deze, 
 

 

[…] 

Bezwaarschrift indienen  

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit bekend is gemaakt 

een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn 

ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een 

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 

waarop het bezwaar rust. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister 

van Buitenlandse Zaken t.a.v. Directie Juridische Zaken, Afdeling Nederlands Recht, 

Postbus 20061, 2500 EB, Den Haag. 

 

 

4 Deze kunt u vinden middels de volgende link: https://ecer.minbuza.nl/fiches-van-de-icer-h-over-arresten-eu-hof   

http://www.rijksoverheid.nl/
mailto:woo@minbuza.nl
https://ecer.minbuza.nl/fiches-van-de-icer-h-over-arresten-eu-hof
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Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Woo 

Artikel 1.1 

Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een 

belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen. 

Artikel 2.1 

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

document: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, 

eerste lid, opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van 

vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van 

dat orgaan, die persoon of dat college; 

milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet 

milieubeheer; 

Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 

publieke informatie: informatie neergelegd in documenten die berusten bij een 

orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, of informatie die 

krachtens artikel 2.3 door een bestuursorgaan kan worden gevorderd. 

 

Artikel 2.5 

Bij de toepassing van deze wet wordt uitgegaan van het algemeen belang van 

openbaarheid van publieke informatie voor de democratische samenleving. 

Artikel 4.1 

1. Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een 

bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan 

werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval beslist het 

verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek. 

2. Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan elektronisch 

worden verzonden op de door het bestuursorgaan aangegeven wijze. 

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 

4. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop 

betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te ontvangen. 

5. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan 

binnen twee weken na ontvangst van het verzoek de verzoeker om het verzoek te 

preciseren en is het de verzoeker daarbij behulpzaam. 

6. Het bestuursorgaan kan besluiten een verzoek niet te behandelen, indien de 

verzoeker niet meewerkt aan een verzoek tot precisering als bedoeld het vijfde 

lid. In afwijking van artikel 4:5, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht 

wordt het besluit om het verzoek niet te behandelen aan de verzoeker 

bekendgemaakt binnen twee weken nadat het verzoek is gepreciseerd of nadat de 

daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 

7. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 

bepaalde in hoofdstuk 5. 

 

Artikel 5.1 

1. Het openbaar maken 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; 
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c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 

3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening 

gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft 

gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of deze 

persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt; 

e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of 

algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van 

de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de 

verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt. 

2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het 

belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met 

internationale organisaties; 

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

lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de 

informatie betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 

d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde 

concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens; 

g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 

h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage; 

i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 

bestuursorganen. 

3. Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid 

genoemde gronden wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een uitdrukkelijke 

motivering. 

4. Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de 

geadresseerde van de informatie om als eerste kennis te nemen van de informatie 

dit kennelijk vereist. Het bestuursorgaan doet mededeling aan de verzoeker van 

de termijn waarbinnen de openbaarmaking alsnog zal geschieden. 

5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan 

milieu-informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige 

benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in het eerste of tweede 

lid en het algemeen belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling 

opweegt. Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege laten van de 

openbaarmaking van enige informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde 

informatie niet tevens op een van de in het eerste of tweede lid genoemde 

gronden. 

6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, 

onderdeel c, in geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover 

daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, genoemde belang ernstig geschaad 

wordt en het algemeen belang van openbaarheid van informatie niet opweegt 

tegen deze schade. 

7. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die 

betrekking heeft op emissies in het milieu. 

 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040940&paragraaf=3.1&g=2022-06-02&z=2022-06-02
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040940&paragraaf=3.1&g=2022-06-02&z=2022-06-02
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040940&paragraaf=3.2&g=2022-06-02&z=2022-06-02
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040940&paragraaf=3.2&g=2022-06-02&z=2022-06-02
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Bijlage 2 – Inventarislijst BNC-fiches 

 

Nr ID Naam Beoordeling Woo-

grond 

1 1178066 EZK ism JenV en BZK, 

COM(2021)205,  Mededeling 

Bevorderen Europese aanpak inzake 

Kunstmatige Intelligentie.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

2 1178067 JenV, COM(2021)170, Mededeling EU-

strategie aanpak georganiseerde 

criminaliteit.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

3 1178068 VWS, COM(2021)101,  Mededeling 

Europese strategie rechten van 

personen met een handicap 2021-

2030.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

4 1178069 VWS, COM(2021)44, Mededeling 

Europees kankerbestrijdingsplan.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

5 1178070 BZ, COM(2021)66, Mededeling 

Evaluatie handelsbeleid – Een open, 

duurzaam en assertief 

handelsbeleid.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

6 1178071 FIN, COM(2021)32, Mededeling Het 

stimuleren van het Europees 

economisch en financieel 

systeem.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

7 1178072 BZ, COM(2021)110, Mededeling 

Humanitair optreden EU.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

8 1178073 BZ, JOIN(2021)3, Mededeling 

versterken bijdrage EU aan op regels 

gebaseerd multilateralisme.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

9 1178074 BZK, COM(2020)711, Mededeling 

Strategie versterking toepassing 

Handvest Grondrechten EU.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

10 1178075 JenV, COM(2020)795, Mededeling 

Terrorismebestrijdingsagenda EU.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 
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11 1178076 VWS, COM(2021)355,  Mededeling EU-

