
20130514-1407

Van: L_FM/lBl)
Verzonden: dinsda 14 mei 2013 14:07
Aan:

_____

BJZ/JZ)
CC: EZEEZ(FM/ME)
Onderwerp: FW: finale versie protocol
Bijlagen: 130502 concept Protocol (concept ENS) (finale versie).docx

HaLJ nu afgesproken op te nemen dat het bij de opdrachtgevers terecht komt — dat roept zo min
mogelijk vragen op.

Enen ik willen nog even nader overleggen waar het archief terecht moet komen en welke
afspraken dan nodig zijn voor de Wob enz.

Ik ben na morgen met vakantie voor anderhalve week, dus misschien daarna?

groetenJ

Van:1(FM/IBI)
Verzonden: dinsdag 14 mei 2013 14:03

cc:EEJZZZ (FM/ME)
Onderwerp: finale versie protocol

Bijgaand dan de finale versie. Akkoord als ik deze in mark up naar Bert stuur voor finaal akkoord van
de ENS?

ZoalsLEEZ1voorstelde, lijkt het dan logisch vervolgens het protocol hier te laten tekenen, deze naar
jullie te sturen per koerier voor ondertekening, en dat jullie m daarna aan Bert per koerier sturen voor
ondertekening door de ENS.

We kunnen dan direct de geheimhoudingsverklaring van Bert meesturen aan jullie — deze ligt nog hier.

Ik zal dan ook nog aan Bert vragen naar de geheimhoudingsverklaring varfj(nu zij tweeën in eerste
instantie de datarooms in willen wel belangrijk deze snel te ontvangen).

We zullen voorts ons FIN-dataroomprotocol aan Bert sturen.

Wij overleggen nader intern over het archief.

groeten,LEE1



20130601-1740

Van:

______

____J(FM/lBl)
Verzonden: maandag 1 juli 2013 17:40
Aan:

__________________Ï(B]Z);

(FM/ME)
CC:

_____________

(BJZIBBO); (BJZ/JZ)
Onderwerp: kort stavaza inzk ENS en DNB

Lz__1
Uit mijn contact met DNB blijkt dat zij idd ook bij de passage in het besluit denken aan bescherming
van hun meer junior medewerkers. Volgens hun is er in het rapport Scheltema een keer herleidbaar
tot een toezichthouder kritiek geleverd, hetgeen ze willen voorkomen. Betreft dus niet de hogere
legerleiding, al merkten ze wel op dat citaten / verwijzingen wel functioneel moeten zijn (hetgeen me
logisch lijkt).

Zij stelden voorts voor om de experts bij FIN en bij DNB te laten nadenken over een
compromisvoorstel hoe om te aan met het archief, en desnoods dus te escaleren. Zij dachten daarbij
vanuit DNB aan . Het lijkt mij dan vanuit onze kant een idee als jij,
dan met hem ‘escaleert’. Ik zal ook even benaderen (als hij weer beter is).

Groeten,
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20130611-2022

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

Beste Richard,

Bijgaand treffen jullie een notitie aan ter voorbereiding op het gesprek a.s. donderdag metLJ
an de RvC DNB over de evaluatie van de nationalisatie van SNS REAAL.

e aas unnen noch ik er onverhoeds bij zijn is er echter wel bi]. Wij
hebben haar op hoofdlijnen bijgepraat, en bijgaande notitie iets uitgebreider geformuleerd voor jullie
informatie.

Graag wil ik voorts het volgende opbrengen.

Vanochtend in het reguliere overleg datL ]en ik voeren met de algemeen secretaris van de
evaluatiecommissie (Kreemers), hebben wij afgesproken te trachten nog voor de vakanties van de
heren Hoekstra en Frijns (vanaf begin juli) een tussentijdse mondelinge rapportage te organiseren
zoals dit ook eerder met de evaluatiecommissie is besproken. Er is op deze korte termijn een
mogelijkheid gevonden in de agenda van Richard van Zwol op 21 juni a.s. van 14u tot 15w

Graag horen we of jij daar ook bij aanwezig zou kunnen en willen zijn. Indien dat niet het
geval is zullen wij uiteraard voor een terugkoppeling zorgdragen.

Als jullie vragen hebben, horen wij dat graag.

Groet, 1 1

(FM/IBI)
a11uni2013222

_______jBJZ/BBO)[
(BJZ/JZ)
FW: Evaluatie Nationalisatie SNS REAAL
NO EM 20131156 N gesprek rvc dnb evaluatie sns_def.docx

Bijgaand tref je de notitie aan waarmee we de SG en de aankomend SG die erbij aanwezig is,
voorbereiden op een soort bijpraatgesprek met de RvC DNB als medeopdrachtgever voor de evaluatie
van de nationalisatie van SNS.

Zoals ik eerder aanstipte speelt het Wob-punt op ta.v. de gespreksverslagen. Omdat DNB hiervan op
de hoogte is leek het wel zo relevant dit ook nu kort toe te lichten aan Richard , zodat hij dit op het
netvlies heeft. Zie bijlage.

Ik vermoed een beetje dat bij de commissie Scheltema het Wob-punt enigszins pragmatisch is
benaderd en wellicht men voor het anker is gaan liggen dat vertrouwelijkheid wel te borgen is gelet op
de uitzonderingsgronden in de Wob. Dat kan nu evenzeer het geval zijn, maar de archieven van
Scheltema worden as we speak wel beoordeeld door de rechtbank met het oog op onze integrale
afwijzing.

_______zal

jou enLover de kwestie benaderen komende dagen omdat ik vanaf donderdag een dikke
week weg ben.

Groeten,L

VanEJ(FM/IBI)
Verzonden: dinsdag 11 juni 2013 20:11
Aan: Zwol, R (Richard) van (SG);

CCLJFM!ME

_________(BJZ/BBO)

Onderwerp: RE: Evaluatie Nationalisatie SNS REML

1
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20130611-2022

Van:LZZ1(FM/ME)
Verzonden: vrijdag 7 juni 2013 11:59

Onderwerp: Evaluatie Nationalisatie SNS REML

Geachte mevrouw

Van Richard van Zwol begrepen wij dat Richard en jij a.s. donderdag een tussentijds gesprek hebben
mett van de RvC van De Nederlandsche Bank over
de evaluatie van de nationalisatie van SNS REAAL bij Financiën en bij DNB.

We zullen dit voor jou voorbereiden en deze voorbereiding dinsdag bij jou aanleveren. Zou jij dit
digitaal willen ontvangen of op papier?

Voor jouw informatie hebben we hierbij voorts alvast enkele Kamerbrieven met betrekking tot dit
onderwerp gevoegd.
1. Brief van FIN aan de TK over de nationalisatie van SNS REAAL d.d. 1 februari 2013 inclusief

bijlag en.
2. Brief van FIN aan de TK met aankondiging van de evaluatie van de nationalisatie.
3. Verzoek van de TK aan FIN tot uitbreiding van de evaluatie n.a.v. krantenberichten over (toezicht

op) de vastgoedportefeuille & de reactie daarop vanuit FIN aan de TK en aan de
evaluatiecommissie.

Mocht je naar aanleiding van deze stukken specifieke vragen hebben met het oog op het gesprek
aanstaande donderdag, dan horen we dat graag zodat we deze mogelijk nog kunnen meenemen in de
voorbereiding.

Vriendelijke groet,

2
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20130611-2022 bijlage

Ministerie van Financiën

TER VOORBEREIDING GESPREK L

Aan

J DO 13 JUNI A.S. 10:OO-11:OOU Directie Financiële Markten

Inlichtingen

Richard van Zwol

Manon Leijten

Datum
11juni 2013

Notitienummer
FM/2013/1156 N

Rubriek
14 Bijzondere affaires

Auteur

notitie
SNS evaluatie

Evaluatie nationalisatie SNS REAAL; gesprek met RvC
D N BLZEJZ1

Aanleiding
Uw gesprek met LEZZZ ZZ]op donderdag 13
juni as. inzake de evaluatie van de nationalisatie van SNS REAAL.

Valt buiten verzoek
(geldt ook voor pagina 2 en 4 t!m 9) Van

SNS evaluatie

Bijlagen

iten verzoek

Pagina 1 van 9
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20130611-2022 bijlage

Valt buiten verzoek

Gesprekken / gespreksverslagenvandeevaluatiecommissie.
o De evaluatiecommissie heeft vrijwel alle betrokkenen van FIN en DNB die

zij wenst te spreken uitgenodigd voor formele gesprekken waarvan een
schriftelijk verslag zal worden gemaakt. Zie bijlage 2 voor een eerste
inventarisatie van de namen van betrokkenen die de commissie tot op
heden wil spreken. Hier zitten geen verrassende namen tussen.

o De algemeen secretaris gaf in het regulier overleg dinsdag jI. aan dat hij op
dit moment enige moeilijkheden ondervindt met het uitnodigen van
enkele (voormalige) directieleden van SNS; sommigen (Van Keulen werd
genoemd) communiceren enkel via hun advocaat. Latenstein van Voorst
heeft wel reeds een oriënterend gesprek met de evaluatiecommissie
gevoerd. De zorg die echter bij anderen leeft, is of het rapport, verslagen
en citaten eventuele repercussies zouden kunnen hebben voor hun
persoonlijke rol en eventuele aansprakelijkheden.

o In het kielzog daarvan zijn wij op FIN, in overleg met DNB, aan het
nadenken op welke wijze we gelet op de Wob eventueel zouden kunnen
garanderen dat de verslagen van deze personen altijd volledig
vertrouwelijk zullen blijven. Waarde Wob veel mogelijkheden biedt om de
verslagen vertrouwelijk te houden, betreft dit altijd een voor juridische
discussie vatbare interpretatie die door een rechter kan worden getoetst.

o Wij hebben tot op heden met de commissie besproken dat wij het archief
van de commissie dat zij na afloop aan DNB en/of FIN zal verstrekken,
inclusief de verslagen, vertrouwelijk wensen te houden en daar zoveel
mogelijk voor proberen te doen. De commissie werkt nu met deze
premisse maar de algemeen secretaris heeft de zorg uitgesproken dat de
bestuurders niet willen zouden willen spreken met de evaluatiecommissie
(mede op aanraden van hun advocaat).

o Gelet op het belang bij goede gesprekken trachten wij dit goed te
ondervangen. Wij zullen hierover overleggen met de dir.B]Z.

Valt buiten verzoek

Pagina 3 van 9
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201 3061 2-1 023

Van: [__]fFM/ME)
Verzonden: woensdag 12juni 2013 10:23
Aan: E(BJZIJZ)
CC: EZEEZ(FM/IBI)
Onderwerp: Evaluatie SNS - Wob

Hoij__

Bert Kreemers meldde gisteren dat Commissie Samson het archief ook bij het Nationaal Archief heeft
laten plaatsen. Kan jij dit nagaan of dit inderdaad het geval is? (gaat om de commissie die over
jeugdzorg en misbruik heeft gerapporteerd en dus waarschijnlijk onder Min VWS valt)

1
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20130617-1126

Van: [JJjdnb.nl
Verzonden: maandag 17 juni 2013 11:26
Aan: [(BJZIJZ)
CC: EJZJdnb.nl
Onderwerp: Dossier ENS - WOB / Archivering <encrypted by DNB>

Beste_Z1

Eerder besprak je metLEJie vraag waar de stukken aangaande het onderzoek gearchiveerd zouden worden. In
dat kader is onderstaande vervolgvraag van SNS opgekomen. Het verzoek is om (vandaag) een gezamenlijke reactie
aan SNS te sturen. We begrepen dat jij de ochtend buiten kantoor bent, dus hebben we alvast een conceptreactie
opgesteld. Graag je commentaar hierop. We zijn uiteraard beschikbaar voor nader overleg.

Vraag:

1. WOB & archivering ivm gesprekken met SNS
De ENS spreekt ook met (oud-)SNS’ers, die hun advocaten erbij hebben betrokken. Eén van de zorgen die zij
hebben is in hoeverre de verslagen van hun gesprekken onder de WOB vallen. Dat hangt ook samen met de vraag
waar het archief van de ENS uiteindelijk terecht komt en in hoeverre het archief al dan niet onder de WOB valt.
Daarover is nog niets besloten (keuzes: MinFin / DNB / Nationaal Archief). Sowieso zal de ENS boven betrokken
gespreksverslagen een header/disclaimer opnemen dat het verslag vertrouwelijk is en de betrokken gesprekspartner
de verstrekte informatie anders niet had gegeven oid.

• Zou jij (of een WOB-expert bij Juza hierover een anal se kunnen_maken in overleg met de WOB-experts van
MinFin (naam kunnen we via achterhalen)? Deadline daarvoor is
redelijk krap, aangezien het eers e gesp?ö.k7èT SN op is. e zou mooi zijn als we uiterlijk de 78e
(liefst eerder) comfort kunnen geven aan de ENS.

Antwoord:

In hoeverre de gespreksverslagen onder de Wob vallen hangt samen met de vraag waar het archief van de ENS
uiteindelijk terecht komt en of het archief al dan niet onder de Wob valt.

