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Geachte heer Lukassen,

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (verder: Wob) hebt u mij
gevraagd het archief van de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal (ENS)

openbaar te maken.

De behandeling van uw verzoek heeft langer geduurd dan wenselijk is. Op 13 april
2016 heb ik een ingebrekestelling van u ontvangen wegens overschrijding van de

beslistermijn. Daarom ben ik u en een andere verzoeker beide een dwangsom
verschuldigd . Ik zal het verschuldigde bedrag aan u overmaken'

De behandeling van uw verzoek is nog niet geheel afgerond, onder meer omdat
nog niet van alle derde-belanghebbenden een zienswijze is gevraagd als bedoeld in

artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht. Vooruitlopend daarop beslis ik nu

alleen over de documenten waarvoor geen zienswijze is vereist of al verkregen is.

Reikwijdte verzoek

Het door u gevraagde archief betreft het archief zoals ik dat heb ontvangen van de

ENS, zoals dat nader is omschreven in de inventaris van dat archief (bijlage 1). De

inventarisnummers corresponderen met de getypte nummers op de desbetreffende
documenten. Waar de inhoud van het archief niet overeenstemt met de inventaris,
is voor mij de inhoud bepalend. Niet aangetroffen zijn de inventarisnummers 42,
44,45,5I,52,66 en 131.

E-mailwisselingen die louter persoonlijk van aard zijn of die betrekking hebben op

de inhuur van personeel, zoals sollicitaties, heb ik buiten beschouwing gelaten

omdat het geen betrekking heeft op de werkzaamheden van de commissie maar
alleen op de ondersteuning daarvan. Daarnaast zijn de vele e-mailwisselingen over
het inplannen van afspraken voor het voeren.van (oriënterende) gesprekken met
betrokkenen niet opgenomen. Informatie zoals data van die afspraken treft u aan

in de vergaderverslagen van de ENS (onder meer in de inventarisnummers 2, 3 en

7) en het openbare eindrapport. Daaruit blijkt ook met welke personen de ENS
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heeft gesproken en wanneer deze gesprekken hebben plaatsgevonden, afgezien

van de gegevens over de gesprekken van enkele ambtelijke medewerkers (zie ook

hieronder onder "D").

Toepassetijkheid Wet op het financiee! toezlcl'¡t (Wft)

De inhoud van het archief is ontleend aan verschillende instanties of bronnen,

waaronder de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank
(DNB). Voor informatie afkomstig van DNB of AFM biedt de Wet op het financieel

toezicht (Wft) een exclusief en uitputtend toetsingskader, dat er op neerkomt dat
op die informatie de Wob niet van toepassing is en dat de verstrekking daarvan

uitsluitend is toegestaan op de Wft geregelde gevallen (CBb 31 januari 2OI2,
ECLI : NL: CBB : 2012 : 8V3704).

In dit geval hebben DNB en de AFM gegevens en inlichtingen aan de ENS verstrekt
overeenkomstig artikel l":42 Wft. In het zevende lid van dat aftikel is bepaald dat
op dergelijke verstrekking de Wob niet van toepassing is. Daaruit volgt dat ik niet

bevoegd ben documenten openbaar te maken die de ENS van de toezichthouders
heeft verkregen (uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van

24 juni 2015, ECL:NL:CBB:2015:178). Die bepaling staat er voorts aan in de weg

dat ik die gegevens en inlichtingen openbaar maak in documenten die de ENS zelf
heeft opgesteld. Deze grond is in de desbetreftende document aangegeven met
Wft. Dit geldt voor het gehele inventarisnr. 118'

De toepasselijkheid van de Wob

Op documenten in het archief die niet onder de toepassing van de Wft vallen en

die nog niet openbaar zijn, is de Wob van toepassing. Daarbij ¡s het uitgangspunt
dat documenten op verzoek van derden openbaar worden gemaakt, tenzij daaraan

een wettelijke uitzonderingsgrond in de weg staat. Hieronder licht ik dat toe.

B: Openbare informatie

Het archief bevat veel openbare informatie. Op openbare informatie is de Wob niet

van toepassing. Inventarisnummers die geheel bestaan uit openbare informatie
heb ik buiten beschouwing gelaten. Het betreft de inventarisnummers 58, 62, 66,

124 (eindrapport), L29,130,133-150,752,154, 156' Door de aanduiding van de

titel van het desbetreffende inventarisnummer zijn deze publicaties eenvoudig te

traceren. Als inventarisnummers al deels openbaar zijn is dit op het betreffende

doCument gemarkeerd met "reeds openbAar". Daar waar er geen zekerheid over
is dat de versie in het archief identiek is aan de openbare versie, is de versie in

het archief niet openbaar gemaakt onder vermelding van de vindplaats van het

openbare document.