Strategie voor COVID-19 

behandelingen.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

12 1178077 IenW, COM(2021)240,  Mededeling 

duurzame blauwe economie in de 

EU.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

13 1178078 JenV, COM(2021)171, Mededeling EU-

strategie tegen mensenhandel 2021-

2025.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

14 1178079 EZK, COM(2021)70, Mededeling 

actieplan synergie en civiele, defensie- 

en ruimtevaartindustrieen.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

15 1178080 EZK, COM(2021)118, Mededeling 

Digitaal kompas 2030.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

16 1178081 SZW ism VWS, COM 

(2021)202,  Verordening 

machineproducten.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

17 1178082 FIN, COM(2021)251, Mededeling, 

aanbeveling Belastingheffing van 

ondernemingen in de 21e eeuw.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

18 1178083 BZK, COM(2021)171, Mededeling over 

Europees burgerinitiatief Minority 

SafePack.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

19 1178084 IenW, COM(2021)400,  Mededeling EU 

Actieplan Verontreiniging van lucht, 

water en bodem naar nul.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

20 1178085 EZK, ism JenV en BZK, 

COM(2021)206,  Verordening 

betreffende Kunstmatige 

Intelligentie.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

21 1178086 FIN, COM(2021)250,  Mededeling 

financieringsstrategie voor de 

financiering van Next Generation 

EU.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 
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22 1178087 OCW ism EZK, 

COM(2021)252,  Mededeling Mondiale 

benadering van Onderzoek en 

Innovatie .docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

23 1178088 JenV, COM(2021)120,  Mededeling EU-

strategie vrijwillige terugkeer en 

herintegratie.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

24 1178089 EZK ism BZ, 

COM(2021)219,  Mededeling Samen 

zorgen voor Betere Regelgeving.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

25 1178090 EZK, COM(2020)663, Mededeling 

Methaanstrategie.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

26 1178091 LNV, COM(2021)141, Mededeling 

actieplan groei biologische 

productie.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

27 1178092 SZW, COM(2021)102,  Mededeling 

Actieplan Sociale Pijler.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

28 1178093 BZK, COM(2020)662, Mededeling Een 

renovatiegolf voor Europa.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

29 1178094 EZK, COM(2021)350,  Mededeling 

actualisatie EU-industriestrategie.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

30 1178095 VWS, C(2021)1925, Aanbeveling 

Covid19 monitoring afvalwater.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

31 1178096 IenW, COM(2021)82,  Mededeling EU 

Klimaatadaptatiestrategie.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

32 1178097 JenV, COM(2021)177, Aanbeveling 

mandaat onderhandelingen 

samenwerkingsovereenkomst EU-

Interpol.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

33 1178098 SZW ism VWS, COM(2021)137, 

Aanbeveling instelling Europese 

Kindergarantie.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

34 1178099 VWS ism SZW en JenV, 

COM(2021)142, Mededeling EU-

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 
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Kinderrechtenstrategie 2021-

2024.docx 

35 1185787 FIN, COM(2020)749, Richtlijn 

toekenning uitvoeringsbevoegdheden 

btw.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2a, 

5.1.2e 

36 1185788 JenV ism FIN, COM(2021)189, Richtlijn 

herziening 

duurzaamheidsrapportage.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2a, 

5.1.2e 

37 1185789 IenW, COM(2020)739, Richtlijn 

codificatie minimumopleidingsniveau 

van zeevarenden.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

38 1185790 JenV, COM(2020)829, Richtlijn 

veerkracht kritieke entiteiten.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

39 1185791 FIN, COM(2021)181, Richtlijnvoorstel 

btw-vrijstelling voor EU-organen tbv 

doorlevering aan derden.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2a, 

5.1.2e 

40 1185792 IenW COM(2020)642 Wijziging 

Verordening implementatie Verdrag 

van Aarhus.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2a, 

5.1.2e 

41 1185793 IenW, COM(2021)71,  Wijziging 

richtlijn erkenning 

beroepskwalificaties binnenvaart.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2a, 

5.1.2e 

42 1185794 JenV COM(2021)96  Verord met 

wijzigingen Ecris-TCN en 

interoperabiliteit t.b.v. voorgestelde 

vreemdelingenscreening.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2a, 

5.1.2e 

43 1185819 SZW COM(2021)93  RL 

beloningstransparantie en 

handhavingsmechanismen gelijke 

beloning mannen en vrouwen.docx 

Deels 

Openbaar 

5.1.2a, 

5.1.2e, 

5.1.2i 

44 1185823 EZK ism OCW COM(2021)87 Verord 

oprichting Gemeenschappelijke 

Ondernemingen onder Horizon 

Europe_Geredigeerd.pdf 

Deels 

Openbaar 

5.1.2a, 

5.1.2e 
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45 1185824 LNV, COM(2021)108,  Wijziging 

Verordening controle import dierlijke 

producten uit derde landen 

(2)_Geredigeerd.pdf 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

46 1185825 EZK COM(2021)223 Verordening 

buitenlandse 

subsidies_Geredigeerd.pdf 

Deels 

Openbaar 

5.1.2a, 

5.1.2e 

47 1185826 EZK ism LNV, COM(2021)37, 

Verordening statistieken over 

landbouwinput en -

output_Geredigeerd.pdf 

Deels 

Openbaar 

5.1.2a, 

5.1.2e 

48 1185827 EZK, COM(2021)85,  Herschikking 

Verordening 

Roaming_Geredigeerd.pdf 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

49 1185828 EZK ism LNV, COM(2021)54, Wijziging 

Verordening 

landbouwrekeningen _Geredigeerd.pd

f 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

50 1185829 EZK, COM(2021) 89, Besluit Europees 

Partnerschap voor 

Metrologie_Geredigeerd.pdf 

Deels 

Openbaar 

5.1.2e 

 

 

 