Archief bij DNB
In het algemeen geldt voor DNB dat de Wob niet van toepassing is als de verzochte informatie ziet op de
werkzaamheden van DNB die voortvloeien uit dan wel verband houden met haar taken en bevoegdheden
ingevolge artikel 4, eerste lid, van de Bankwet 1998, waaronder het uitoefenen van toezicht op financiële
instellingen. Voor de informatie die ENS in het kader van het onderzoek opstelt geldt dat deze informatie
verband houdt met onze taakuitoefening. De informatie hoeft in dat geval niet openbaar te worden gemaakt.
Het staat DNB wel vrij om onverplicht en niet op grond van de Wob informatie verstrekken. Dat heeft DNB
bijvoorbeeld gedaan bij een Wob-verzoek inzake directiedeclaraties. Voor toezichtvertrouweljke informatie in
de zin van artikel 1:89 Wft geldt uiteraard dat DNB deze niet openbaar mag maken.

Archief bij MinFin
Ten aanzien van een Wob-verzoek gericht aan MinFin heeft het CBb op 31januari2072 (UN BV 3704)
geoordeeld dat artikel 1:89 Wft een bijzondere regeling voor openbaarmaking bevat die een uitputtend
karakter heeft en derhalve de bepalingen van de Wob opzij zet. Gelet op deze uitspraak zou ook MinFin
toezichtvertrouweljke informatie in de zin van artikel 1:89 Wft niet hoeven te verstrekken naar aanleiding van
een Wob-verzoek. Toezichtvertrouweljke informatie betreft informatie die door SNS aan DNB is verstrekt in
het kader van haar toezicht op SNS. Het is niet waarschijnlijk dat gespreksverslagen tussen ENS en (oud
)SNS’ers als toezichtvertrouweljke informatie kwalificeren. Voor niet-toezichtvertrouweljke informatie geldt
dat de Wob van toepassing is. MinFin zal in dat geval toetsen in hoeverre zj de informatie kan verstrekken.
Denkbaar is dat erin dit geval verschoningsgronden, zoals neergelegd in de artikelen 10 en 11 van de Wob,
van toepassing zijn, waardoor de verzochte informatie slechts gedeeltelijk kan worden verstrekt.

Alvast bedankt voor je reactie1

1
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20130617-1126

Met vriendelijke groet,

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-geadresseerde dit bericht
ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te ïnformeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van informatie door onbevoegden,
openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten, De e-mails en
eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware,
zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.

The information cent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. 1f you have received this email but are not the
intended recipient, please notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or
distribution of information is prohibited by law and may entail liability.

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken standard precautions to
verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot be mled
out.

2
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20130617-1704

Van: DNB.NL
Verzonden: maan ag 7juni 2013 17:04
Aan:

____

FM/ME

_____ _____

CC: B. NL; LZZZZ@DNB.NL;L1
Onderwerp: Fw: punten/vragen nav gesprek ENS vanochtend <encrypted by DNB>

Hoi

Nav de vraag van Kreemers vorige week over het evt openbaar worden van gespreksverslagen met (oud-)SNSers is
onderstaande gezamenlijke DNB/MinFin analyse opgesteld (zie betrokkenen in de cc).

* Kunnen wij hieruit opmaken dat MinFin ook voorstander is van archief ENS bij DNB? Dat lijkt ons de meest
pragmatische oplossing om de zorgen van SNS weg te nemen en hun volledige medewerking te garanderen. Wij vind
het belangrijk dat er een goed en gedegen rapport komt waaraan zoveel mogelijk door verschillende relevante
partijen wordt meegewerkt.
* En, hoe zullen we uiterlijk morgen richting Kreemers reageren op zijn vraag?

Hoor graag!

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-geadresseerde dit bericht
ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van informatie door onbevoegden,
openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. De e-mails en
eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware,
zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten

The information sent in or enciosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. 1f you have received this email but are not the
intended recipient, please notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the unauthorised use, dïsclosure, dissemination or
distribution of information is prohibited by law and may entail liability.

The sender cannot be held liable for damage in connection th nsks inherent in electronic message transfer. The sender has taken standard precautions to
verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain However, the presence of malware, such as viruses, cannot be ruled
out.

_______

Forwarded byL on 17-06-2013 16:57

From

Df1@DE1(NBEjminflh1f
Date 17-06-2013 16:51
Subject Re: Fw: punten/vragen nav gesprek ENS vanochtend

Inmiddels hebben wij contact gehad meti 1van MinFin (ook in de cc).

In hoeverre de gespreksverslagen onder de Wob vallen hangt samen met de vraag waar het archief van de ENS
uiteindelijk terecht komt en of het archief al dan niet onder de Wob valt. Zie hieronder een uiteenzetting van de van
toepassing zijnde regimes.

Archief bij DNB

In het algemeen geldt voor DNB dat de Wob niet van toepassing is als de verzochte informatie ziet op de
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20130617-1704
werkzaamheden van DNB die voortvloeien uit dan wel verband houden met haar taken en bevoegdheden ingevolge
artikel 4, eerste lid, van de Bankwet 1998, waaronder het uitoefenen van toezicht op financiële instellingen. Voor de
informatie die ENS in het kader van het onderzoek opstelt geldt dat deze informatie verband houdt met onze
taakuitoefening. De informatie hoeft in dat geval niet openbaar te worden gemaakt. Het staat DNB wel Vrij om
onverplicht en niet op grond van de Wob informatie verstrekken. Dat heeft DNB bijvoorbeeld gedaan bij een Wob
verzoek inzake directiedeclaraties. Voor toezichtvertrouweljke informatie in de zin van artikel 1:89 Wft geldt uiteraard
dat DNB deze niet openbaar mag maken.

Archief bij MinFin

Ten aanzien van een Wob-verzoek gericht aan MinFin heeft het CBb op 31januari 2012 (UN BV 3704) geoordeeld
dat artikel 1:89 Wft een bijzondere regeling voor openbaarmaking bevat die een uitputtend karakter heeft en derhalve
de bepalingen van de Wob opzij zet. Gelet op deze uitspraak zou ook MinFin toezichtvertrouwelijke informatie in de
zin van artikel 1:89 Wft niet hoeven te verstrekken naar aanleiding van een Wob-verzoek. Toezichtvertrouwelijke
informatie betreft informatie die door SNS aan DNB is verstrekt in het kader van haar toezicht op SNS. Het is

waarschijnlijk dat gespreksverslagen tussen ENS en (oud-)SNS’ers als toezichtvertrouwelijke informatie
kwalificeren. Voor niet-toezichtvertrouwelijke informatie geldt dat de Wob van toepassing is. MinFin zal in dat geval
toetsen in hoeverre zij de informatie kan verstrekken. Denkbaar is dat er in dit geval verschoningsgronden, zoals
neergelegd in de artikelen 10 en 11 van de Wob, van toepassing zijn, waardoor de verzochte informatie slechts
gedeeltelijk kan worden verstrekt. In de ons bekende Wob jurisprudentie vanaf 2009 is het niet-verstrekken van
gespreksverslagen in alle gevallen gerechtvaardigd geacht door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State (zaken m.b.t. o.a. cafébrand Volendam en soldaten Srebrenica). Daarbij zijn verschillende gronden erkend
(belang van onderzoek, belang onderzoekers, toezegging etc). Hoewel aan de gesprekspartners van ENS geen
volledige vertrouweljkheid kan worden gegarandeerd en dus ook niet kan worden toegezegd, is de inschatting
vooralsnog dat gespreksverslagen ook bij MinFin vertrouwelijk zullen mogen blijven.

Kort samengevat betekent dit het volgende:

• Archief bii DNB: gesprekverslagen vallen niet onder de Wob.
• Archief bii MinFin: gesprekverslagen opvraagbaar onder de Wob, maar vallen vermoedelijk onder een

verschoningsgrond.
•

Als je nog vragen hebt dan horen wij graag.

Groet,

2
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2013617-1809 (2)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Groet,

Met vriendelijke groet,

L_--z1

Hieronder de mailwisseling die ik met DNB had.
Een deel daarvan zie ik terug in de reactie die jij zoeven ook kreeg van DNB, maar niet alles.
Duidelijk is dat DNB in ieder geval niet meer openbaar hoeft te maken dan MinFin. Dat neemt niet weg
dat een archief van ons n.m.m. eigenlijk niet thuishoort bij DNB.

Van:E “JBJZ/JZ)
Verzonden: maandag 17juni 2013 15:17
Aan: [dnb.nl
Onderwerp: RE: Dossier ENS - WOB / Archivering <encrypted by DNB>

Beste [

______________

Volgens mij stellen jullie terecht dat gespreksverslagen onder MinFin niet als zodanig als
toezichtvertrouwelijk zijn aan te merken, zodat daarop nog een Wob toetst moet plaatsvinden.
Maar geldt dat niet ook voor DNB, of is het Besluit bestuursorganen Wno zo ruim op te vatten dat ook
gesprekken in het kader van ENS volledig buiten de Wob vallen? Indien het antwoord daarop
bevestigend is, onderschrijf ik jullie analyse.

In de mij bekende Wob jurisprudentie vanaf 2009 is het niet-verstrekken van gespreksverslagen in alle
gevallen gerechtvaardigd geacht door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaken
m,b,t, o.a. cafébrand Volendam en soldaten Srebrenica), Daarbij zijn verschillende gronden erkend
(belang van onderzoek, belang onderzoekers, toezegging etc). Hoewel aan de gesprekspartners van
ENS geen volledige vertrouwelijkheid kan worden gegarandeerd en dus ook niet kan worden
toegezegd, schat ik vooralsnog in dat gespreksverslagen vertrouwelijk zullen mogen blijven, dus ook
bij MinFin,

Tot slot: de optie dat archieven van een commissie zoals ENS rechtstreeks naar het Nationaal Archief
kunnen worden overgebracht en daarmee ontoegankelijk, zijn bestaat niet. In de regel vind overdracht
naar NA pas na twintig jaar plaats en het NA is bovendien nationaal erfgoed en geen kluis; de
toegankelijkheid van een archief zal bij het NA nooit minder kunnen zijn dan bij een bestuursorgaan.

Tot zover mijn reactie voor dit moment.

Van[ jdntni EZZZZZZZZZZZJZJ
Verzonden: maanda 17 juni 2013 11:26
Aan: (BJZ/JZ)
CC: Emfli2±flj
Onderwerp: Dossier ENS - WOB / Archivering <encrypted by DNB>

(BJZ/JZ)
maandag 17juni2013 18:09

ZEZEEEZjZZ1(FM/ME)
FW: Dossier ENS - WOB / Archivering <encrypted by DNB>

1
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zîe2O13O6171126
2013617-1809 (2)

Bestej

Eerder besprak je meFJJe vraag waar de stukken aangaande het onderzoek gearchiveerd zouden worden. In
dat kader is onderstaande vervolgvraag van SNS opgekomen. Het verzoek is om (vandaag) een gezamenlijke reactie
aan SNS te sturen. We begrepen dat jij de ochtend buiten kantoor bent, dus hebben we alvast een conceptreactie
opgesteld. Graag je commentaar hierop. We zijn uiteraard beschikbaar voor nader overleg.

Vraag:

7. WOB & archivering ivm gesprekken met SNS
De ENS spreekt ook met (oud-)$NS’ers, die hun advocaten erbij hebben betrokken. Eén van de zorgen die zij
hebben is in hoeverre de verslagen van hun gesprekken onder de WOB vallen. Dat hangt ook samen met de vraag
waar het archief van de ENS uiteindelijk terecht komt en in hoeverre het archief al dan niet onder de WOB valt.
Daarover is nog niets besloten (keuzes: MinFin / DNB / Nationaal Archief). Sowieso zal de ENS boven betrokken
gespreksverslagen een header/disclaimer opnemen dat het verslag vertrouwelijk is en de betrokken gesprekspartner
de verstrekte informatie anders niet had gegeven oid.

• Zou jij (of een WOB-expert bij ken in overleg met de WOB-experts van
MinFin (naam kunnen we via

_________

achterhalen)? Deadline daaivoor is
redelijk krap, aangezien het eerste gesprek met SNS op 7 9/6 is. Het zou mooi zijn als we uiterlijk de 78e
(liefst eerder) comfort kunnen geven aan de ENS.

Antwoord:

In hoeverre de gespreksverslagen onder de Wob vallen hangt samen met de vraag waar het archief van de ENS
uiteindelijk terecht komt en of het archief al dan niet onder de Wob valt.

Archief bij DNB
In het algemeen geldt voor DNB dat de Wob niet van toepassing is als de verzochte informatie ziet op de
werkzaamheden van DNB die voortvloeien uit dan wel verband houden met haar taken en bevoegdheden
ingevolge artikel 4, eerste lid, van de Bankwet 7998, waaronder het uitoefenen van toezicht op financiële
instellingen. Voor de informatie die ENS in het kader van het onderzoek opstelt geldt dat deze informatie
verband houdt met onze taakuitoefening. De informatie hoeft in dat geval niet openbaar te worden gemaakt.
Het staat DNB wel vrij om onverplicht en niet op grond van de Wob informatie verstrekken. Dat heeft DNB
bijvoorbeeld gedaan bij een Wob-verzoek inzake directiedeclaraties. Voor toezichtvertrouweljke informatie in
de zin van artikel 7:89 Wft geldt uiteraard dat DN8 deze niet openbaar mag maken.

