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Email  
Datum 7 april 2021 
Betreft Besluit op Wob-verzoek inzake artikelen buiten de 

raamovereenkomst 
  

 

 

 

Geachte 

In uw e-mail van 11 februari 2021 heeft u met een beroep op de Wet 
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om een overzicht van alle 
Representatieartikelen, welke vanaf 1 juli 2018 tot 11 februari 2021 zijn 
ingekocht bij het Ministerie van Financiën die buiten de raamovereenkomst met 
contractnummer: vallen. 
 
Meer specifiek zou u graag inzicht willen hebben in alles wat valt onder 
Representatieartikelen, dus ook thuiswerkcadeautjes, geschenken voor nieuw 
personeel, geschenkpakketten, chocolade, wijnen/dranken, bedrukte textiel 
(promotionele textiel) etc. etc. etc. Daarnaast wilt u ook weten bij welke 
leveranciers de betreffende artikelen zijn aangekocht.  
 
De ontvangst van uw verzoek heb ik u schriftelijk bevestigd bij brief van 16 
februari 2021, met kenmerk 2020-0000033157. In diezelfde brief is de 
beslistermijn met vier weken verdaagd. 
 
Op 9 maart 2021 heeft u met mijn collega’s via een webex-verbinding gesproken 
over de inhoud van uw Wob-verzoek. In navolging van dit gesprek van 9 maart 
2021 heeft u op 18 maart 2021 een e-mail ontvangen met de ingekochte 
artikelen en de kosten daarvan. In de mail van 18 maart hadden wij aangegeven 
dat de totale waarde van de ingekochte artikelen € 30.347,82 bedraagt. Nader 
intern onderzoek heeft doen blijken dat dit totaalbedrag enkel ziet op de 
ingekochte artikelen tot en met december 2020, terwijl uw verzoek toeziet op de 
periode tot en met 11 februari 2021. Vandaar dat het bedrag tot en met 11 
februari 2021 anders is. 
 
Op 19 maart 2021 heeft u per mail gereageerd en aangegeven dat u zich niet 
kunt verenigen met de inhoud van het overzicht d.d. 18 maart 2021, zoals door 
ons verstrekt. U gaf ten aanzien hiervan aan dat het slechts een opsomming van 
artikelen betreft en dat de omvang van de betreffende artikelen volgens uw 
opvatting veel omvangrijker zouden moeten zijn. U heeft verzocht om alsnog een 
overzicht te ontvangen. 
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Voorts heeft u op 23 maart 2021 een aanvullend verzoek ingediend met 
betrekking tot een specifiek artikel, welke door het Ministerie van Financiën zou 
zijn aangekocht. U wilt weten waar dit artikel is aangekocht en wat de omvang 
hiervan betreft.  
 
Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Ik licht 
mijn besluit hieronder toe. 
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Wob. Het recht op 
openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en democratische 
bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Er wordt niet 
gekeken naar het specifieke belang van de verzoeker.  
 
Openbaarmaking in de zin van de Wob betekent openbaarmaking voor iedereen. 
In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. Hierbij wordt getoetst aan de 
artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven in welke gevallen 
openbaarmaking kan of moet worden geweigerd. Voorts kan het bestuursorgaan 
besluiten om op grond van de uitzonderingsgronden genoemd in de artikelen 10 
en 11 van de Wob (zie bijlage A) of op grond van eventuele bijzondere 
openbaarmakingsregimes documenten (gedeeltelijk) niet openbaar te maken. 
 
Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek is er één document aangetroffen. Dit betreft:  

• Een overzicht van alle aangekochte representatieartikelen van het 
Ministerie van Financiën in de periode van 1 juli 2018 tot 11 februari 
2021, die buiten de raamovereenkomst met contractnummer: vallen. 
 

Met betrekking tot uw aanvullend verzoek van 23 maart wil ik u het volgende 
meegeven. De gegevens die u in dit verzoek vraagt, zijn niet aanwezig bij het 
directie Bedrijfsvoering van het Ministerie van Financiën. De reden hiervan is dat 
de er bij de betreffende inkoop geen gebruik is gemaakt van een overeenkomst 
van de directie Bedrijfsvoering van het Ministerie van Financiën, maar van een 
overeenkomst die is afgesloten door de Belastingdienst.  
 
Motivering 
Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede 
lid, onder g, van de Wob) 
Openbaarmaking van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan 
niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige 
bevoordeling of benadeling van belanghebbenden bij die informatie. Hiertoe merk 
ik het volgende op.  
 
