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Met betrekking tot uw verzoek om informatie (hierna: verzoek) bericht ik u als volgt. 

Wettelijk kader 

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante artikelen uit de 
Wob verwijs ik u naar bijlage 1.  

Inventarisatie documenten 

Op basis van uw verzoek zijn in totaal 112 documenten aangetroffen. De 
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage bij dit besluit is 
gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de 
documentenlijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten.  

Buiten reikwijdte 

Op grond van artikel 7, eerste lid, van de Wob maak ik alleen documenten openbaar 
die binnen de reikwijdte van uw verzoek vallen. Bepaalde passages uit de 
documenten met nummers 17, 30, 46, 73, 78 en 110 vallen naar mijn oordeel niet 
binnen de reikwijdte van uw Wob-verzoek. Ik heb dat aangegeven met de 
aanduiding “buiten reikwijdte”.  

Zienswijzen 
Er zijn derde belanghebbenden bij de openbaarmaking van de  documenten. Geen 
van de derde belanghebbenden hebben aangegeven bezwaar te hebben tegen de 
openbaarmaking van de aan hen voorgelegde documenten. 

Besluit 

Ik heb besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u 
verzocht, opgenomen in de documenten met de nummers 3 tot en met 6, 8 tot en 
met 10, 12 tot en met 19, 23 tot en met 25, 28, 30 tot en met 37, 44 tot en met 
47, 49 tot en met 53, 55, 56, 58 tot en met 60, 62, 63, 65 tot en met 70, 72 tot en 
met 78, 82, 84, 86, 91, 93, 96, 98 tot en met 102, 104 tot en met 107 en 109 tot 
en met 111 (deels) openbaar te maken. Ten aanzien van de documenten met de 
nummers 1, 2, 7, 11, 20 tot en met 22, 26, 27, 29, 38 tot en met 43, 48, 54, 57, 
61, 64, 71, 79 en 103 heb ik besloten deze documenten niet openbaar te maken. 
De documenten met de nummers 80, 81, 83, 85, 87 tot en met 90, 92, 94, 95, 97, 
108 en 112 zijn reeds openbaar. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel 
‘Overwegingen’ van dit besluit.   

Overwegingen  

Algemene overweging: openbaarheid ten aanzien van een ieder 

Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de 
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob.  

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke 
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger 
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid 
worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de 
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verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het 
algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de 
weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van 
de verzoeker. 

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de 
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik 
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de 
onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats. 

Betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 
organisaties 

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten 
en met internationale organisaties. 

Bij bepaalde passages uit de documenten met de nummers 2 tot en met 6, 8, 11 
tot en met 14, 16 tot en met 20, 22, 32 tot en met 39, 44, 51 tot en met 53, 60 tot 
en met 62, 70, 77 en 99 is het belang van de betrekkingen van Nederland met 
andere staten en internationale organisaties in het geding. Met deze 
uitzonderingsgrond wordt blijkens de bepaling beoogd te voorkomen dat de 
wettelijke plicht tot het verstrekken van informatie tot gevolg zou hebben dat de 
Nederlandse internationale betrekkingen schade zouden lijden. Voor de toepassing 
van deze bepaling is het niet noodzakelijk dat men een verslechtering van de goede 
betrekkingen als zodanig met andere landen of internationale organisaties voorziet. 
Voldoende is dat met het verschaffen van informatie wordt voorzien dat het 
internationale contact op bepaalde punten stroever zal gaan lopen, met als gevolg 
bijvoorbeeld dat het onderhouden van diplomatieke betrekkingen, of het voeren van 
bilateraal of multilateraal overleg met deze landen of internationale organisaties, 
moeilijker zou gaan dan voorheen, of dat men in deze landen of internationale 
organisaties minder geneigd zou zijn tot het verstrekken van bepaalde gegevens 
dan voorheen.  