Archief bij MinFin
Ten aanzien van een Wob-verzoek gericht aan MinFin heeft het CBb op 31januari2072 (UN BV 3704)
geoordeeld dat artikel 7:89 Wft een bijzondere regeling voor openbaarmaking bevat die een uitputtend
karakter heeft en derhalve de bepalingen van de Wob opzij zet. Gelet op deze uitspraak zou ook MinFin
toezichtvertrouweljke informatie in de zin van artikel 7:89 Wft niet hoeven te verstrekken naar aanleiding van
een Wob-verzoek. Toezichtvertrouweljke informatie betreft informatie die door SNS aan DNB is verstrekt in
het kader van haar toezicht op SNS. Het is niet waarschijnlijk dat gespreksverslagen tussen ENS en (oud
)SNS’ers als toezichtvertrouweljke informatie kwalificeren. Voor niet-toezichtvertrouwehjke informatie geldt
dat de Wob van toepassing is. MinFin zal in dat geval toetsen in hoeverre zij de informatie kan verstrekken.
Denkbaar is dat er in dit geval verschoningsgronden, zoals neergelegd in de artikelen 10 en 11 van de Wob,
van toepassing zijn, waardoor de verzochte informatie slechts gedeeltelijk kan worden verstrekt.

Alvast bedankt voor je reactie!

Met vriendelijke groet,

De Nederlandsche Bank NV.

2
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20130625-1219

Van: ](BJZ)
Verzonden: dinsdag 25 juni 2013 12:19
Aan: Medewerkers BJZ / Afdeling Juridische Zaken
CC:

_____fBJZ/SECR)

Onderwerp: F : A vies Instellingsbeschikking evaluatiecommissie - archief en openbaarmaking (2)
Bijlagen: Advies Instellingsbeschikking evaluatiecommissie - archief en openbaarmaking (2).docx

Beste allen,

zoals zojuist tijdens ]Z overleg besproken. Het advies is gegeven ihkv de vraag hoe de artikelen 1:89
Wft en de geheimhoudingsplicht die aan de Commissie Evaluatie SNS Reaal in het Instellingsbesluit is
opgelegd enerzijds, en de verplichting tot openbaarmaking ogv de Wob anderzijds, zich tot elkaar
verhouden.

Groet,Lï1
Van: LplsricisefLnl]
Verzonden: vrijdag 21 juni 2013 17:17

_____

Aanf 1(FM/ME);LZZ(BJZ)

CC:L JJ27BBO);
Onderwerp: Advies Instellingsbeschikking evaluatiecommissie - archief en openbaarmaking (2)

Beste [
Omwille van de tijd heb ik de notitie maar meteen aangepast. Die treffen jullie hierbij aan. Ben benieuwd naar het

commentaar van DNB. Ik hoor het wel vanLjj

Prettig weekend!

L

__

isricken

lsricken

1
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20130627-0931

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bij lagen:

EZ1(BJZ)
donderda 27 uni 2013 9:31

(BJZIJZ)
FW: ENS - Toelichting vertrouwelijkheid <encrypted by DNB>
Toelichting vertrouwelijkheid - versie 26 juni 201 3doc

zie hieronder. Graag roep ik je hulp in, met name daar waar het gaat om de
“Vertrouwelijkheid in al emene zin”. Kan je hier iets meer over zeggen, ook tegen de achtergrond van
de opmerking va

We bespreken morgen. Dus wanneer je dan iets kunt hebben zou fijn zijn.

Dank je wel alvast

EE
VanL_JFM/ME)
Verzonden: donderdag 27juni 2013 9:18
Aa BJZ)
CC: (FM/IBI); (BJZ/BBO)
Onderwerp: FW: ENS - Toelichting vertrouwelijkheid <encrypted by DNB>

H oi

Hierbij een memo van DNB over vertrouwelijkheid, Morgen bespreken tegelijk met vrijwaring?

Wellicht goed dat iemand van ]Zt kijkt naar het door DNB verzochte stukje over
vertrouwelijkheid in algemene zin. Zal denk ik met name samenhangen met de Wob-gronden om
informatie niet naar buiten te brengen en met name daar waar wij als aandeelhouder in ons financieel
belang geschaad zouden kunnen worden.

Ben het overigens zelf niet eens met het stukje over ‘tot personen herleidbare informatie’. Denk dat de
onderbouwing van de LA hierbij van nut kan zijn voor ons.

Groet,

Van:LEni
Verzonden: woensda 26juni 2013 18:37
Aan (FM/ME

L1FM!1B1;L1nri1;
Onderwerp: ENS - Toelichting vertrouwelijkheid <encrypted by DNB>

Bij het volgende periodieke overleg met de ENS op dinsdag 2/7 zouden de heren Kreemers en Daemen graag een
toelichting willen krijgen op het begrip ‘vertrouwelijkheid’ als bedoeld in artikel 8 van het instellingsbesluit. Als wij het
goed begrijpen valt het begrip vertrouwelijkheid uit dit artikel in feite uiteen in drie onderdelen:

- Vertrouweljkheid in algemene zin;

- Voorkomen van delen informatie die herleidbaar is tot personen;

- Toezichtvertrouwelijke informatie in de zin van 1:89 Wft.

1
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20130627-0931
In dat kader heb ik bijgaand stuk opgesteld om een toelichting te geven op deze drie onderdelen. Nou is onze
gedachte dat de laatste twee punten meer op onze weg liggen en het eerste punt over de vertrouweljkheid in
algemene zin meer op de weg van MinFin, aangezien DNB zich met namen richt op de waarborging van de
toezichtvertrouweljke informatie.

Zouden jullie, voor zover jullie het natuurlijk eens zijn met deze aanpak, een stukje tekst op kunnen nemen onder het
kopje “Vertrouwelijkheid in algemene zin”, zodat de heren een duidelijk beeld hebben wat er precies van ze gevraagd
wordt in artikel 8? Schroom uiteraard niet om elders in het stuk aanpassingen en/of suggesties te doen.

Als dat vrijdag zou lukken zou dat fantastisch zijn.

Alvast bedankt voor je reactie.

Vriendelijke groet,

($ee attachedfile: Toelichting vertrouweljkheid - versie 26juni 2013. doc)

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-geadresseerde dit bericht
ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van informatie door onbevoegden,
openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. De e-mails en
eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware,
zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee, 1f you have received this email but are not the
intended recipient, please notify the sender immediately and delete the massage. Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or
distribution of information is prohibited by law and may entail liability,

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic massage transfer. The sender has taken standard precautions to
verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot be ruled
out.

2
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20130704-1534

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

(FM/l BI)
on er a ui2O 3 :34

BJZ/JZ)
(FM/ME)

archief ENS

ben je er al weer?

We hebben met DNB afgesproken dat de specialisten van DNB en van FIN met elkaar zouden moeten
overleggen over een eventueel compromis waar het archief heen moet. Bij gebreke aan een
compromis kunnenE met elkaar contact opnemen om dit te bespreken.

Het kan dus zijn dat jij gebeld wordt door DNB — of je zou ze zelf kunnen bellen.

Wil je dat nog bespreken met ons?

We horen graag.

groet

AfdeNng Institutionee B&eid en Integriteit
Directie Financiële Markten
Ministerie van Financiën
Korte Voorhout 7 1 25fl cw Den Haag 1 Kamer
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

1
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20130819-1547

Van: L1(BJZIJZ)
Verzonden: maanda 19 au ustus 2013 15:47

_______

Aan: (FM/IBI);[ (FM/ME)
Onderwerp: FW: ENS

Voordat ik met DNB bel wil ik graag van jullie zo mogelijk weten:

1- Is DNB al bekend met onze voorkeur voor een dubbele archivering
2- Dubbele archivering impliceert dat DNB geen geheimen voor ons heeft. Is dat zo?

Ik hoor van secr. dat je er niet bent, maar ik neem aan dat je vandaag of morgen wel achter de
knoppen zit.

b.v.d.

Van: EZJ(BJZ)
Verzonden: vrijdag 16 augustus 2013 18:22
Aan:LJJ(BJZ/JZ)
CC4ZJ(BJZ);[Z](FM/ME);[

_______

1(FM/IBI)
Onderwerp: ENS

Beste[ ]
Vanmiddag sprak ik met EJover de voortgang van de vraag waar archivering van de stukken
afkomstig van de Cie ENS zal plaatsvindenfjj(en ik ook) vindt het een goed idee de secretaris
van de ENS cie te vragen alle stukken in tweevoud zowel aan DNB als aan FIN ter beschikking te
stellen. Wanneer stukken onder DNB dan wel FIN geeft dit meer mogelijkheden om een Wob verzoek
af te weren met een beroep op artikel 1:89 Wft.

Mijn vraag is of jij uiterlijk begin volgende week met je juridische counterpart bij DNB tot
overeenstemming hierover wilt komen. Lukt dit niet dan escaleren we (=bel ik[Jzodra ik
terugkom van vakantie op 26 augustus. Escalatie lijkt me overigens niet nodig.

Dank en groet,

Met vriendelijke groet,

1
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20130902-1723

Van: EZZJZZEEZJ(FM/lBl)
Verzonden: maanda 2 se tember 2013 17:23
Aan:

Onderwerp: archief

H a

DNB wil graag (zo hebben ze met ons besproken?) morgen voorstellen aan Kreemers (ENS) of hij het
archief zoveel mogelijk in 3 stukken denkt te kunnen hakken: 1 voor DNB, 1 voor ons, en 1 voor ons
beiden voor wat betreft stukken die over beiden gaan.

Morgen maar even zien hoe Kreemers hier inzit. Ik vind het nogal wat.

groet

Afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit
Directie Financiële Markten
Ministerie van Financiën
Korte Voorhout 7 2511 CW 1 Den Haag KamerL1
Postbus 20201 t 2500 EE 1 Den Haag

1
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20131112-1752

Van:
Verzonden:
Aan:
cc:

Onderwerp:
Bij lagen:

Beste

L__JFM/IBI)
dinsda 12 november2013 17:52

(BJZ/JZ)
(BJZ); LZZZEZEZj(BJZ/BB0){

(EM/ME)
EM 2013 XXXX N - Archief Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS REAAL (concept FM)
EM 2013 XXXX N - Archief Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS REAAL (concept
FM).docx

Zou jij met deze notitie verder willen gaan? Betreft inzake het archief ENS — voorzet len mij.

Notitie zou moeten worden gefinaliseerd en daarna met Manon besproken (of evt. haar schriftelijk
akkoord dit verder zo te regelen).

Bespreek jij dit dan ook met desgewenst met ons)?

Dank, groet
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20131115-1055

Van:
Verzonden:

_____________________

Aan:

____________________

CC:

_______

Onderwerp:
Bij lagen:

Zie hier mijn reactie. Ik heb vandaag de hele dag de tijd om met je van gedachten te wisselen, al zijn
we het geloof ik wel met elkaar eens.

kR.I7iI7

HaE

—.—--—--——,—.‘ — 1

vrijdag 15 november2013 10:55
1 J(FM/lBl)

(FM/ME)
EM 2013 XXX)( N - Archief Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS REAAL (concept FM)
FM 2013 XXXX N - Archief Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS REAAL (concept
FM).docx

1
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20131203-1721

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Bestej

LZEZJdnb.nI
dinsda 3 december2013 17:21

(BJZIJZ
LZZZEZ1@dnb.nILZZEZZZZ2Z1 (FM/IBI)
Dossier ENS - WOB / Archivering <encrypted by DNB>

Inmiddels begint het ENS rapport gestaag vorm te krijgen. Derhalve krijgt het vraagstuk van de archivering van de
stukken ook steeds meer actuele waarde.

Enige tijd geleden spraken wij met elkaar over een oplossing voor de archivering van de gespreksverslagen van (oud)
SNS medewerkers in het kader van ENS.

Een optie die onder andere door EN werd gesuggereerd was om die stukken bij een notaris in bewaring te
geven. We kwamen tot de conclusie dat hier wellicht ook nog wat haken en ogen aan zitten (laat staan de eventuele
kosten)

In de tussentijd hebben wij een andere oplossing bedacht. We laten de ondervraa de SNS’ers de es reksversla en
zelf onder zich houden, nadat het rapport is opgemaakt. 11 .1

Wellicht kan in het

Voor het overige zullen DNB en MinFin de stukken onder zich houden die op haarzelf betrekking hebben (MinFin:
MinFin gerelateerde stukken en DNB: DNB gerelateerde stukken).

Voordat we dit voorstel voorleggen aan ENS, wilden we dit nog even aan jullie voorleggen.