C: Intern beraad

De Commissie is door mij, handelende in overeenstemming met de Raad van

Commissarissen van DNB, ingesteld en zij is op grond van artikel 7:42Wft in staat
gesteld namens mij kennis te nemen van toezichtinformatie. Het overleg binnen

de Commissie kwalificeeft als intern beraad als omschreven in artikel 11van de

Wob en meningen die ¡n dat verband zijn gewisseld kwalificeren als persoonlijke
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beleidsopvattingen in de zin van dat artikel. Mijn vaste beleid is dat ik persoonlijke

beleidsopvattingen niet openbaar maak. Ik zie geen aanleiding om daarvan in dit
geval af te wijken.

Waar persoonlijke beleidsopvattingen voorkomen is dit in de tekst weergegeven
met het cijfer 11. Overigens bevatten veel van de documenten die persoonlijke

beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad bevatten ook inlichtingen en
gegevens van de toezichthouders, zodat de Wft ook aan openbaarmaking daarvan
in de weg staat. Met een beroep op artikel 11 van de Wob maak ik geen concepten
openbaar van documenten die openbaar zijn. Met name geldt dit voor concepten
van het eindrapport en de reacties daarop. In enkele gevallen betreft dit het hele

inventarisnummer: 57,ItS - L2!, behalve aanbiedingsbrieven en nr. 155'

D: Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden van leidinggevenden
alleen de namen verstrekt, geen andere persoonsgegevens. Van uitvoerenden
wordt geen enkel persoonsgegeven verstrekt. Van betrokkenen waarvan de naam

niet openbaar is gemaakt in het eindrapport van de ENS, maak ik ook nu geen

naam openbaar. Het belang van de eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer
weegt voor mij zwaarder dan het belang van openbaarheid. Ik beroep mij wat dit
betreft op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob. Ik hanteer deze

weigergrond waar geen weigergrond genoemd is bij een onleesbaar gemaakte
passage.

E: Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsgegevens

Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob staat er aan in de weg dat
vertrouwelijk verstrekte bedrijfsgegevens die concurrentiegevoelig zijn, openbaar
worden gemaakt. Dat geldt op grond van vaste rechtspraak ook voor tarieven. Met
het oog daarop wordt bij facturen van derden geen tarief gemeld' Dit is op de

desbetreffende plek aangegeven met 10.1.c.

G : Oneven redige benadeling

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, maak ik geen informatie
openbaar indien het belang van openbaarheid niet opweegt tegen het belang van

het voorkomen van onevenredige benadeling van betrokkenen. Dat betreft in het
bijzonder de verslagen van de interviews die de ENS met de betrokkenen heeft
gehad. Zij hebben op basis van vrijwilligheid en zonder enige wettelijke waarborg
hun medewerking aan de Commissie verleend, waar tegenover staat dat de ENS

hen veftrouwelijkheid heeft toegezegd. Die vertrouwelijkheid is bovendien niet
alleen van belang voor die personen om vrijuit en zonder angst voor repercussies

te kunnen spreken, maar is ook van belang voor de Commissie zelf, die immers
niet over de middelen beschikte om verklaringen af te dwingen of om daarvoor
vrijwaring te kunnen verlenen, teneinde zo goed en volledig mogelijk te worden
geTnformeerd. Tot slot is het belang van de Staat gemoeid met veftrouwelijkheid
van de werkzaamheden van een onderzoekscommissie zoals de ENS, omdat deze

vertrouwelijkheid nodig is om nu en in de toekomst dergelijk onderzoek te kunnen
blijven uitvoeren (ECLI;NL:RVS:2009:8J8264). Overigens beschik ik niet over de
gespreksverslagen van het bestuur en de medewerkers van de toezichthouders.

D¡rectie Bestuurl¡jke en
Jurid¡sche zaken

Ons kenmerk
20L6-0000054244

Pagina 3 van 4



Van belang is dat het hier gaat om gesprekken met een beperkte groep personen,
zodat het anonimiseren of samenvatten van de gespreksverslagen geen oplossing
biedt om te voorkomen dat alsnog kan worden achterhaald wie wat heeft gezegd.
Deze personen kunnen ook niet worden gevrijwaard voor wat ze meedelen aan de
Commissie. Waar passages of samenvattingen van gespreksverslagen in andere
documenten voorkomen is op het documenten vermeld: 74.2.9.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,
namens deze,

mr.dr. G.A.C.M. van Ballegooij

De plv. Directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken

Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond
van die wet kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het
laatste deelbesluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift moet worden gericht aan de minister van Financiën, ter attent¡e
van de directie Bestuurlijke en luridische Zaken, Postbus 2O2OI, 2500 EE Den
Haag. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste het
volgende te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
d. een opgave van de redenen waarom u zich met het besluit niet kunt verenigen
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