Het gaat om e-mailwisselingen binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken en 
memo’s gericht aan de minister. Het gaat om informatie over de positie van andere 
Europese lidstaten, de organen van de Europese Unie en de VS tijdens de TTIP-
onderhandelingen. Deze onderhandelingen vonden plaats in een context van 
wederzijds vertrouwen. De betrekkingen van Nederland met andere Europese 
lidstaten, de Europese Unie en de VS zouden kunnen worden geschaad indien de 
hier bedoelde informatie openbaar wordt gemaakt.  

Ik ben van oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van 
openbaarheid. Ik heb daarom besloten de desbetreffende informatie niet openbaar 
te maken op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a van de Wob. Daar 
waar ik deze uitzonderingsgrond heb toegepast in de openbaar gemaakte 
documenten, heb ik dat aangegeven met de aanduiding ‘10.2.a’. 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
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Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. 

In de aangetroffen documenten met de nummers 2, 7, 9, 10, 12, 17 tot en met 19, 
23 tot en met 25, 28, 31 tot en met 37, 42, 44, 46, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61 tot 
en met 63, 65 tot en met 79, 84, 91, 93, 96, 98, 99, 103 tot en met 107, 110 en 
111 staan persoonsgegevens. Dit betreft bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, 
telefoonnummers en functies die herleidbaar zijn naar een individu. Deze gegevens 
maak ik niet openbaar. Ik ben van oordeel dat ten aanzien van de genoemde 
persoonsgegevens de privacy van betrokkenen prevaleert boven het belang van 
openbaarmaking. Hierbij heb ik in de beoordeling meegewogen of de betrokken 
personen vanuit hun functie regelmatig in de openbaarheid treden. De genoemde 
persoonsgegevens heb ik verwijderd uit de documenten. Daar waar ik dat heb 
gedaan in de openbaar gemaakte documenten, heb ik dat aangegeven met de 
aanduiding ’10.2.e’. 

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

Het voorkomen van onevenredige benadeling 

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden.  

Openbaarmaking van een passage uit het document met nummer 62 zou naar mijn 
oordeel leiden tot onevenredige benadeling van de organisatie waar deze informatie 
betrekking op heeft. Het gaat om namen van bedrijven die mogelijk betrokken zijn 
geweest bij hetgeen waarover u informatie vraagt. Openbaarmaking kan namelijk 
leiden tot schadelijke effecten voor die bedrijven dan wel reputatieschade, omdat 
de precieze betrokkenheid van die bedrijven niet duidelijk is dan wel niet duidelijk 
wordt aan de hand van de informatie in die documenten. Het is daarbij aannemelijk 
dat betrokkenen hierop door derden zullen worden aangesproken. Ik ben van 
oordeel dat het belang van voorkomen van onevenredige benadeling zwaarder moet 
wegen dan het belang van openbaarheid. Ik heb daarom besloten de desbetreffende 
informatie niet openbaar te maken op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en 
onder g, van de Wob. Daar waar ik deze uitzonderingsgrond heb toegepast in de 
openbaar gemaakte documenten, heb ik dat aangegeven met de aanduiding ’10.2.g’ 

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad 

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 
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Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip “documenten opgesteld ten 
behoeve van intern beraad” onder meer moeten worden begrepen: nota’s van 
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie tussen 
de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, concepten van 
stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van interne 
besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien van deze 
stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad beschouwd te 
zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs kunnen 
vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob opgenomen 
omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij 
het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -voorbereiding 
gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met 
bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de 
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. 

Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, 
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten. 

De documenten met de nummers 1, 4, 8, 9, 11, 13, 15 tot en met 22, 24 tot en 
met 36, 38 tot en met 43, 46 tot en met 48, 50, 52 tot en met 54, 56 tot en met 
58, 61 tot en met 64, 66 tot en met 72, 74 tot en met 79, 84, 86, 91, 93, 96 en 98 
tot en met 107 bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. Ik verstrek daarover geen 
informatie. 

Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering 
indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de publieke 
discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 11, tweede 
lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te verstrekken 
over deze persoonlijke beleidsopvattingen. 

Daar waar ik deze beperkingsgrond heb toegepast in de openbaar 
gemaakte documenten, heb ik dat aangegeven met de aanduiding ‘11’. 

Reeds openbare documenten 

Enkele aangetroffen documenten zijn reeds openbaar. Ik verwijs u naar de 
vindplaats in de inventarislijst bij dit besluit. 

Wijze van openbaarmaking en plaatsing op het internet  

De documenten die door mij openbaar worden gemaakt op grond van de Wob, treft 
u bij dit besluit in kopie aan. De openbaar gemaakte documenten en dit besluit
worden geplaatst op www.rijksoverheid.nl, zodat ze voor een ieder beschikbaar
zijn.

Mocht u naar aanleiding van dit besluit vragen hebben, kunt u contact opnemen 
met het Wob-cluster van het ministerie van Buitenlandse Zaken via 
Wob@minbuza.nl. 

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 
namens deze,  
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Deze brief is niet voorzien van een handtekening vanwege de (werk) voorschriften 
rondom COVID-19. In een formele en beveiligde omgeving is vastgelegd dat de 
beslissingsbevoegde akkoord is met de inhoud van dit document en de verzending 
daarvan. 

dhr. drs. Hans Peter van der Woude 
Plaatsvervangend Directeur van de directie Internationale Marktordening en 
Handelspolitiek 
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BIJLAGE 1 – Relevante artikelen uit de Wob 

Artikel 1 Wob  
Artikel 1 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander
materiaal dat gegevens bevat;

b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op
beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en
de uitvoering ervan;

c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een
bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader
van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke
aangelegenheid;

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en
waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij
ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn
voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een
adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als leden
daarvan beschouwd;

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met
als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of
gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het
adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de
onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of
conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid
en de daartoe door hen aangevoerde argumenten;

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

Artikel 3 Wob 
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een
bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het
daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan
de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem
daarbij behulpzaam.
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde
in de artikelen 10 en 11.

Artikel 7 Wob 
1. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie met betrekking tot de documenten
die de verlangde informatie bevatten door:

a. kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm te
verstrekken,

b. kennisneming van de inhoud toe te staan,
c. een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of
d. inlichtingen daaruit te verschaffen.
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2. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie in de door de verzoeker verzochte
vorm, tenzij:

a. het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet gevergd
kan worden;

b. de informatie reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijk
toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is.

3. Indien het verzoek betrekking heeft op milieu-informatie als bedoeld in artikel
19.1a, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer, verstrekt het bestuursorgaan,
zo nodig, en indien deze informatie voorhanden is, tevens informatie over de
methoden die zijn gebruikt bij het samenstellen van eerstbedoelde informatie.

Artikel 10 Wob 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover
dit:

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van

de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk
geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale
organisaties;

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde
bestuursorganen;

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen

nemen van de informatie;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel
van derden.

[…] 

Artikel 11 Wob 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve
van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen
persoonlijke beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen
herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter
heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen
herleidbare vorm worden verstrekt.

[…] 
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BIJLAGE 2 – Inventarislijst 