We stellen je tijdige reactie op prijs.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

From LZZZZjIDNB

CcDNB
Date: 24-10-2013 17:27
Subject. Re: Dossier ENS - WOB / Archivering - stukken notaris

BesteLl

Zou je ons kunnen laten weten wat jullie visie is op het onderstaande?
1
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20131203-1721

Veel dank voor je reactie.

From, EZEZJIDNB

gc19’DNB

Subject’ Dossier ENS - WOB / Archivering - stukken notaris

Vorige week spraken wij met elkaar over een o lossin voor de archiverin van de es reksversla en van oud SNS
medewerkers in het kader van ENS. 1 1 .1

Een optie die onder andere door ENS werd gesuggereerd
was om die stukken bij een notaris in bewaring te geven. We kwamen tot de conclusie dat hier wellicht ook nog wat
haken en ogen aan zitten (laat staan de eventuele kosten).

In de tussentijd hebben wij wellicht nog een andere oplossing bedacht. Voordat we deze voorleggen aan ENS, wilden
we deze nog even aan jou voorleggen.

4e9da ondervraa deS Ns’ rsdereksver&a en ze If 0 n 0

nog worden vermeld dat deze stukken door de ondervraagden zelf worden gehouden.

Hoe zie jij dit?

Alvast bedankt voor je reactie.

Groet,

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-geadresseerde dit bericht
ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van informatie door onbevoegden,
openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. De e-mails en
eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware,
zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.

The information sent in or enciosed with thïs email is confidential and intended solely for the addressee. 1f you have received this email but are not the
intended recipient, please notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or
distribution of information is prohibited by law and may entail liability.

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken standard precautions to

2
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verify no computer viruses ere present in this ernst or eny ettschments it mey contein. However, the presence of mslwsre, such es viruses, cennot be ruled
out

3
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20131206-1646

Van: EZZZ1(BJZIJZ)
Verzonden: vrijdag 6december2013 16:46
Aan:
CC: E(BJZ)
Onderwerp: notitie archief ENS
Bijlagen: notitie archief ENS.docx

Allen,

Hierbij de notitie, na overleg metE ]en DNB.
begrijp dat jullie dinsdag nog willen reageren.

Groet,

25



20131210-1317

Van: L__J(BJZJJZ)
Verzonden: dinsçj0 december2013_13:17
Aan:

____________

Onderwerp: FW: notitie archief ENS
Bijlagen: notitie archief ENS.docx

[_vraagt om deze notitie vandaag bij Manon te hebben. Dat kan alleen als jij tekent.
Lukt dat nog? Ik zal de wijzigingen van Ljbekijken en de notie in papier op je bureau leggen.

Groet,

LZ
Van: [ - j(FM/IBI)
Verzonden: dinsdag 10 december 2013 13:14
Aan

__________

J(BJZIBBO)
CCL

____jj(FM/ME)

Onderwerp: FW: notitie archief ENS

Hoi[ jjbijgaand enkele laatste suggesties van mij. Dank je.

Zou jij de notitie dan nu willen afronden en aan Manon kunnen sturen? Idealiter kan Manon m vandaag
of morgen afdoen zodat we dit donderdag as 12e aan de ENS kunnen laten weten - na afstemming
met DNB uiteraard.

EEZZJaI5 jij dan wilt peilen wanneer Manon m afdoet en of ze nog wil spreken...

groet

1
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Van: [J(BJZ/JZ)
Verzonden: dinsda 10december2013 13:32

(FM/ME); Z ZZEZEEE (BJZ)
Onderwerp: notitie archief ENS
Bijlagen: notitie archief ENS.docx

Bedankt voor je opmerkingen.
De notitie ligt nu in bijgaande vorm bijL j(s ziek). Ik ga er van uit dat de notitie nog
vandaag de sg bereikt.
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20131210-1751

Van: LEEZZ@DNB.NL
Verzonden: dinsdag_10december2013 1
Aan: BJZ/JZ (FM/IBI)
CC: @DNB.NL; @DNB.NL
Onderwerp: Dossier ENS - Archivering <encrypte by DNB>

Beste

Naar aanleiding van hetgeen wij vorige week bespraken en intern overleg hier, hebben wij het volgende voorstel ten
aanzien van het ENS archief.

i) een archief bij DNB met de stukken die op DNB zien en de stukken die zowel op Financiën als DNB zien;
ii) een archief bij Financiën met de stukken die op Financiën zien en de stukken die zowel op Financiën als DNB zien;
en
iii) een vertrouwelijk archief bij Financiën, waarin de gespreksverslagen van de (oud) SNS medewerkers
ondergebracht zullen worden.

Wij begrepen dat enige haast geboden is nu ENS volgende week wil weten waar de stukken gearchiveerd worden.
Zou jij ons daarom deze week willen laten weten of jullie het eens zijn met dit voorstel. Zo ja, dan zullen wij dit verder
in de lijn afstemmen.

Alvast bedankt voor je reactie.

Groet,

________________________

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als nietgeadresseerde dit beticht
ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het beticht te vernietigen. Gebruik van informatie door onbevoegden,
openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

De afzender is nïet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. De e-mails en
eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware,
zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. 1f you have received this email but are not the
intended recipient, please notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or
distribution of information is prohibited by law and may entail liability,

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken standard preçautions to
verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot be mled
out.
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20131210-1826

Van: L(BJZ/JZ)
Verzonden: dinsdag 10december2013 18:26
Aan: LZEEEZ@DNB.NLEZZZZZ1(FM/IBI)
cc: EZEEEEJ@DN B EZZZEZEZEZZI
Onderwerp: RE: Dossier ENS - Archivering <encrypted by DNB>

Beste EZJ
Bedankt voor julfle bericht. Wij zijn akkoord met onderstaand voorstel.

Met groet,

Van:
Verzonden: dinsda 10 december 2013 17:51
Aan: (B]Z/JZ);LJJ(FM/IBI)
CC:LZpN±fi.L
Onderwerp: Dossier ENS - Archivering <encrypted by DNB>

Beste EEZJ
Naar aanleiding van hetgeen wij vorige week bespraken en intern overleg hier, hebben wij het volgende voorstel ten
aanzien van het ENS archief.

i) een archief bij DNB met de stukken die op DNB zien en de stukken die zowel op Financiën als DNB zien;
ii) een archief bij Financiën met de stukken die op Financiën zien en de stukken die zowel op Financiën als DNB zien;
en
iii) een vertrouwelijk archief bij Financiën, waarin de gespreksverslagen van de (oud) SNS medewerkers
ondergebracht zullen worden.

Wij begrepen dat enige haast geboden is nu ENS volgende week wil weten waar de stukken gearchiveerd worden.
Zou jij ons daarom deze week willen laten weten of jullie het eens zijn met dit voorstel. Zo ja, dan zullen wij dit verder
in de lijn afstemmen.

Alvast bedankt voor je reactie.

Groet,

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-geadresseerde dit bericht
ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van informatie door onbevoegden,
openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. De e-mails en
eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware,
zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. 1f you have received this email but are not the
intended recipient, please notify the sender immediately and delete the message, Please be advised that the unauthorised usa, disclosure, dissemination or
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distribution of information is prohibited by law and may entail liability.

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer, The sender has taken standard precautions to
verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot be wied
Out.
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Van: L_ZZJ(BJZ/JZ)
Verzonden: vrida__13december2013 14:48
Aan: (FM/IBI)
CC: (FM/ME)
Onderwerp: FW: BJZ 13 494
Bijiagen: 494.pdf

Ik ging er van uit dat notitie al bij jou was gearriveerd, maar bij deze alsnog.

Al was de notitie eigenlijk niet voor de minister bedoeld, nu hij geheel akkoord is lijkt het me des te beter.
DNB is ook akkoord.

Groet,

_

Oorspronkelijk bericht

Onderwerp: Gescand document van Xerox WorkCentre

Met vriendelijke groet,

Xérox WorkCentre
Afdeling B&C/ICT
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TER ADVISERING Directie Bestuurlijke en

Aan 3urîdische Zaken

de minister Inlichtingen

Datum
10 december 2013

0 0
Notitienummer

f1 f.D 1 1 e archief ENS
BJZ/2013 - 494 N

Rubriek
Wet Openbaarheid van Bestuur

Auteur

Van
de plaatsvervangend direc
Bestuurlijke en Juridisch
Zaken

Kopie aan

Aanleiding
Besluitvorming over de plaatsing van het archief van de Evaluatiecommissie
Nationalisatie SNS REAAL (ENS),

Beslispunt
• Wij stellen voor de volgende werkwijze te hanteren voor het archief van de

ENS.
1. De ENS splitst zijn archief op i n deel voor Financiën en een deel

voor DNB, zoveel mogeli aral aan de beide opdrachten. Waar
noodzakelijk kunnen opieën an) stukken zowel bij DNB als FIN
komen te liggen. Ev ntuee plitsen DNB en FIN zelf het archief op.

2. Voor de gespreksver n van de ENS van personen die noch bij
Financiën noch bi] kzaam waren/zijn stellen we een aparte
procedure voor waarbij de e verslagen allemaal bij Financiën komen
te liggen, maar daar do niemand ingezien mogen worden. Alleen in
het kader van de beh deling van een Wobverzoek en in het kader
van een Parlementair nquête mag de directeur B]Z deze verslagen
inzien.

Bent u hiermee akkoord? Graag bespreken wij desgewenst deze
werkwijze met u
Als u akkoord bent mët deze werkwijze, zullen wij deze verder met DNB
afstemmen en daarna met de ENS.

Toelichting
Vorm archief
• Gezien het gebruik van datarooms bij Financiën en DNB voor de inzage van

documenten ten behoeve van de evaluatie, zal het archief van de ENS zoals

Ministerie van Financiën

Pagina 1 van 3
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wij begrijpen van de algemeen secretaris van de ENS een relatief beperkte
omvang hebben en vooral bestaan uit aantekeningen, correspondentie,
conceptversies van het eindrapport en gespreksverslagen.

Onderbrengen archief na afloop commissiewerkzaamheden
• De plaatsing van het archief van de ENS is bij het instellen van de ENS een

discussiepunt tussen DNB en Financiën geweest; besloten is niets daarover
in het instellingsbesluit op te nemen, omdat moest worden besproken of dit
archief bi] DNB, FIN, bij beide dan wel evt. elders wordt ondergebracht. DNB
wil het archief beheren nu het betrekking heeft op DNB en het (toezichts-)
vertrouwelijke informatie kan bevatten. Een vergelijkbare redenering gaat
op voor FIN.

• FIN heeft in overleg met DNB verschillende manieren afgetast om de
vertrouwelijkheid van het archief optimaal te kunnen borgen, mede gelet op
de mogelijkheid van Wob-verzoeken naar het archief van de ENS.

• De Landsadvocaat bevestigt ons standpunt dat op grond van de Archiefwet
de minister van Financiën als (mede-)opdrachtgever geacht moet worden
(zijn deel van) het archief onder zich te hebben. Het is voorts niet onlogisch
vanuit het perspectief van verantwoording als het archief (mede) op FIN ligt.

• Het is dan ook geen reële optie het archief uitsluitend bij DNB onder te
brengen, ook al bieden Wft en Wob meet mogelijkheden tot geheimhouding
aan DNB dan aan FIN.

• Archivering bij FIN zou betekenen dat het archief binnen het bereik van de
Wob valt en t.z.t. in het kader van te verwachten Wob-verzoek van de media
moet worden beoordeeld op vertrouwelijkheid. Echter, ook documenten die
bij DNB worden ondergebracht kunnen mogelijk in een Wob-procedure
betrokken worden.

• De Landsadvocaat onderschrijft dat de Wob en de Wft grond bieden om
vertrouwelijk te houden wat ons van belang lijkt vertrouwelijk te kunnen
houden, zoals de gespreksverslagen. Zie hieronder nader over deze
verslagen.

• Nu het archief deels betrekking heeft op de opdracht van FIN en deels op de
opdracht van DNB is het denkbaar en ook mogelijk het archief langs die lijn
zoveel mogelijk te laten splitsen door de ENS. Indien de ENS dat liever aan
ons laat, zouden wij dit ook kunnen doen en vastieggen welke Organisatie
welke stukken zal beheren.

Gespreksverslagen
• Gespreksverslagen van gesprekken met andere personen dan die werkzaam

zijn of waren bij DNB of FIN behoren niet logischerwijs uitsluitend bij DNB of
uitsluitend bij FIN te worden gearchiveerd. (Anders dan gespreksverslagen
met betrekking tot DNB en FIN, die bij de respectieve archiefdelen kunnen
worden gevoegd.)

• De ENS heeft aangegeven dat zij zich genoodzaakt zag enkele betrokkenen
van SNS toe te zeggen dat FIN en DNB hun verslagen niet lezen — anders
was hun bereidheid mee te werken zeer beperkt. Op deze wijze voelden zij
zich vrijer om zoveel mogelijk mee te werken aan de evaluatie door de ENS.

