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Geachte

131] brief van 25 mel 2018 heeft u biJ het minlsterie van Justitie en VeilIgheld een
verzoek op grond van de Wet openbaarheld van bestuur ingediend inzake het
beslult cm de antlvirussoftware Kaspersky voor het RIjk ult te faseren. 131] brief
van 31 juli 2018 heeft het miriisterie van Justitie en Veiligheld uw verzoek ter
gedeeltelijke behandeling aari mljn ministerie docrgestuurd. Aanleiding hlervoor is
een gesprek dat u heeft gehad met vertegenwoordigers van het mnisterie van
Justitie en Veiligheld op 19 juli jl. waarin u aangaf ook op zoek te zijn near de
verslagen van de Raad veer Veiligheid en Iniichtingen (RVI) waar het genoemde
onderwerp besproken is. Veer dat gedeelte van uw zoekvraag is uw verzoek near
ml] doorgestuurd.

131] brief van 23 augustus 2018 is de ontvangst van uw verzoek bevestigd en de
besiistermijn met vier weken verdaagd.

In reactie op uw verzoek bericht 1k u ais volgt.

Besi ult
Dc versiagen (conclusies) van de RVI warden niet verstrekt met een beroep op de
artikeleri 10 eerste lid, onder b, 10 tweede lid, onder a en g, en artikel 11 van de
Web. Veer mljn overwegingen verwijs 1k u naar de navolgende aiine&s.

Overwegingen
Onevenredige benadeling
Op grand van artikel 10, tweede hd, eanhef en onder g, van de Wob bIijft
verstrekking van iriformatle achterwege voor zover bet belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van bet voorkomen van onevenredige bevoordellng of
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlljke personen of
rechtspersonen dan wel van derden.

Voor de versiagen van de vergaderingen van de RVI geidt dat een vrije en
onbelernmerde uitwisseling van argumenten van wezenlijk belang is year bet goed
kunnen uitvoeren van de werkzaamheden. Operibaarmaking van deze versiagen
zou tot een orievenredige benadeling leiden, omdat aannemeiijk is dat
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OnZe reerritIeopenbaarmaking de open en ongedwangen beraadslaging tussen de leden van de 4022845
RV] en daarmee de besluitvorming, zal belemmeren.

BIj mijn aweglng heb 1k, gelet op bet belang van bet goed kunneri functionerenvan de RVI aen grater gewicht toegekend aan bet voorkomen van
bovengenoemde onevenredige benadeling, dan aan bet algemene belang dat isgediend met openbaarmaking van de gevraagde inFormatie.
Voorts is van belang dat de vergaderingen van de RVJ deel uitmaken van betbesuitvormingsproces door de ministerraad. Openbaarmaking van de versiagenvan de RVI zou tot oneverwedlge benadeling leiden, omdat daarmee het goedfunctioneren van de RVI en een goede utvoering van de werkzaamheden van deRVI als onderdeel van het steisel van onderraden en mlnisteriëie overleggen tenbehoeve van de ministerraad in het gedrang komen. Voor het functioneren van deministerraad is gehelmhouding van hetgeen ter vergadering wordt besproken
essentleel, zowel vanwege de eenheld van het regerings- en kablnetsbeleld alsookom te verzekeren dat binnen het kabinet in alie vrljfleid van gedachten kan
warden gewisseld. Gelet op bet voorgaande zou openbaarmaking van de
conciusles oak in strijd zijn met de in artikel 45 van tie Grondwet opgenomen taakvan tie ministerraad om tie eenheld van bet beleid te bevorderen en de In artikel26, eerste lid van het Reglement van Orde van tie ministerraad opgenomen
gehelmhaudingsverpilchtlng. Op grand van het bovenstaande ben 1k van mening
dat bet belang van het voorkomen van onevenredige benadeling van de RVI, en inhet verlengde daarvan van de ministerraad, zwaarder dient te wegen dan het
algemene belang dat Is gediend met openbaarmaking. Dat versiagen van
dergelijke mlnlsteriële cornmtssles niet openbaar zijn, volgt ook iiit tie uitspraakvan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 oktober 2017(ECLI:NL:RVS:2017:2883). In deze ultspraak oordeelt de Raad van State dat de
Staat er groat belang blj heeft dat tie ministers en overige aariwezigen blj
vergaderingen van de MCCb, evenzeer als deelnemers aan de ministerraad,
onbelemmerd met elkaar kunnen spreken over de voortgang van onderzoeken ende aanpak van crises. Daarbij Is benadrukt dat tie Steat er belang blj heeft dat dedeetnemers aan de minlsteriële commissie vrijelijk en In vertrouwen kunnen
spreken en vrljelijk kunnen bepalen wat zij aan de orde steilen en dat dit belangdoor openbaarmaking onevenredlg zou warden benadeeld.