Op het overzicht zijn de namen van de betreffende leveranciers aangetroffen, die 
zien op concurrentiegevoelige informatie. Openbaarmaking van deze informatie 
benadeelt het bedrijf onevenredig omdat het concurrentiegevoelige informatie 
betreft. De openbaarmaking van deze informatie zou schadelijk kunnen zijn voor 
hen. Uit deze informatie kan de afzet en de kring van afnemers en leveranciers 
afgeleid worden en dit kan een ongewenst kijkje geven in hun bedrijfsvoering. Ik 
maak deze informatie om die reden dus niet openbaar.  
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Bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat bedrijfsvertrouwelijke of 
anderszins concurrentiegevoelige informatie vertrouwelijk blijft. Het belang bij het 
voorkomen van onevenredig nadeel weeg ik hier zwaarder dan het algemene 
belang van openbaarmaking. Ik maak deze informatie dus niet openbaar. Waar 
van toepassing heb ik deze informatie onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 
10.2.g. 
 
Wijze van openbaarmaking 
Het document stuur ik met dit besluit in kopie mee. 
 
Plaatsing op internet 
Het document wordt met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor 
eenieder kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl. 

Hoogachtend, 
de Minister van Financiën,  
namens deze, 
 
 
 
mr. drs. M.A.A. di Bucchianico  
Hoofd Publiekrecht/De plv. Directeur Juridische Zaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtsmiddelenverwijzing 
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 dit 
besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan de minister van Financiën, ter attentie van de Directie 
Juridische Zaken, Postbus 20201, 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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Bijlage A 
Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
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 de artikelen 9, 10 en 87 van de 

Algemene verordening gegevensbescherming, 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. 

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voor zover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 

(...)  
 
Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
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. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opge-
nomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen 
daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden 
van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is 
gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het 
belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen 
kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, 
tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. 



Spend Leveranciersnaam Boekingsdatum Factuurnummer Categorie Niveau 1 Categorie Niveau 2 Factuurregel omschrijving DG Directie

695,75€          12-2-2020 2280089881 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel DELFTS BLAUWE SCHATKISTEN Centrale Directies Bestuursondersteuning en Advies

182,60€          24-12-2018 2280076042 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel DIVERSE CHOCOLADELETTERS Centrale Directies Bestuurlijke en Jur. Zaken

182,60€          24-12-2018 2280076148 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel DIVERSE CHOCOLADELETTERS Centrale Directies Bestuurlijke en Jur. Zaken

-182,60€         24-12-2018 2230003502 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel DIVERSE CHOCOLADELETTERS Centrale Directies Bestuurlijke en Jur. Zaken

597,86€          1-10-2020 2280094841 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel BORRELPAKKET Centrale Directies Bedrijfsvoering

-66,43€           27-11-2020 2230004406 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel BORRELPAKKET Centrale Directies Bedrijfsvoering

849,42€          23-12-2020 2280096766 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel BORRELPAKKET Generale Thesaurie Financiele Markten

780,01€          31-7-2020 2280093862 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel BRIEVENBUSGESCHENKEN Centrale Directies Juridische Zaken

85,55€             5-2-2020 2280089860 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel KRAFTPAPIER Centrale Directies Communicatie

25,00€             9-3-2020 2280090612 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel PRALINEDOOS Centrale Directies Algemene Leiding CD

654,01€          18-12-2020 2280096487 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel BORRELPAKKET Centrale Directies Bedrijfsvoering

5.383,90€       8-10-2018 2280072285 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel POWERBANK Centrale Directies Auditdienst Rijk

421,85€          1-7-2020 2280093421 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel KLAVERTJE VIER KWEEKSET Centrale Directies Bedrijfsvoering

2.138,65€       18-2-2020 2280090224 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel RCUP / JAG LASEREN DG Fiscale Zaken Algemene Leiding DGFZ

235,47€          18-7-2018 2280071189 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel WISSELLIJSTEN Centrale Directies Bedrijfsvoering

1.530,65€       19-11-2018 2280074341 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel THERMOSET Centrale Directies Bedrijfsvoering

1.441,05€       4-12-2020 2280096370 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel NIEUWJAAR KERSTPAKETTEN Centrale Directies Financieel Economische Zaken

321,47€          20-1-2020 2280089176 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel KERSTBALLEN Generale Thesaurie Agentschap van de GT

1.993,29€       2-12-2019 2280087834 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel ANTI STRESS DOBBELSTENEN Centrale Directies Bedrijfsvoering

529,38€          9-7-2020 2280093629 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel NETJE MUNTEN DG Rijksbegroting Begrotingszaken

81,00€             3-10-2018 2280072861 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel WATERMAN HEMISPHERE ROLLER Centrale Directies Auditdienst Rijk

