
Ministerie van Buitenlandse Zaken 

[...]

Datum 21 februari 2019 

Betreft Reactie op Wob-verzoek 

Geachte [...],

In uw brief van 30 mei 2018, ontvangen op 28 juni 2018, heeft u, namens 

[...] in Mexico, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur 

(Wob) informatie verzocht over de Handelsovereenkomst tussen de 

Europese Unie (EU) en Mexico en lobbypogingen van Heineken met 

betrekking tot de bescherming die de Geografische Aanduiding Tequila 

geniet in de EU. 

U vraagt om de openbaarmaking van documenten over communicatie die 

gewisseld is tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en Heineken met 

betrekking tot: 

a. Tequila;

b. de Geografische Aanduiding Tequila in verhouding tot huidige of

toekomstige handelsverdragen met Mexico;

c. de bescherming die wordt en/of moge/ijk wordt toegekend aan

Tequila (als een Geografische Aanduiding of anderszins) in

Nederland, de EU, of elders;

d. iedere invloed die Heineken hee� geprobeerd uit te oefenen op

ambtenaren met betrekking tot de bescherming van Tequila;

e. Heineken's product Desperados;

f. Desperados in verhouding tot Tequila.

Daarnaast vraagt u om de openbaarmaking van documenten opgesteld 

door ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken en 

communicatie tussen Nederlandse en buitenlandse ambtenaren of andere 

functionarissen met betrekking tot de bescherming toegekend aan de 

Geografische Aanduiding Tequila in (toekomstige) handelsverdragen met 

Mexico en de andere onderwerpen hierboven opgesomd onder 1 a tot en 

met f. 

Dlrectle Internationale 

Marktordenlng en 

Handelspolltlek 

RIJnstraat 8 

2515 XP Den Haag 

Postbus 20061 

2500 EB Den Haag 

Nederland 

www.rlJksoverheid.nl 

Nederland 

www.nederlandwereldwiJd.nl 

Contactpersoon 

IMH@minbuza.nl 

Onze referende 

Min-Buza 2019.2168-25 
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De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 3 juli
2018, kenmerk MinBuza-2018.757153. Op 16 juli 2018 is de beslistermijn
verdaagd.

Bij e-mail van 13 augustus 2018 bent u geïnformeerd dat het verzoek om
informatie dat u heeft ingediend gedeeltelijk ter behandeling is
doorgezonden aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Het verzoek om informatie heeft namelijk deels betrekking op informatie
die berust bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Met betrekking tot uw verzoek om informatie bericht ik u als volgt.

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

Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 58 documenten aangetroffen. Deze
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage bij dit
besluit is gevoegd.

Zienswijzen
Er is een derde belanghebbende bij de openbaarmaking van documenten.
Deze belanghebbende is in de gelegenheid gesteld hierover zijn zienswijze
te geven. De zienswijze van de derde belanghebbende heb ik in mijn
belangenafweging meegenomen.

Besluit
Ik heb besloten de documenten met nummers 1, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 36, 45,
53 en 56 gedeeltelijk openbaar te maken op grond van de Wob.

Ik heb besloten de overige niet openbaar te maken. In deze documenten
blijft na weglating van de informatie die ik weiger op grond van de
uitzonderingsgronden en beperkingen uit de Wob, geen informatie over de
bestuurlijke aangelegenheid over die voor afzonderlijke verstrekking in
aanmerking komt.

In de inventarislijst is opgenomen welke documenten gedeeltelijk openbaar
worden gemaakt en welke documenten niet openbaar worden gemaakt.
Van de niet openbaar gemaakte documenten of delen daarvan is in de
inventarislijst aangegeven welke artikelen van de Wob van toepassing zijn.
Daarnaast is in de openbaar gemaakte documenten, bij informatie die niet
openbaar wordt gemaakt de toepasselijke grond uit de Wob opgenomen.
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Het niet openbaar maken van informatie wordt onder het onderdeel
‘Overwegingen’ van dit besluit nader gemotiveerd.

In de aangetroffen documenten staat ook informatie die valt buiten de
reikwijdte van uw verzoek. Die informatie betreft namelijk een ander
onderwerp. Daar waar dat het geval is, heb ik dat op de inventarislijst
aangegeven met de aanduiding ‘ander onderwerp’.

Overwegingen
Algemene overweging: openbaarheid t.a. v. 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 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.

Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling wordt
met deze weigeringsgrond beoogd te voorkomen dat de wettelijke plicht tot
het verstrekken van informatie tot gevolg zou hebben dat de Nederlandse
internationale betrekkingen schade zouden lijden. Aangezien de
internationale organisaties een belangrijke rol spelen in de internationale
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rechtsorde zijn ook zij in de uitzonderingsgrond opgenomen. Voor de
toepassing van deze bepaling is het niet noodzakelijk dat men een
verslechtering van de goede betrekkingen als zodanig met andere landen
of met internationale organisaties voorziet. Voldoende is dat men als gevolg
van het verschaffen van informatie ingevolge de wet, voorziet 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 overleg met landen of internationale
organisaties, moeilijker zou gaan dan voorheen, of dat men in die landen
of internationale organisaties minder geneigd zou zijn tot het verstrekken
van bepaalde gegevens dan voorheen.

Daar waar ik deze uitzonderingsgrond heb gehanteerd is het belang van de
betrekkingen van Nederland met andere staten of internationale
organisaties in het geding. De documenten die in het kader van het Wob
verzoek zijn aangetroffen, betreffen diverse e-mails met betrekking tot de
onderhandelingen over de Handelsovereenkomst tussen de EU en Mexico,
(concept-)nota’s en stahdpunten.