• Het lijkt dan ook niet onlogisch om af te spreken dat die verslagen op FIN
worden gearchiveerd, maar dan wel strikt vertrouwelijk. Bijvoorbeeld in
verzegelde enveloppen die, voorzien van een bijzonder label, in het geheim
archief worden ondergebracht, waarin bijvoorbeeld ook het archief van de
commissie onderzoek DSB Bank sinds 2010 ligt.

• Indien een Wob-procedure wordt opgestart door belangstellenden, dan biedt
de jurisprudentie voldoende aanknopingspunten om de gespreksverslagen
niet openbaar te maken met een beroep op geheimhoudingsgronden van de
Wob en de Wft.

• De Landsadvocaat acht in zijn schriftelijke advies aan ons “de kans dat
(relevante) informatie uit de gespreksverslagen openbaar moet worden
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gemaakt buitengewoon klein is”. Niettemin zal de rechter daarvoor mogelijk
echter wel eerst vertrouwelijk kennis willen nemen van de verslagen zoals
dat gebruikelijk is in rechtbankprocedures waarin de vertrouwelijkheid van
stukken ter discussie wordt gesteld.
Voor dat geval stellen wij voor dat binnen Financiën alleen de directeur B]Z
deze verslagen in het kader van de Wob-procedure mag inzien, teneinde ook
gemotiveerd niet alleen op formele gronden (zoals dat dergelijke verslagen
in evaluaties uit principe niet openbaar mogen worden) ook op basis van
inhoudelijke punten ontleend aan de tekst aan te kunnen geven waarom
deze alleen vertrouwelijk aan de rechter worden verstrekt maar niet
openbaar worden gemaakt.
Eventueel kan de rechter ons dwingen deze gespreksverslagen geschoond
van vertrouwelijke informatie openbaar te maken (die schoning gebeurt dan
intern ook vertrouwelijk). Wij zullen overigens een dergelijke gedeeltelijke
openbaarmaking ten stelligste bestrijden vanuit het hoofdargument dat de
aard van deze verslagen binnen de context van een evaluatie en binnen de
afwegingskaders van de Wob zich tegen openbaarmaking verzet, FIN heeft
er (net als overigens andere departementen) belang bij dat bij eventuele
toekomstige onderzoeken de medewerking van sleutelfiguren van buiten de
overheid geborgd wordt.

Het opvragen van documenten anders dan op grond van de Wob
o De Wob is niet van toepassing op de ENS zelf, omdat de ENS zelf geen

bestuursorgaan is; documenten waarover ENS beschikt zijn daarom pas
opvraagbaar op grond van de Wob door eenieder na de overdracht van
het archief naar het ministerie en DNB

• Buiten de Wob om kunnen betrokkenen via de civiele rechter verzoeken
om informatie die nodig is ter onderbouwing van hun eigen rechtspositie
in een geschil waarin zij zelf partij zijn (zoals een ontslagprocedure naar
aanleiding van de uitkomst van een commissierapport). Het criterium is
daarbij of er “gewichtige redenen” zijn om niet te verstrekken, hetgeen
overeen komt met een toetsing aan de weigeringsgronden van de Wob.

• Op grond van de uitspraak van de kortgedingrechter Den Haag, waarin
een verzoek van de voormalige directeur van het COA om de afgifte van
onderliggende stukken is afgewezen, achten wij de kans gering dat aan
een betrokkene alle onderliggende stukken moeten worden verstrekt in
het kader van de vaststelling van de rechtspositie van een eiser.

• Informatie die in dit kader toch aan een eiser zou moeten worden
verstrekt, dient tussen partijen te blijven en niet openbaar te worden. Zo
nodig is die vertrouwelijkheid af te dwingen door een besloten zitting of
het opleggen van geheimhouding aan partijen.
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Van: EZEE:EEZZEJ(FM/ME)
Verzonden: donderda 9 anuari 2014 14:36
Aan:

LZEI(BJZ/JZ)
Onderwerp: FW: wijze van archivering

CONCEPT, graag reactie ©

Beste Bert,

Dank voor je voorstel, Wij kunnen ons in grote lijnen vinden in dit voorstel. Wij (FIN en DNB)
ontvangen graag beide een versie van het complete archief in papieren vorm. Ten aanzien van de
negen verzegelde gespreksverslagen stellen we voor dat:

1. Alleen de directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken deze mag inzien; en
2. Enkel in het geval de rechter in het kader van een gerechtelijke procedure vraagt om een

beoordeling van de documenten op vertrouwelijkheid.
In andere gevallen zullen wij de enveloppen niet openen en worden de verzegelde enveloppen met
bovengenoemde instructie bewaard in het geheim archief. De toegang wordt daarmee onderworpen
aan de hoogste veiligheidsgraad en de vertrouwelijkheid van de informatie kan hierdoor het beste
geborgd worden. Op deze wijze stellen we maximaal zeker dat er in de toekomst door externen zal
blijven worden meegewerkt aan dergelijke belangrijke evaluaties.

Groet,

1(FM/IBI); ](FM/ME){

Beste

Vandaag heeft de commissie zich nog kort gebogen over de archivering en hebben de heer Hoekstra en ik met een
juridisch deskundige gesproken.

Wat het archief betreft was de stand van zaken dat we jullie twee identieke inventarislijsten aanleveren met daarbij
het originele archief voor de ene opdrachtgever en een duplicaat voor de andere. Uitstaand punt waren de 42
gespreksverslagen. Wij stellen voor ook deze verslagen in het archief op te nemen. Dus de originelen in het ene en
duplicaten in het andere. Ten aanzien van niet-DNB’ers en niet-ambtenaren/ministers willen we graag extra
waarborgen/extra afspraken. Bij voorbeeld verzegeling van de verslagen en afspraken over inzage (bij voorbeeld
uitsluitend na overleg met de oud-secretaris van de commissie). We stellen voor geen onderscheid te maken tussen
de opdrachtgevers. Dus gelijke monniken, gelijke kappen. We voelen niet voor het idee de verslagen bij de een te
stallen en niet bij de ander. Wat de praktische kant betreft gaat het in feite om negen verslagen: (oud-)leden raad
van bestuur en raad van commissarissen van SNS Reaal en (oud-)medewerkers van SNS Reaal. Het gaat dus in totaal
over achttien verzegelde enveloppen.

van RTL Z meldde zich vanmiddag bij mij met verzoek om inzage in het archief. Ik heb hem
meegedeeld dat de commissie wat dat betreft niet als postadres kan functioneren.

Met veel groeten
Bert

Van: Bert Kreemers
Verzonden: maandag 6 januari 2014 2 1:45
Aan:E
Hzz::::::i
Onderwerp: wijze van archivering
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Van: (FM/IBI)
Verzon en: maan a 1 januari 2014 17:13
Aan: (B]Z/JZ); E J(FM/ME); (BJZ/JZ)
Onderwerp: RE: wijze van archivering

Hajedachte is denk ik meer dat FIN en DNB naar eigen verantwoordelijkheid met het archief
omgaan en voor wat betreft de vertrouwelijke verslagen van derden ze vertrouwelijk hebben

dr,rhrhl hli FTT\I Ir, ri€cinn ri’hi,f TLt L’n m ,rrirctii,n df nu- nt in n nnnht Mnh

verzoek best uit te leggen is als een prudente manier van werken (en wellicht zelfs beter dan een
duplicaat bij FIN en bij DNB hebben liggen van dezelfde verslagen). Wat vind jij?

(PS werk nu thuis maar kan je ff bellen als je wilt.)

Van: (BJZ/JZ)
Verzonden: maanda 13 anuari 2
Aan:jjFM/ME) FM/IBI); LJZ1BJZ/JZ)
Onderwerp . wijze van archivering

DNB vindt ons voorstel op zich wel goed, maar wijst er op dat wij iets hebben uit te leggen als (b,v.)
RTL via ENS hoort dat wij zelfstandig het archief hebben beperkt door niet alle gespreksverslagen op
te nemen.
Graag even snel contact hierover met mij, omdat ik DNB zo meteen terugbel,

Groet,

Van (FM/ME)
Verzon en: vrij ag januari 201

Aan:L(BJZ/JZ); (FM/IBI); (BJZ/]Z)
Onderwerp: RE: wijze van archivering

0k

Groet,

VanLJ
Verzonden: vrijdag 10 januari 2014 9:43
Aan: LZZZZZZZZ1 (FM/ME); ](FM/IBI); L ZZZZ1 (BJZ/JZ)
Onderwerp: RE: wijze van archivering

Akkoord met tekst.

Mijn DNB contact had al eerder aangegeven pas maandag in de gelegenheid te zijn het te bespreken
en ik kreeg gisteren dan ook een afwezigheidsbericht op mijn mail aan DNB. Vandaar, graag even
aanhouden toe maandag.

Groet,

1
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Van: [_J(BJZ/JZ)
Verzonden: dinsda 14 anuari 2014 17:09
Aan: (FM/ME)
Onderwerp: FW: Dossier ENS - WOB / Archivering <encrypted by DNB>

Ik zie verzoek DNB nu pas. Kan DNB nog in de cc?

Groet,

Van
Verzon en: ins ag 14januari 2014 13:51
AanEZEZEEEj_(B]Z/]Z)
CC: Enj@dnb.nl’
Onderwerp: RE: Dossier ENS - WOB / Archivering <encrypted by DNB>

BesteL1
Zou jij ons in de cc willen zetten van de mail aan Bert?
tdank,roeten,

We leggen het verzoek nu precies zoals het

We leggen het verzoek nu precies zoals het hieronder staat per mail voor aan Bert.
Ik houd je op de hoogte.

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 14 januari 2014 11:22
Aan:E(BJZ/]Z)
CC:EEinbni
Onderwerp: RE: Dossier ENS - WOB / Archivering <encrypted by DNB>
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Ha

Ik heb zojuist met[ esproken, die op haat beurt met t ]ieeft gesproken. Volgens mij
zijn we het inmiddels met elkaar eens. De verdeling zou in onze visie als volgt komen te luiden:
- gespreksverslagen die zien op 1) Financiën en ii) (oud) SNS medewerkers --> archiveren bij
Financiën;
- gespreksverslagen die zien op DNB -> archiveren bij DNB;
- gespreksverslag van Klaas Knot (ziet op DNB en Financiën) --> archiveren bij DNB en
Financiën;
- Overige documenten --> archiveren bij DNB én Financiën.

Voor wat betreft de gespreksverslagen is het dan ook niet nodig om duplicaten te maken, dit geldt
enkel voor de overige documenten. De archivering van de gespreksverslagen zal bij ons beide
met de nodige waarborgen worden omkleed. -

Als dit wat jullie betreft ook akkoord is, zal jdit (andermaal) aan Bert laten weten.

We horen graag.

Alvast bedankt.

Groet,

• • ••• •••

Beste 1
Zo juist heb ik intern e.e.a. besproken. Onze gedachte is om maar mee te gaan met
voorstel lENS, zodat lENS zich voldoende van haar taak heeft gekweten.
Vervolgens kunnen DNB en MinFin de al dan niet verzegelde gespreksverslagen
verdelen (Gesprekken met DNB medewerkers naar DNB, de rest naar MinFin).
Resultaat is dan dat we beide over alle documenten beschikken, behoudens de

Subject: RE: Dossier ENS - WOB / Archivering <DNB decrypted> <DNB signature validated>
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gespreksverslagen, waarvan alleen de originelen worden bewaard bij DNB of MinEin.

Lijkt me goed dit nog even mondeling te bespreken,

Groet,

Van:

_________ ______

Verzonden: woensda 8 januari 2014 16:19

Onderwerp: RE: Dossier ENS - WOB / Archivering <encrypted by DNB>

Beste

____

Inmiddels ligt er weer een nieuw voorstel van ENS ten aanzien van het archief. In dit voorstel
zullen de alle stukken in de archieven van DNB en AFM gespiegeld worden.

We zouden graag even spreken met je over dit voorstel.

Ben je zometeen of anders maandagochtend in de gelegenheid om te overleggen?

Dank alvast

Groet,

FrojLZJ1fBJZ/JZ)”
To: LJ@dnb.nl”
Date: 17-06-2013 15:17
Subject: RE: Dossier ENS - WOB / Archivering <DNB decrypted> <DNB signature validated>

BesteE
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Volgens mij stellen jullie terecht dat gespreksverslagen onder MinEïn niet als zodanig
als toezichtvertrouwelijk zijn aan te merken, zodat daarop nog een Wob toetst moet
plaatsvinden.
Maar geldt dat niet ook voor DNB, of is het Besluit bestuursorganen Wno zo ruim op
te vatten dat ook gesprekken in het kader van ENS volledig buiten de Wob vallen?
Indien het antwoord daarop bevestigend is, onderschrijf ik jullie analyse.

In de mij bekende Wob jurisprudentie vanaf 2009 is het niet-verstrekken van
gespreksverslagen in alle gevallen gerechtvaardigd geacht door de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaken m.b.t. o.a. cafébrand Volendam
en soldaten Srebrenica). Daarbij zijn verschillende gronden erkend (belang van
onderzoek, belang onderzoekers, toezegging etc). Hoewel aan de gesprekspartners
van ENS geen volledige vertrouwelijkheid kan worden gegarandeerd en dus ook niet
kan worden toegezegd, schat ik vooralsnog in dat gespreksverslagen vertrouwelijk
zullen mogen blijven, dus ook bij MinFin.