81,00€             5-12-2018 2280075733 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel WATERMAN HEMISPHERE , LAQUE BLAQCK GT ROLLER Centrale Directies Auditdienst Rijk

1.165,50€       4-7-2019 2280082494 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel WATERMAN HEMISPHERE / 2 REGEL GRAVURE Centrale Directies Auditdienst Rijk

166,50€          10.2.g 10-7-2019 2280082973 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel WATER HEMISPHERE LAQUE BLK Centrale Directies Auditdienst Rijk

42,00€             27-5-2020 2280092829 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel CROSS BAILLEYBLAUW Centrale Directies Auditdienst Rijk

42,00€             3-9-2020 2280094429 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel CROSS BAILEY BLAUW Centrale Directies Bedrijfsvoering

148,95€          8-10-2018 2280072330 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel GEMENGD WENSKAARTEN PAKKET Centrale Directies Auditdienst Rijk

2.563,09€       26-5-2020 2280092737 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel CHOCOLADEREPEN/NOTITIEBOEKEN/BALPENNEN DG Fiscale Zaken Algemene Leiding DGFZ

191,24€          16-1-2020 2280088988 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel SINTERKLAASPAKKETTEN Centrale Directies Bestuursondersteuning en Advies

680,98€          4-12-2020 2280096443 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel BORRELPAKKET Centrale Directies Bedrijfsvoering

305,36€          21-9-2020 2280094756 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel CHOCOLADEREPEN/NOTITIEBOEKEN/BALPENNEN Centrale Directies Financieel Economische Zaken

8,26€               21-9-2020 2280094763 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel CHOCOLADEREPEN Centrale Directies Financieel Economische Zaken

292,34€          12-11-2020 2280095677 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel CHOCOLADEREPEN Centrale Directies Bestuursondersteuning en Advies

974,46€          12-11-2020 2280095694 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel CHOCOLADEREPEN Centrale Directies Bestuursondersteuning en Advies

1.078,72€       17-10-2018 2280073152 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel DOPPERS DG Rijksbegroting BZ-Directie Begrotingszaken

1.761,22€       23-3-2020 2280091334 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel POWERBANK Centrale Directies Bedrijfsvoering

106,94€          17-8-2020 2280094011 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel FLESSEN WIJN Centrale Directies Bestuursondersteuning en Advies

782,23€          24-8-2020 2280093861 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel FLESSEN WIJN Centrale Directies Bestuursondersteuning en Advies

402,33€          19-11-2020 2280095485 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel FLESSEN WIJN Centrale Directies Algemene Leiding CD

19,90€             30-7-2018 2280071451 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel FLESSEN WIJN Centrale Directies Bestuurlijke en Jur. Zaken

36,12€             29-10-2018 2280073520 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel FLESSEN WIJN Centrale Directies Bestuurlijke en Jur. Zaken

22,22€             25-6-2019 2280082227 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel GIFTBOX Centrale Directies Bestuurlijke en Jur. Zaken

45,28€             24-12-2020 2280097218 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel VAKSKIST Centrale Directies Juridische Zaken

1.461,95€       4-7-2018 2280070534 8 - Communicatie 8510 - Diversen communicatie CHOCOLADEREPEN Generale Thesaurie Financiele Markten

88,75€             17-11-2020 2280096105 8 - Communicatie 8510 - Diversen communicatie CHOCOLADEREPEN Generale Thesaurie Financiele Markten

112,05€          27-1-2021 2280097805 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel FLESSEN WIJN Centrale Directies Communicatie

535,30€          16-2-2021 2280098147 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel SINTERKLAASPAKKETTEN Centrale Directies Bestuursondersteuning en Advies

18.767,10€     26-1-2021 2280097395 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel KERSTPAKKET Centrale Directies Auditdienst Rijk

800,69€          13-1-2021 2280097531 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel KERSTBOOMPJES Centrale Directies Directie Juridische Zaken

442,26€          19-1-2021 2280097647 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel GESCHENKSET Centrale Directies Bedrijfsvoering

1.703,92€       25-1-2021 2280097641 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel BORRELPAKKET Generale Thesaurie Buitenlandse Financiele Betrekkingen

2.220,33€       8-2-2021 2280097764 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel BORRELPAKKET Centrale Directies Auditdienst Rijk

381,99€          11-2-2021 2280098065 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel BORRELPAKKET DG Fiscale Zaken Directe Belastingen

168,30€          27-1-2021 2280097852 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel FLESSEN WIJN Centrale Directies Bedrijfsvoering

3.311,83€       11-2-2021 2280098171 1 - Personele exploitatie 1130 - Representatie voor eigen personeel SINTERKLAASPAKKETTEN DG Rijksbegroting ALRB

58.791,59€     
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