Inventarislijst Wob onderhandelingen TTIP 

Bestandsnaam en 
–nummer

Datum Docu
ment 

Beoordeling Uitzonderings-
gronden 

1. Arkansas TTIP
derde concept

15-02-
2015 

Niet 
openbaar 

11 

2. Meeting met
10.2.e

Niet 
openbaar 

10.2.a en 
e 

3. Factsheet 1a
TTIP algemeen

(deels) 
openbaar 

10.2.a 

4. Factsheet 1e
TTIP transparantie

(deels) 
openbaar 

10.2.a 11 

5. Factsheet 1g
TTIP Regulatory
Cooperation

(deels) 
openbaar 

10.2.a 

6. Factsheet 1l
TTIP- DAFT

(deels) 
openbaar 

10.2.a 

7.Gespreksnotitie
Informele
Minsteriele Lunch

Niet 
openbaar 

10.2.e 

8. 7.3 FS TTIP ER
maart 2015

(deels) 
openbaar 

10.2.a 11 

9. Bijdrage R Lux M (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 

10. Memo 03-12-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.e 

11. Spreekpunten R Niet 
openbaar 

10.2.a 11 

12. Factsheet diner
TTIP

(deels) 
openbaar 

10.2.a en 
e 

13. Factsheet TTIP 25-02-
2015 

(deels) 
openbaar 

10.2.a 11 

14. Factsheet TTIP
impact OS – Riga
bijeenkomst

(deels) 
openbaar 

10.2.a 

15. Factsheet TTIP
10.2.e CMHP 11
feb. 2015

(deels) 
openbaar 

11 

16. Fiche R ontbijt
Handelsministers
G20

(deels) 
openbaar 

10.2.a 11 

17. Fiche TPC FM
Raadsconclusies ER
juni 2012

(deels) 
openbaar 

10.2.a en 
e 

11 Buiten 
reikwijdte 
verzoek 

18. Gespreks-
voorbereiding R-
Jongerius

27-02-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.a en 
e 

11 

19. Oplegger
Harvard v2

(deels) 
openbaar 

10.2.a en 
e 

11 
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20. Inleiding R
Harvard BZ116416

Niet 
openbaar 

10.2.a 11 

21. Harvard lezing
qenas

Niet 
openbaar 

11 

22. kernboodschap-
pen

Niet 
openbaar 

10.2.a 11 

23. paar reacties op
Lubach

28-12-
2015 

Email (deels) 
openbaar 

10.2.e 

24. Chloorkip 21-12-
2015 

Email (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 

25. Pitch en
kerstpakket Lubach

15-12-
2015 

Email (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 

26. R Lubach One-
liners

15-12-
2015 

Niet 
openbaar 

11 

27. R Lubach pitch 15-12-
2015 

Niet 
openbaar 

11 

28. TTIP
kerstpakket visual

23-12-
2015 

Email (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 

29. Reactie op
zondag met Lubach

Niet 
openbaar 

11 

30. Maart 2015
werkbezoek R_KP
DUI

(deels) 
openbaar 

10.2.a 11 Buiten 
reikwijdte 
verzoek 

31. Fiche AFL-CIO
meeting IMH

16-04-
2015 

(deels) 
openbaar 

10.2.e 11 

32. Fiche ASP
Conference

16-04-
2015 

(deels) 
openbaar 

10.2.a en 
e 

11 

33. Fiche gesprek
10.2.e_IMH

17-04-
2015 

(deels) 
openbaar 

10.2.a en 
e 

11 

34. Fiche Informal
dinner_IMH

15-04-
2015 

(deels) 
openbaar 

10.2.a en 
e 

11 

35. Fiche Meeting
10.2.e

16-04-
2015 

(deels) 
openbaar 

10.2.a en 
e 

11 

36. Memo dossier 10-04-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.a en 
e 

11 

37. Steering Note (deels) 
openbaar 

10.2.a en 
e 

38. TTIP –
spreekkaart AFL-
CIO

Niet 
openbaar 

10.2.a 11 

39. TTIP –
spreekkaart
congres – 10.2.e

Niet 
openbaar 

10.2.a 11 

40. TTIP –
spreekkaart Froman

Niet 
openbaar 

11 

41. TTIP –
spreekkaart
informeel diner

Niet 
openbaar 

11 

42. Spreeklijn TTIP
ER maart 2015

Niet 
openbaar 

10.2.e 11 
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43. Spreeklijn TTIP
impact OS – Riga
bijeenkomst

Niet 
openbaar 

11 

44. Verslagje
gesprek Froman

(deels) 
openbaar 

10.2.a en 
e 

45. Achtergrond
TTIP VNG, IPO,
UvW

Openbaar 

46. Gespreksvoor-
bereiding R -
Friends of the Earth
en BEUC

24-11-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 Buiten 
reikwijdte 
verzoek 