Tot slot: de optie dat archieven van een commissie zoals ENS rechtstreeks naar het
Nationaal Archief kunnen worden overgebracht en daarmee ontoegankelijk, zijn
bestaat niet. In de regel vind overdracht naar NA pas na twintig jaar plaats en het NA
is bovendien nationaal erfgoed en geen kluis; de toegankelijkheid van een archief zal
bij het NA nooit minder kunnen zijn dan bij een bestuursorgaan.

Tot zover mijn reactie voor dit moment.

Met vriendelijke groet,

r
L_

Van:

_____ ____

Verzonden: maandag 17juni 2013 11:26
b.nl]
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Van: EEEEEEEZEEZI(FM/!BI)
Verzonden: dinsda 14 anuari_2014 17:54
Aan: (BJZIJZ)
CC: LEZE EZEEE](FM/ME)
Onderwerp: hierbij

Beste Bert,

Dank voor je e-mail. DNB en FIN hebben hier nader over gesproken. We begrijpen de gedachte om
beide opdrachtgevers een integraal archief ter beschikking te stellen. Nu ten aanzien van de meeste
stukken het geval is dat deze vrijwel altijd op beide opdrachtgevers betrekking hebben lijkt ons dit een
goede handelwijze. FIN en DNB willen ten aanzien van de gespreksverslagen echter onderling het
beheer verdelen. Het is dan niet nodig duplicaten aan een van ons ter beschikking te stellen. Dit wordt
mede ingegeven door de gedachte een zo eenvoudig mogelijke regeling te hebben ten aanzien van de
extra vertrouwelijke verslagen van SNS: door ze slechts op 1 plaats (bij FIN) onder te brengen en daar
dan slechts binnen FIN bijzondere afspraken over te hebben.

Dit betekent het volgende. Wij (FIN en DNB) ontvangen beide een versie van het complete archief
(inclusief inventarislijst). FIN en DNB ontvangen gezamenlijk slechts één set originele
gespreksverslagen. FIN en DNB zullen deze als opdrachtgevers als volgt onderling verdelen en in
beheer nemen:
• gespreksverslagen die zien op 1) Financiën en ii) (oud) SNS medewerkers (deze zijn verzegeld) -->

bij Financiën;
• gespreksverslagen die zien op DNB -> bij DNB;
• gespreksverslag van Klaas Knot (ziet op DNB en Financiën) --> bij zowel Financiën als DNB.

Ten aanzien van de negen verzegelde gespreksverslagen willen we conform wat we eerder toelichtten
afspreken dat:
1. enkel de directeur B]Z van FIN deze mag inzien, en
2. enkel in geval een juridische procedure hiertoe noopt.
In andere gevallen zullen wij de enveloppen niet openen en worden de verzegelde enveloppen met
bovengenoemde instructie bewaard in het geheim archief. De toegang wordt daarmee onderworpen
aan de hoogste veiligheidsgraad en de vertrouwelijkheid van de informatie kan hierdoor het beste
geborgd worden. Op deze wijze stellen we maximaal zeker dat er in de toekomst door externen zal
blijven worden meegewerkt aan dergelijke belangrijke evaluaties.

Groet,
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Van: LEZZZZJ (FM/IBI)
Verzonden: dinsdag 21januari 2014 9:49
Aan: fZZZE1(BJZ)LZJZEEZ(BJZIJZ)
CC: [__ JfFM/ME)L] (BJZ/BBO)
Onderwerp: FW: archivering

Ter info, Bert heeft niet meer gereageerd tot op heden dus ik hoop dat we er inmiddels vanuit kunnen
gaan dat deze afspraak de def. afspraak is!
groet

Van: (EM/IBI)
Verzon en: on er ag januari 2014 12:06
Aan: Bert Kreemers’

_____ _________________

CC:

____

(BJZ/BBO); }(FM/ME); L

___________

Onderwerp: RE: archivering

Beste Bert,

Dank voor je toelichting. Wij hebben hierover intern nader overlegd met de directie Bestuurlijke en
juridische zaken. Wij kunnen ons voorstellen dat, als de situatie zich voordoet, wij de
Evaluatiecommissie proberen te raadplegen. De afspraak luidt dan als volgt.

Ten aanzien van de verzegelde gespreksverslagen spreken we af dat:
1. enkel de directeur B]Z van het ministerie van Financiën deze mag inzien, en
2. enkel in geval een juridische procedure hiertoe noopt, in welk geval de directeur BJZ zo mogelijk

de (voormalige) leden van de Evaluatiecommissie nationalisatie SNS REAAL zal raadplegen.

Mede naar aanleiding van jouw opmerking over het advies van de heer Daalder hebben wij ook nog
even contact met hem gezocht. Het bovenstaande is in lijn met wat met hem is besproken.

Groeten,

Van: Beft Kreemers -

Verzondjoegda15jnuari 2014 10:01
Aan: r J(FM/IBI)

__________

CC:EZ

_____

J(FM/ME); E DNB.NL; Zi
Onderwerp: archivering

Beste

Bedankt voor je voorstel voor de archivering van de verslagen. Helaas is je voorstel niet aanvaardbaar voor de leden

van de Evaluatiecommissie. Zij houden vast aan hun eerdere voorstel om de verslagen van onderstaande personen

te sealen en de gesealde enveloppen alleen te openen na toestemming van de Evaluatiecommissie, bij voorbeeld in

de persoon van de algemeen secretaris. Zoals je weet is het voorstel van de heren Frijns en Hoekstra de uitkomst

van een gesprek met en advies van mr. E.]. Daalder.

Het gaat overigens niet alleen om de SNS’ers, maar aan allen waaraan de commissie vertrouwelijkheid heeft beloofd

en die niet werkzaam zijn bij MinFin of DNB.

Met vriendelijke groeten

Bert

Lijst van personen waarvan de verslagen geseald moeten worden
Van Keulen
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20140121-0949
Latenstein
Lamp
Hinssen
Men kveld

Kleijwegt
Bruggi n k
Zalm
Hommen
Zwartendijk
Overm a rs
Bouma
lnsinger/Wijngaarden

Bos
De Jager
Hofste
Vendrik
Van Rappard
Brouwer
Schilder

2
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20140122-1123

Van: EZ1(FM/ME)
Verzonden: woensda 22 anuari 2014 11:23
Aan: (BJZ)
CC: EIZj(FM/lBl)
Onderwerp: FW: wijze van archivering

Ter info, er is een akkoord.

Van: Bert KreemersL.
Verzonden: woensdag 22 januari 2014 11:00

LZZZZEZJ(I), (FM/IBIE(BJZ/BBO);

Onderwerp: wijze van archivering

Beste i:zzz::zzz:

Graag reageer ik op je laatste voorstel voor de archivering.

De commissie gaat akkoord met je laatste voorstel. Dit betekent dat de verslagen van de DNB’ers (Knot, Kellermann,

Sijbrand, Elderson, Heuvelman, De Vries,E

________

in het voor DNB gereed te maken archief

terechtkomen. De verslagen van de MinFinners (Dijsselbloem, Vijlbrief, Salden, Raab,E J]Knot) bij MinFin. De

overigen worden verzegeld en komen bij MinFin. Mocht overwogen worden om een of meer van deze verslagen in

te zien dan zal MinFin zijn best doen om contact met de voormalige commissie te leggen.

Ik zal een en ander in het overdrachtsproces verbaal opnemen en streef ernaar het archief in de week van 10

februari aan MinFin en DNB over te dragen.

Met veel groeten
Bert
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20140206-0943

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

(FM/IBI)
donderdag 6 februari 2014 9:43

(BJZ/JZ)

(FM/FS)
ens

jen ik zullen volgende week even bij je langslopen over de dataroom van de ENS.

zou jij er nog voor kunnen zorgen datL ](met zoals hij verzocht een memootje van BJZ
over het gebruik van het archief) volgende week het archief van de ENS in ontvangst kan nemen? Ik
zou het wel prettig vinden als de ENS het archief rechtstreeks aan jou kan overdragen.

Groetjj

Afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit
Directie Financiële Markten
Ministerie van Financiën
Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag 1 KamerLJ
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

1
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20140206-1311

Van: _J(BJZIJZ)
Verzonden: donderda 6 februari 2014 13:11
Aan: (BEDR/I/REG)
Onderwerp: FW: Kamer SNS

Beste LZ1
Ik loop morgen tussen 9 en 10 bij je langs om te kijken hoe we de archivering van ENS vorm geven.

Groet,

Van:EZZZBEDR/I/REG)
Verzonden: donderda 23 anuari 2014 12:52

(EM/ME)
CC:EEEEEE](BJZ/BBO);[](BJZ/JZ)
Onderwerp: RE: Kamer SNS

Geen probleem, de afspraken wil ik wel even vastleggen in een notitie opgesteld door BJZ,
Dit om eventuele verwarring in de toekomst te voorkomen.

Groet,

EZ
Van:LJ(EM/IBI)
Verzonden: donderdag 23 januari 2014 12:45
Aan

______

(EM/ME);EZZEZ1(BEDR/I/REG)
CC: (BJZ/BB0);EZE(BJZ/JZ)
Onderwerp: RE: Kamer SNS

En nog een PSL1het archief wordt in overleg met B]Z aan jou overgedragen als dat kan. We
hebben L gevraagd bijzondere afspraken met jou over maken gelet op de bijzondere
vertrouwelijkheid van bepaalde stukken.
groet

Van: LJ(FM/ME)
Verzonden: donderdag 23 januari 2014 12:28
Aan:LZZZZ1(BEDR/EHIE/EH)
CC: [

_____________

J(FM/IBI); (BJZ/BBO); LZ1(BEDR/I/REG)
Onderwerp: RE: Kamer SNS

Ha

Dank voor je bericht! De kamer kan beschikbaar worden gesteld voor anderen vanaf 17 februari.

Groet,

pskunnen we dan bij jou de archiefstukken retour brengen?

Van: (BEDR/FHIF/FH)
Verzonden: donderdag 23 januari 2014 12:26
Aan: LZJFM/ME)
Onderwerp: Kamer SNS

Hol

1
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20140206-1311

Ik lees zojuist op Rijksportaal dat de minister de evaluatie nationalisatie SNS in ontvangst heeft
genomen.
Bij mij kwam hierdoor gelijk de vraag op of de kamer nog ter beschikking moet blijven gesteld voor de
commissie of dat deze ruimte binnenkort vrijkomt en door anderen bezet kan worden.

Ik hoor graag van je.

Groeten

2
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20140207-1730

Van: [___JFM/ME)
Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 17:30
Aan.

;L::::::1(BJZ/BBO)

__

Onderwerp: Afrondende activiteiten inzake de ENS

Beste Bert,

Met het oog op de afronding van de activiteiten van de ENS hebben we een kort lijstje opgesteld van
zaken die afgehandeld moeten worden:
• Toegangspassen en sleutel archiefkast (deze kunnen allemaal ineens ingeleverd worden)
• Begroting en accountantsverklaring
• Terugstorting resterend budget door CAOP

________

• Archief en bijbehorend protocol (kan je alvast een concept van het protocol aan L
zenden, in CC)

Kunnen weten aanzien van al deze punten één afspraken maken ergens volgende week metLl
[ Jen mij. Zijn er wat jou betreft nog openstaande punten? Tot maandag!

Groet,
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20140212-0937

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
B ij lag en

LZ(FM/IBI)
woensda 12 februari 2014 9:37

BJZ/JZ)
LZEZEEI(BJZIBBO);LZ1(FM/ME)

FW: overdracht van het archief
VERKLARING VAN OVERBRENGINGDNB.docx; VERKLARING VAN
OVERBRENGINGMinFin.docx

kijk jij hier graag even naar?

(En mag iemand anders tekenen in naam van ML?)

groet

Van: Bert Kreemers
Verzonden:_dinsdag 11 februari 2014 15:34
Aan:

______

(B]Z/BBO)
CC:
Onderwerp: overdracht van het archief

Graag draag ik op verzoek van de heren Frjns en Hoekstra a.s. maandag 17 februari het archief
over aan de opdrachtgevers. Gaarne leg ik jullie bijgevoegde verklaringen van overbrenging voor,
waarvoor de tekst is gebruikt van de door de Nationale Rijksarchivaris opgestelde versie. Mag ik
jullie verzoeken bijgevoegde verklaringen in tweevoud te laten ondertekenen en maandag aan mij
voor te leggen voor ondertekening door mij? Na ondertekening door mij kan het archief worden
afgehaald cq meegenomen of als jullie dat prefereren via Lieshout bij jullie worden afgeleverd. De
bijlagen worden dan gevoegd bij de ondertekende verklaringen.