Persppnhijke betejdsoovattincien
Artikel 11, lid 1, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om Informatieult documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordtverstrekt over daarin opgenomen persoonhijke beteidsopvattlngen. Ult de
wetsgeschiedenls btijkt dat onder bet begrip “documenten opgesteld ten behoevevan intern beraad” onder meer moet warden begrepen: nota’s van ambtenaren enhun politieke en ambtelljk leldinggevenden, correspondentie tussen de onderdelenvan een ministerie en tussen ministeries onderling, concepten van stukken,
agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van interne besprekingen enrapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien van deze stukken moetvan tie bedoeling am ze als stukken voor intern beraad beschouwd te zien,
uitdrukkeiljk blljken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs kunnen
verm oeden.
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Onze teferentfVoornoemde beperking op de lnformatieverpllchting is in de Wob opgenomen, 4022845
omdat een ongehinderde bljdrage aan de beteidsvorming en -voorberelding
gewaarborgd moet zljn. Staatsrechtelijk zijn slechts de stendpunten die het
bestuursorgaan voor zljn rekening wit nemen relevant. Onder persoanlijke
beleldsopvattlngen warden verstaan: rnerilngen, opinies, commentaren,
voorstellen, conclusles met de daartoe aangevoerde argumenten. De versiagen
van de RVI bevatten dergelijke, tot individuele persorien herleidbare persoonlijke
beleidsopvattingen. 1k acht het niet in het belang van een goede bestuursvoerlng
lndlen de geulte standpunten zelfstandlg warden betrokken In de publieke
discussie. Voar zover de documenten felten bevatten zijn die zodanig met de
persoonlijke beleidsopvattlngen verweven dat die felten niet voor openbaarmaking
in aanmerking komen.

Veiflohelci van de Staat
Op grand van artlkel 10, eerste lid onder b, van de Wob blljft het verstrekken van
Informatle achterwege voor zover dit de veiligheld van de Staat zou kunnen
schaden. Informatie die lnzicht bledt in de werkwijze van en aanwezlge kennis blj
de betrokken velligheidsdlensten welger 1k met toepassing van artlkel 10, eerste
lid, eanhef en onder b, van de Wob. Inzlcht In dergelijke informatle kan door
kwaadwllleriden mlsbruikt warden.

Intemationale betrekkinien
Op grond van artikel 10, tweede lid, aarthef en onder a, van de Wob blljft
verstrekklng van informatie achterwege voor zover het belang daarvari niet
opweegt tegen het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten
en met intemationale organlsatles.
In de documenten worth Ingegaan op een kwestie met een internationale
dimensle. Het zou de betrekkingen met andere landen kunnen schaden Indien
derget like Informatle openbaar worth gemaakt. Dit zou de naodzakelljke
vertrouwelijkheld van lnformatie-uitwissellng in het internatioriale verkeer
ondermljnen. Afwegende het belang van de internationale betrekklngen en het
publieke belang bij openbaarmaking, acht 1k het eerste zwaarder wegen. 1k geef
daarom geen lnzage in deze informatie. Op grond van bovenstaande
overwegingen ben 1k van oordeel dat oak artlkel 10, tweede lid, aanhef en onder
a, aan openbaarmaklng van versiagen van de RVI in de weg staat.

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,

PI,. Secretaris- eraal
dr.mr. L. van Poelgeest

aelanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit beslult Is bekend gemaakt
hiertegen schr!ftelljk bezwaar rriaken, onder vermelding van de gronden, bIJ de secretaris
generaal van het ministerle van Algemene Zaken.

nart
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