47. Vragen van IPO
over TTIP

(deels) 
openbaar 

11 

48. Spreeklijn VNG,
IPO, UvW

Niet 
openbaar 

11 

49. Vraag UvW
over TTIP aan BZ

Openbaar 

50. Vragen en
aandachtspunten
TTIP van IPO aan
ministerie van
Buitenlandse Zaken

(deels) 
openbaar 

11 

51. Achtergrond
TTIP euro intnl

(deels) 
openbaar 

10.2.a 

52. MINBUZA-2015
217995  Memo
voorbereiding
gesprek R -
vakcentrales

28-04-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.a en 
e 

11 

53. MINBUZA-2015
579876  Memo aan
R – gespreksvoor-
bereiding voor
gesprek met
voorzitter SER
Mariette Hamer
over advies TTIP

12-10-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.a en 
e 

11 

54. Spreek-punten
VNG Europa en
Internationaal

Niet 
openbaar 

11 

55. Meeting met
minister Ploumen
30 november

11-12-
2015 

Email (deels) 
openbaar 

10.2.e 

56. memo FotE
BEUC

18-09-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 

57. 4b. 14-
03CapaldoTTIP

Niet 
openbaar 

11 

58. Memo
uitnodigings-brief

18-05-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 

59. Uitnodigings-
brief R

13-05-
2015 

(deels) 
openbaar 

10.2.e 
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Datum 
23-10-2020

Onze referentie
Min-BuZa.2020.5920-14 

60. Aanvulling
achtergrond
Gesprek R met
Malmstrom

(deels) 
openbaar 

10.2.a 

61. Memo
annuleren
likeminded brief
impact TTIP op
lageinkomens-
landen

Memo Niet 
openbaar 

10.2.a en 
e 

11 

62. Memo
appreciatie
onderzoek TTIP en
lage-
inkomenslanden

23-09-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.a, e 
en g 

11 

63. Memo
beantwoording
Kamervragen SP en
GL over voorlichting
rijksoverheid over
TTIP

25-08-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 

64. Memo
discussiestuk MR

Memo Niet 
openbaar 

11 

65. Memo dossier
Harvard videolezing
over TTIP

28-08-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.e 

66. Memo gesprek
Bercero met
Kamerleden

14-10-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 

67. Memo
kamerbrief dialoog

01-06-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 

68. Memo
Kamerbrief impact
TTIP lageinkomens-
landen

22-10-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 

69. Memo TTIP en
criteria voor
hormoonverstoren-
de stoffen

18-06-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 

70. Memo
likeminded brief
impact TTIP op
lageinkomens-
landen

15-10-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.a en 
e 

11 

71. Memo notitie
MR

Memo Niet 
openbaar 

10.2.e 11 

72. Memo R -
gespreksvoorbereid
ing VNG,IPO, UvW

29-10-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 

73. Memo R -
gespreksvoorbereid
ing VNG

29-10-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.e Buiten 
reikwijdte 
verzoek 
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Datum
23-10-2020

Onze referentie
Min-BuZa.2020.5920-14 

74. Memo R - motie
ouwehand ttip en
kwekersrechten

30-06-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 

75. Memo R
Amersfoort

25-09-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 

76. Memo R
burgemeesters Tiel
en Hoogezand
Sappemeer

15-10-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 

77. Memo R
Malmstrom 3 feb

07-12-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.a en 
e 

11 

78. Memo R VNG -
TC DSH (2)

05-10-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 Buiten 
reikwijdte 
verzoek 

79. Memo TTIP-
bespreking
Ministerraad

Memo Niet 
openbaar 

10.2.e 11 

80.an het lid
Thieme over de
dreigende toelating
van Amerikaanse
chloorkippen tot de
Europese markt