Met vriendelijke groeten,

dr. H.P.M. (Bert) Kreemers

algemeen secretaris en onderzoekscoördinator van de

Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal

Postbus 556

2501 CN Den Haag

] (FM/IBI); t

BesteLJ

JFM/ME);[

1
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20140213-0947

Van: LEZZ(FM/IBI)
Verzonden: donderdag 13 februari 2014 9:47
Aan: L(BJZ/JZ)
CC: EJ(FM/ME);LZZEEJ(BJZ/BBO)
Onderwerp: FW: overbrenging archief
Bijlagen: VERKLARING VAN OVERBRENGINGDNB.docx; VERKLARING VAN

OVERBRENGINGMinFin.docx

LZZZZjUe verklaring van overbrenging komt vanmiddag getekend. Ik neem aan dat jij met LZ1
DNB hebt afgestemd en dat jij hier zelf geen kanttekeningen meer bij had? Zorg jij dan voor
ondertekening door Manon?

groet

Van: Bert KreemersEZZZZZJJJJZZZZI
Verzonden: donderdag 13 februari 2014 9:45

L (EM/ME);LJ(FM/IBI)
CC:
Onderwerp: overbrenging archief

Beste EZEE21

a.s. maandag 17 februari sluit het secretariaat van de ENS haar poorten. Dat betekent dat we dan ook de burelen

leeg moeten hebben opgeleverd Bijgaand treffen jullie de aangepaste verklaringen van overbrenging van het
archief aan. De aanpassing betreft de omvang (0,75 meter voor DNB en 0,9 meter voor MinFin). Ik stuur jullie
gescande exemplaren met mijn handtekening in de loop van de middag.

Het archief wordt onder begeleiding door Lieshout overgebracht. Als eerste (om 14 uur) wordt het archief voor
MinFin (plus de resterende 180 rapporten in vijftien dozen) aangeleverd bij de expeditie in de Casuariestraat. Om
ongeveer 15 uur wordt het archief afgeleverd bij DNB aan het Frederiksplein in Amsterdam.

Met vriendelijke groeten

Bert
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20140213-1046

Van: b.vl

Onderwerp: Emaf verzenden: VERKLARING VAN OVERSRENGtNGONB,docx, VERKLARING VAN OVERBRENGINGMinFin,dom <encrypted by ONS>
Datum: donderdag 13 februari 2014 10:46:36
Bijfagen:

nFiv

Bijgaand de stukken,

Als het Natïonaal Archïef dezelfde mening is toegedaan zouden we deze tekst aan Bert kunnen sturen.

Ik hoor graag even van je

Beste Bert,

Dank voor je verklaring van overbrenging inzake het archief.
We hebben de verwijzing naar de Archiefwet uit de stukken verwijderd, aangezien de Archiefwet op deze overdracht niet van toepassing is.
Voor de goede orde hebben we dit ook nog even afgestemd met het Nationaal Archief.

Bijgaand aangepaste verklaringen van overdracht van het ENS archief namens MinFin en DNB.
Wij zullen zorgdragen voor een spoedige ondertekenïng.

Met vriendelijke groet,

(See attachedfile: VERKLARING VAN OVERBRENGINGDNB.docx)
(See attachedfile: VERKLARING VAN OVERBRENGINGMInFjn.docx)

0e informatie verzonden met d6 e.mailbericht is venrouwelijk en uitsluitend bestemd vuurde geadresseerde. Indien u als nietgeadresseerde dd bericht ontvangt, wordt u verzocht direct
de afzendsr hierover te informeren en het bericht te vernietigen Gebruik van informatie doet onbeveegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en ken leiden tot
aansprakelijkheid

De afzender is niet aansprakelijk voer schade die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 0e e.mats en eventueel bijgevoegde bestanden
zijn volgens een standaardprecedure gecontroleerd op computerviruosen. Deze centrele kan aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.

The information sent ie er enclesed with this email is conhdential and intended selely ter the addresoee. It you have received this email but are net the intended recipient, please notity the
sender immediately and delete the message. Please be advioed that the unautherised use, disctosure, disoeminatien er distributien of information is prohibited by law and may entail
liability.

The sender cannet be held liable for damage in connection with risks inherent in electrenic message transfer. The sender has taken standard precautions to verify no computer viruoes
are present in this email er any attachments t may centain. Huwever, the presence of malware, such as viruseo, cannot 6e ruled Out.
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20140213-1109

Van: LEZZZZJ(BJZ/JZ)
Verzonden: donderdag 13 februari 2014 11:09
Aan: bkreemeLZZZJ

____

CC:

____

jFM/lBI);[jZZj@dnb.nI; [Jdnb.nl:LJZJ
LZ(BJZ/BBO)

Bijlagen: VERKLARING VAN OVERBRENGINGDNB.DOCX; VERKLARING VAN
OVERBRENGINGM1nFin.docx

Beste Bert,

Bedankt voor de toegezonden verklaringen van overdracht van het archief.
Omdat het hier echter niet gaat om overbrenging naar het Nationaal Archief, maar naar de
opdrachtgevers, is de vermelding van en de verwijzing naar de Archïefwet niet op z’n plaats.
Ik verzoek je daarom, mede namens DNB, de bijgaande verklaringen te gebruiken. Een en ander doet
uiteraard niets af aan de eerdere afspraken die over het archief van SNS zijn gemaakt.

Met vriendelijke groet,

1
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20140214-0842

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

ni
4 e ruari 2014 8:42

EZEI(BJZ/JZ)
Archief ENS <encrypted by DNB>

Wij kunnen het stuk tot 1 u laten tekenen doorL Jdaarna wordt het lastig.

Hebben jullie Bert nog gesproken over onderstaande? Anders moeten we hem misschien even een reminder sturen.
Overigens zijn er toch bijvoorbeeld afspraken gemaakt over hoe de gespreksverslagen zullen worden gearchiveerd?

Ik ben vandaag overigens niet op de bank, maar lees mijn mail wel regelmatig.

Groet,

E
De Nederlandsche Bank N.V.
Divisie Juridische zaken

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-geadresseerde dit beticht
ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het beticht te vernietigen. Gebruik van infotmatie door onbevoegden,
openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico’s verbonden aan hef elektronisch verzenden van berichten. De e-mails en
eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware,
zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. 1f you have teceived this email but are not the
intended recipient, please notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or
distribution of information is prohibited by law and may enfail liability.

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfet. The sender has taken standard precaufions to
verify no computer viruses are present in this email or any atfachments it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot be ruled
Out.

ForwardedL Jon 14-02-2014 08:37

From: Bert Kreemers

Dele: 13-02-2014 11:19
Subjecl: RE:

Beste

Het probleem is dat er geen afspraken over het archief zijn gemaakt. Hangende het ontbreken van
afspraken heb ik de contactpersonen van de opdrachtgevers aangegeven dat wij conform de
aanwijzingen van het Nationaal Archief handelen. Daarvan wordt nu — te elfder ure — weer afgeweken.
Ik zal daarover toch een en ander moeten raadplegen.
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20140214-0842

Met vriendelijke groeten
Bert Kreemers

Van: (BJZ/JZ)[___
Verzonden: donderdag 13 februari 2014 11:09
Aan: Bert Kreemers
CC:LZEZ](FM/IBI)[]©dnb.nl’;

Beste Bert,

Bedankt voor de toegezonden verklaringen van overdracht van het archief.
Omdat het hier echter niet gaat om overbrenging naar het Nationaal Archief, maar
naar de opdrachtgevers, is de vermelding van en de verwijzing naar de Archiefwet
niet op z’n plaats.
Ik verzoek je daarom, mede namens DNB, de bijgaande verklaringen te gebruiken.
Een en ander doet uiteraard niets af aan de eerdere afspraken die over het archief
van SNS zijn gemaakt.

Met vriendelijke groet,

[j(B]Z/BBO)
Onderwerp:

2
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20140214-1455

Van: ZEE(BJZ/JZ)
Verzonden: vrida 14 februari 2014 14:55
Aan: (FM/IBD; FM/ME)
Onderwerp: FW: Overdracht archief ENS

Heren,

Probleem is opgelost enLE1heeft getekend. Achteraf is het goed dat de notitie van dec. 2013
destijds naar de minister is gestuurd ipv de sg, want daarmee heeft hij er zelf mee ingestemd dat hij
geen inzage kan vorderen van de directeur B]Z.

Groet,

Van:EZZ(B]Z)
Verzonden: vrijdag 14 februari 2014 13:47

L ZEZ1 (FM/IBI); j(FM/ME)
Onderwerp: Overdracht archief ENS

Beste collega’s,

Ik lees de notitie bij het document “verklaring van overbrenging”. Een paar vragen hierover:

-dB]Z mag alleen inzien. Is dit praktisch? Waarom mag ik niet overleggen? Zit ik er altijd tussen. Ik
verwijs naar het verzoek tot een VGV van de stichting aan SNS en aan FIN. Dan wil je toch gewoon de
brieven/verslagen/documenten kunnen geven (zeker wanneer de rechter dit vordert, doorkruist Uit
sowieso deze afspraak)

-is een juridische procedure ook een gerechtelijk bevel tot afgifte? Zou hier willen aanhaken bij de
gronden die je hebt wanneer vertrouwelijkheid die je in een verklaring hebt afgegeven kan worden
doorbroken. Zie de Toelichting op het Instellingsbesluit (moet Bert ook bekend voorkomen): “wanneer
een wettelijke verplichting tot openbaarmaking dwingt”, of “indien de Minister of DNB toestemming
heeft verleend deze informatie openbaar te maken”.

Met vriendelijke groet,
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Ministerievan Financiën

TER BESLISSING

Aan

de secretaris-generaal

Directie Bestuurlijke en
Juridische Zaken

Inlichtingen

LZ
notitie overdracht archief Evaluatiecommissie SNS

Datum
14 februari 2014

Notitienummer
BJZ 2014 /40 N

Rubriek
Wet Openbaarheid van Bestuur

Verzoek
Ik verzoek u de door de ENS opgestelde verklaring van overbrenging te tekenen
(in tweevoud).

Toelichting
Zoals gebruikelijk bij een opdracht aan een commissie, worden na afronding van
de commissiewerkzaamheden de bescheiden van de commissie overgedragen
aan de opdrachtgever(s), in dit geval de minster van Financiën en (de Raad van
commissarissen van) DNB, een en ander zoals is voorgesteld in de bijgevoegde
notitie van 10 december 2013. De feitelijke overdracht vindt plaats op maandag
17 februari 2014.

Zowel Fin als DNB krijgen alle bescheiden van de commissie, behalve de
gespreksverslagen. De verslagen van de gesprekken die ENS heeft gevoerd met
medewerkers van DNB gaan uitsluitend naar DNB, de overige gespreksverslagen
gaan naar Fin. De enige uitzondering hierop is het gespreksverslag van Klaas
Knot, aangezien hij in de betrokken periode voor zowel Fin als DNB werkzaam
was gaat zijn gespreksverslag zowel naar Fin als naar DNB,

In overleg met de ENS zijn in de verklaring extra waarborgen opgenomen om te
voorkomen dat gespreksverslagen kunnen worden ingezien door medewerkers
van het ministerie, inclusief de bewindspersonen, Die waarborgen houden in dat
de gespreksverslagen alleen door de directeur BJZ mogen worden ingezien en
dat uitsluitend in het kader van juridische procedures daarover.

Paraat
de secretarfsraç

Aanleiding
De overdracht van de archiefbescheiden van de evaluatiecommissie SNS (ENS)
naar de opdrachtgevers.

Pagina 1 van 1
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VERKLARING VAN OVERBRENGING
als bedoeld in artikel 9, lid 3, van het Archiefbesluit 1995

De eerste ondertekenaar, dr. H.P.M. Kreemers, algemeen secretaris van de
Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal, verklaart te hebben overgebracht naar
de tweede ondertekenaar, drs M R Leijten, secretans-generaal van het mimstene
van Fmancwn, die verklaart te hebben overgenomen ter verdere bewarmg het archief
van de Evaluatiecommissie Nahonairsatie SNS Reaal, 2013-2014, met een omvang
van ongeveer 0,90 meter.

Het bestand is nader gespecificeerd in de toegang die als bijlage bij deze verklaring
van overbrenging is gevoegd.

Op dit bestand zijn op grond van artikel 15, lid; van de Archiefwet 1995,
beperldrtgen aan de openbaarheid van de overgebrachte archiefbescheiden gesteld.
Deze beperkingen zijn nader omschreven in het besluit van de minister van
Financiën van 2$ maart 2013 zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 4 april 2013
(nr. 9089), dat conform artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 als bijlage bij deze
verklanng van overbrengmg is gevoegd

Voor toegang tot de bestanden 67 tot en met 71, 73, 76, 7$ tot en met 82, $4 en 85, 89
en 90, 92 en 93, 95, 99 en 103 geldt dat deze bestanden zijn verzegeld. Opening van
deze bestanden geschiedt onder de volgende voorwaarden:

• enkel de directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken van het ministerie van
Financiën deze mag inzien, en

• enkel m geval van een jundische procedure hiertoe noopt, m welk geval de
directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken zo mogelijk de (voormalige) leden
van de Evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal zal raadplegen. Voor
deze raadpleging wordt contact opgenomen met dr. H.P.M. Kreemers,
Postbus 95596, 2509 CN Den Haag, e-mailj______ _j mobiel

Den Haag, 17 februari 2014 Den Haag, 17 februari 2014

Deerste ondertekenaar,

dr. H.P.M.’Kreeme?—)

De tweede ondertekenaar,

Lvrouw. Leijt

bijlage: Toegang op de bestanden
Besluit van 28 maart 2013
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VERKLARING VAN OVERBRENGING
als bedoeld in artikel 9, lid 3, van het Archiefbesluit 1995

De eerste ondertekenaar, dr. H.P.M. Kreemers, algemeen secretaris van de
Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal, verklaart te hebben overgebracht naar
de tweede ondertekenaar, professor dr. A.H.G. Rinnooy Kan, voorzitter van de raad
van commissarissen van De Nedertandsche Bank, die verklaart te hebben
overgenomen ter verdere bewaring het arcMef van de Evaluatiecommissie
Nationalisafie SNS Reaal, 2013-2014, met een omvang van ongeveer 0,75 meter.

Het bestand is nader gespecificeerd in de toegang die als bijlage bij deze verklaring
van overbrenging is gevoegd.

Op dit bestand zijn op grond van artikel 15, lid 1 van de Archiefwet 1995,
beperkingen aan de openbaarheid van de overgebrachte ardiiefbescheiden gesteld.
Deze beperkingen zijn nader omschreven in het besluit van de minister van
Financiën van 28 maart 2013 zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 4 april 2013
(nr. 9089), dat conform artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 als bijlage bij deze
verklaring van overbrenging is gevoegd.

Den Haag, 17 februari 2014 Den Haag, 17 februari 2014

Dereker

cff HJ’M, FJëèriièrs
ProfessordLAflG.Rokar

bijlage: Toegang op de bestanden
Besluit van 28 maart 2013

tnforrnatîedienstefl

Recordnr
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Van: LZZZZJFM/ME)
Verzonden: maanda 17 februari 2014 16:30
Aan: (IRFNJFA)
CC: EEEj(BJZ/JZ); LZEZZZZZEZEZ1 (FM/lBl)
Onderwerp: FW: ENS archief <encrypted by DNB>

Van: ZEE D.NBNLEZEEZ
Verzonden: maandag 17 februari 2014 15:44
Aan :E ZE](FM/IBI);LE1(FMIME)
Onderwerp: ENS archief <encrypted by DNB>

Hal
Alles goed met jullie? Even een vraag: hebben jullie de inventarislijst van Bert al bekeken?
Zo ja, staat er bij jullie ook de hele lijst van personen op met wie is gesproken? Op de lijst die ik heb gezien, staan lle
verslagen (dus MinFin, DNB en extern), wel met indicatie erachter voor DNB, MinFin, VZ (?) of blanco. Is dat dan de
spliting die Bert heeft gemaakt in het fysieke archief? Er staat namelijk geen toelichting bij.
Ik heb overigens (nog) niet in het ENS archief gekeken.

De informatie verzonden met dit e-mailbencht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-geadresseerde dit bericht
ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van informatie door onbevoegden,
openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. De e-mails en
eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware,
zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. 1f you have received this email but are not the
intended recipient, please notify the sender immediately and delete the message. Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or
distribution of information is prohibited by law and may entail liability.

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken standard precautions to
verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain, However, the presence of malware, such as viruses, cannot be mled
out.
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Van: [ZZ(BJZ/JZ)
Verzonden: dinsda 18 februari 2014 12:48

_____

Aan:
(FM/ME)

IRFNJFA)fEEZ(FM/lBDLZZZZJ1

CC: (BJZ)
Onderwerp: FW: Overdracht archief ENS
Bijlagen: Kopie - Overdracht archief Evaluatiecommissie SNS (ENS).pdf; Kopie - Inventaris van

het archief van de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS REML 2013-2014.pdf

Collega’s,
Het archief van de ENS is inmiddels opgeslagen in de beveiligde kelder van het ministerie, voorzien
van de als bijlage bijgevoegde documenten.
Als ik het goed heb zullen daaraan nog de duplicaten van de PEFS worden toegevoegd en de stukken
die nu nog “in de kast vanL J liggen.

Groet,

VanE (BEDR/I/REG)
Verzonden: dinsdag 18 februari 2014 12:07
Aan:[ ZZ(BJZ/]Z)
CC:EZ 1(BEDR/I/REG)
Onderwerp: Overdracht archief ENS

Beste

Hierbij een kopie van de inventaris en de ondertekende verklaring van de ENS.
Misschien ook handig voor de BJZ-collega’s die gisteren bij de overdracht aanwezig waren.

Groetl

Van:[

_____________i(BJZ/]Z)

Verzonden:_maanda 17 februari 2014 10:32
Aan:
Onderwerp: RE:

het gaat om persoonlijke/bedrijfseconomische vertrouwelijkheid; de VIRBI categorieën lijken
me hier te ver gezocht om ze (ook) toe te passen.

Groet,

Van
Verzonden: maandag 17 februari 2014 10:08
Aan: BJZ/]Z)
Onderwerp: RE:

Flhet is duidelijk.
Graag nog een vraag (zonder de bedoeling om het complex te maken:
Betreft dit de rubriceringgraad o.g.v. het VIRBI 2013 of betreft dit stukken die persoonlijk of
bedrijfseconom isch vertrouwelijk zijn:

Groet 1

Artikel 4 Rubriceringen
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1. Informatie waarvan de geheimhouding vanwege het belang van de Staat, zijn bondgenoten of van één of meer

ministeries is geboden, moet worden voorzien van een passend niveau van rubricering.
2. Bijzondere informatie wordt als volgt gerubriceerd:
a. Staatsgeheim ZEER GEHEIM (afgekort Stg.ZG) Indien kennisname door niet geautoriseerden zeer ernstige

schade kan toebrengen aan een van de vitale belangen van de Staat of zijn bondgenoten
b. b. Staatsgeheim GEHEIM (afgekort Stg.G)

Indien kennisname door niet geautoriseerden ernstige schade kan toebrengen aan een van de vitale
belangen van de Staat of zijn bondgenoten

c. Staatsgeheim CONFIDENTIEEL (afgekort Stg.C)
Indien kennisname door niet geautoriseerden schade kan toebrengen aan een van de vitale belangen van
de Staat of zijn bondgenoten

d. Departementaal VERTROUWELIJK (afgekort Dep.V.).
Indien kennisname door niet geautoriseerden schade kan toebrengen aan de belangen van één of
meerdere ministeries.

3. De opsteller van de informatie doet een voorstel tot rubricering en brengt deze aan op de informatie, De
vaststeller van de inhoud van de informatie stelt tevens de rubricering vast.

Van:EEZZZEEI(BJZ/JZ)
Verzondem maandag 17 februari 2014 9:27
Aan: BEDR/I/REG)
Onderwerp:

Hier de 3 documenten over het archief. De word-documenten zijn nog niet geformaliseerd; zodra ik die
heb krijg je ze van me.

Groet,
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Van: ZZZIBJZ/JZ)
Verzonden: donderdag 20 februari 2014 14:22
Aan: ZZJJ2Z1(BJZ)

_____

CC: EZZZ1(BJZ/BBO);[ZZZZZZZZ1(FM/ME); ELZZZZZZ1
(FM/IBI); Secretariaat BJZ

Onderwerp: RE: Overdracht archief ENS

Om bij het archief te kunnen komen ben je altijd afhankelijk van 1 van de vier daarvoor gescreende
medewerkers van D&I.

zal een afspraak voor je maken metL 1om je e.ea. eens te laten
zien.

Groet,

Van: LZZZBJZ)
2014 15:45

AanL FM/IBI
CC: (B)Z/JZ); (IRF/VJFA)[ZZj JFM/ME)
Onderwerp: RE: Overdracht archief ENS

Beste allen,

Ik zou het prettig vinden bij gelegenheid vast te stellen waar archief 1 zich bevindt en of ik ei- idd in kan.
Kan iemand dat regelen?
Dank alvast

Delivered to you with DME mobile e-mail.

--Origi
Sender — FM/IBI)’
Senttime:_18feb.2014 15:13

___________

Tçj Zk,1Z/JZ)f

____

ZZ1(IRF/VJfA)

L

_________

Subj ect: RE: Overdracht archief EN S

[lthanks. Duplicaten van de PEFS-mappen moeten in het archief
achterblijven dat nu bij LJ ligt. De orginelen moeten terug naar het
PEFSarchief.

- Archief van de ENS dat Bert Kreemers ons heeft overhandigd
(‘archief 1’): ligt nu in de beveiligde kelder. Bestaat uit toegankelijk en
een enkel voor de dir. BJZ toegankelijk deel. De toegankelijkheid voor de
dir. BJZ ligt vast in de 3JZ-notitie die jij hebt gemaakt voor dit doel.

- Archief van FIN voor de ENS (archief II): dit ligt nu bijLen
moet in 1 geheel blijven voor rechtszaken. Dit moet nog naar de kelder
worden gebracht. Dit archief bestaat uit Ila eigen mappen met geprinte
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stukken enz van FIN, lib mappen van FIN voor de PEFS inzake SNS, lic
verzameling stukken en mails op de X-schijf.

o Ila moet worden gearchiveerd.

o lib moet worden gedupliceerd. De duplicaten moeten samen met Ila
worden gearchiveerd. De originelen moeten terug naar het archief van de
PEF S.

o lic bestaat op de X-schijf. Moeten daar nog afspraken met de ICT over
de bewaarduur worden gemaakt?

groet

(BJZ/JZ)
Verzonden: dinsda 1$ februari 2014 12:48

(IRF/VJFA);
FM/ME)

Onderwerp: FW: Overdracht archief ENS

Collega’s,

Het archief van de ENS is inmiddels opgeslagen in de beveiligde kelder van
het ministerie, voorzien van de als bijlage bijgevoegde documenten.

Als ik het goed heb zullen daaraan nog de duplicaten van de PEF S worden
toegevoegd en de stukken die nu nog “in de kast vanEJ liggen.

Groet,

Van: (BEDR/I/REG)
Verzonden: dinsda 1$ februari 2014 12:07
Aan: (BJZ/JZ)
CC: BEDRJI/REG)
Onderwerp: Overdracht archief ENS

Beste

Hierbij een kopie van de inventaris en de ondertekende verklaring van de
ENS.

Misschien ook handig voor de BJZ-collega’s die gisteren bij de overdracht
aanwezig waren.

j(BJZ)

](FM/IBI);

zie2O1402181248
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Groet

Van: j(3JZ/JZ)
2014 10:32

__J(BEDRII/REG)Aan:j
Onderwerp: RE:

het gaat om persoonlijke/bedrijfseconomische vertrouwelij kheid; de
VIRBI categorieën lijken me hier te ver gezocht om ze (ook) toe te passen.

Groet,

Van: (BEDR/I/REG)
Verzonden: maandag 17 februari 2014 10:08
Aan:Lj(bJLfJL)
Onderwerp: RE:

Llhet is duidelijk.

Graag nog een vraag (zonder de bedoeling om het complex te maken:

Betreft dit de rubriceringgraad o.g.v. het VIRBI 2013 of betreft dit
stukken die persoonlijk of bedrijfseconomisch vertrouwelijk zijn:

Groet

Artikel 4 Rubriceringen

1. Informatie waarvan de geheimhouding vanwege het belang van de Staat,
zijn bondgenoten of van één of meer ministeries is geboden, moet worden
voorzien van een passend niveau van rubricering.

2. Bijzondere informatie wordt als volgt gerubriceerd:

a, Staatsgeheim ZEER GEHEIM (afgekort Stg.ZG) Indien kennisname door niet
geautoriseerden zeer ernstige schade kan toebrengen aan een van de vitale
belangen van de Staat of zijn bondgenoten

b, b. Staatsgeheim GEHEIM (afgekort Stg,G)

Indien kennisname door niet geautoriseerden ernstige schade kan toebrengen
aan een van de vitale belangen van de Staat of zijn bondgenoten
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c. Staatsgeheirn CONFIDENTIEEL (afgekort Stg.C)

Indien kennisname door niet geautoriseerden schade kan toebrengen aan een
van de vitale belangen van de Staat of zijn bondgenoten

d. Departernentaal VERTROUWELIJK (afgekort Dep.V.).

Indien kennisname door niet geautoriseerden schade kan toebrengen aan de
belangen van één of meerdere ministeries.

3. De opsteller van de informatie doet een voorstel tot rubricering en
brengt deze aan op de informatie. De vaststeller van de inhoud van de
informatie stelt tevens de rubricering vast.

Van:LEZZ(BJZ/JZ)
Verzonden: maanda 17 februari 2014 9:27
Aan: (BEDR!1/REG)
Onderwerp:

Hier de 3 documenten over het archief. De word-documenten zijn nog niet
geformaliseerd; zodra ik die heb krijg je ze van me.

Groet,
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