Reeds 
openbaar 

81. uitg brief
beantwoording
Kamervragen SP
van Dijk TTIP en
azijnkip (def)

Reeds 
openbaar 

82. Factsheet
dierenwelzijn

Openbaar 

83. beantwoording
kamervragen over
dreigende toelating
van amerikaanse
chloorkippen tot
europese markt

Reeds 
openbaar 

84. Antwoorden
Kamervragen
azijnkippen SP apr
2015

11-05-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 

85. Beantwoording
Kamervragen van
SP over TTIP en
aantasting
gezondheid

Reeds 
openbaar 

86. TTIP follow-up
communicatie

15-04-
2015 

(deels) 
openbaar 

11 

87. Beantwoording
Kamervragen van
SP over
investeringsbescher
ming tracks EZ

Reeds 
openbaar 
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Datum
23-10-2020

Onze referentie
Min-BuZa.2020.5920-14 

88. uitgaande brief
Kamervragen van
Jasper van Dijk SP
over
investeringsbescher
ming versie 19 juni
2015

Reeds 
openbaar 

89. beantwoording
kamervragen TTIP
arbeidsnormen
reach refit chloorkip

Reeds 
openbaar 

90. Beantwoording
Kamervragen SP en
GL over voorlichting
rijksoverheid

Reeds 
openbaar 

91. Memo
Kamervragen van
SP over gebrekkige
transparantie

02-10-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 

92. Beantwoording
Kamervragen van
SP over
achterhouden van
documenten over
TTIP

Reeds 
openbaar 

93. Memo
Kamervragen van
SP over
achterhouden van
documenten over
TTIP

07-09-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 

94. Beantwoording
Kamervragen CDA
over gevolgen TTIP
voor medicijnen

Reeds 
openbaar 

95. Beantwoording
Kamervragen SP
over gebrekkige
transparantie

Reeds 
openbaar 

96. ttip en
milieuregels
(tegenlicht 4 okt)

05-10-
2015 

Email (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 

97. Beantwoording
Kamervragen SP
over blokkering CIE
klimaatvoorstellen

Reeds 
openbaar 

98. Memo
Kamervragen van
SP over handel en
klimaat

22-01-
2016 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 
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Datum
23-10-2020

Onze referentie
Min-BuZa.2020.5920-14 

99. Memo
mondelinge vraag
TTIP en pesticiden

08-06-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.a en 
e 

11 

100. Mondelinge
vraag Grashoff -
TTIP en misleiding

(deels) 
openbaar 

11 

101. Mondelinge
vraag Klaver TTIP
en transparantie

(deels) 
openbaar 

10.2.a 11 

102. Mondelinge
vraag
ontsmettingen
kippenvlees

(deels) 
openbaar 

11 

103. Plan van
Aanpak SM TTIP

Niet 
openbaar 

10.2.e 11 

104. PvdA - GDAE
studie - oplegmemo

28-01-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 

105. Gesprek
Bercero
(hoofdonderhandela
ar TTIP - EU) met
Kamerleden

12-10-
2015 

Email (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 

106. KV
transparantie,
toegang tot
geconsolideerde
teksten

01-10-
2015 

Email (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 

107. SP - GDAE
studie - oplegmemo

02-02-
2015 

Memo (deels) 
openbaar 

10.2.e 11 

108. SP - GDAE
studie -
Kamervraagbeantw
oording Capaldo

Reeds 
openbaar 

109. Vragen en
aandachtspunten
TTIP van IPO aan
ministerie van
Buitenlandse Zaken

28-10-
2015 

Openbaar 

110. Scan van
MinBuZa
Multifunctional

30-10-
2015 

(deels) 
openbaar 

10.2.e Buiten 
reikwijdte 
verzoek 

111. Letter to
Ploumen following
Meeting December
2015

15-12-
2015 

(deels) 
openbaar 

10.2.e 

112. FD Blog Marcel
de Boer 16 april

16-04-
2015 

Reeds 
openbaar 
















































































































































































































































































































































































































































