Deze documenten bevatten informatie over de positie van Nederland en de
overwegingen van vertegenwoordigers van lidstaten van de EU en de
Europese Commissie. Inzicht in de positie van Nederland bij de betreffende
aangelegenheid kan de internationale betrekking schaden, te meer nu de
onderhandelingen nog niet zijn afgerond. Het openbaar maken van de
standpunten en overwegingen van andere lidstaten zal ervoor zorgen dat
lidstaten in de toekomst minder geneigd zullen zijn tot het delen van
informatie met Nederland in het kader van onderhandelingen en
vergelijkbare situaties dan voorheen. Daarnaast kan het openbaar maken
van de betreffende informatie schadelijk zijn voor de
onderhandelingspositie van de Europese Commissie in de lopende
onderhandeling met Mexico en toekomstige onderhandelingen. Ondanks
dat de EU en Mexico in april van 2018 een principeakkoord hebben bereikt
over een nieuwe handelsovereenkomst, wordt op dit moment namelijk nog
onderhandeld om een definitief akkoord te komen.

Het openbaar maken van bovengenoemde informatie zou de betrekkingen
van Nederland met de betreffende lidstaten en de Europese Commissie
schaden. Het is aannemelijk dat openbaarmaking van de betreffende
informatie leidt tot stroever contact met de andere lidstaten van de
Europese Unie en de Europese Commissie. Dit zou de noodzakelijke
vertrouwelijkheid en effectiviteit van het diplomatieke verkeer en bilateraal
overleg ondermijnen. Ik ben derhalve van oordeel dat het belang van de
internationale betrekkingen in dit geval zwaarder moet wegen dan het
belang van openbaarheid.
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Ik heb daarom besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te
maken. Op de inventarislijst en in de gedeeltelijk openbaar gemaakte
documenten is toepassing van deze uitzonderingsgrond aangegeven met
de aanduiding ‘10 2 a’.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

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.

De documenten bevatten de namen en directe contactgegevens van de bij
de bestuurlijke aangelegenheid betrokken. Voor zover het de namen
ambtenaren betreft, is hierbij het volgende van belang. Weliswaar kan,
waar het gaat om het beroepshalve functioneren van ambtenaren, slechts
in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang van
eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het
betreft het openbaar maken van namen van de ambtenaren. Namen zijn
immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken daarvan
verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van
een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact
treedt, maar om openbaarmaking van de naam in de zin van de Wob en
dus jegens een ieder. Bovendien is bij de betreffende ambtenaren geen
sprake van de situatie dat zij reeds uit hoofde van hun functie in de
openbaarheid treden. Ook de directe contactgegevens van ambtenaren
maak ik niet openbaar, nu het algemene belang van openbaarheid naar
mijn mening in voldoende mate wordt gediend doordat de algemene
contactgegevens van mijn ministerie openbaar zijn.

Gelet op het voorgaande ben ik van oordeel dat t.a.v. de persoonsgegevens
in de aangetroffen documenten het belang dat de persoonlijke levenssfeer
wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van
openbaarheid. Daarom maak ik de persoonsgegevens niet openbaar.

Daar waar op grond van eerbiediging van persoonsgegevens informatie uit
documenten is geweigerd, is dit op de inventarislijst en in de gedeeltelijk
openbaar gemaakte documenten aangegeven met de aanduiding ‘10 2 e’.
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Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 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 bepaalde informatie uit de documenten zou naar mijn 

oordeel leiden tot onevenredige benadeling/bevoordeling van organisaties 

waar de informatie betrekking op heeft. Het betreft informatie die tussen 

Heineken en het ministerie van Buitenlandse Zaken vertrouwelijk is 

gewisseld in het kader van de achtergrond, uitleg en aanpassing van de 

Handelsovereenkomst, verslagen van gesprekken die gevoerd zijn met 

Heineken en een document van Heineken met als titel 'Heineken's Position 

on the EU-Mexico FTA and concerns about the mutual recognition of 3rd 

party laws'. De betreffende documenten omvatten de opstelling en 

inhoudelijke visie van Heineken in relatie tot, specifieke momenten van, de 

onderhandelingen over de Handelsovereenkomst tussen de EU en Mexico. 

Openbaarmaking van deze informatie, kan ervoor zorgen dat 

ondernemingen in de toekomst niet meer bereid zullen zijn om met het 

ministerie van Buitenlandse Zakken in overleg te gaan over bepaalde 

aangelegenheden. Dit zou de mogelijkheid van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken om op vertrouwelijke basis standpunten en informatie 

te vernemen ernstig schaden. 

Daarnaast zou de informatie door [...] in gerechtelijke procedures 

gebruikt en gepresenteerd kunnen warden, ten nadele van Heineken. 

[...] heeft immers gerechtelijke procedures aangespannen in Nederland 

en Frankrijk, waarbij - kort gezegd - het gebruik van Tequila in 

biermerk Desperados van Heineken onderwerp van geschil is. Deze 

zaken hebben inhoudelijk een verband met de onderhandelingen die 

gevoerd zijn en warden in het kader van de nieuwe Handelsovereenkomst 

tussen de EU en Mexico. Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van 

de Wob beschermt ook het belang bij het voorkomen van onevenredige 

benadeling van een (rechts)persoon met het oog op diens procespositie.

Gelet op het voorgaande ben ik van oordeel dat het voorkomen van 

onevenredige benadeling/bevoordeling van organisaties waar deze 

informatie betrekking op heeft, zwaarder moet wegen dan het belang van 

openbaarheid. Daarom maak ik de betreffende informatie niet openbaar op 

grand van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob. Op de 

inventarislijst en in de gedeeltelijk openbaar gemaakte documenten is 
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toepassing van deze uitzonderingsgrond 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.

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.

Een deel van documenten is opgesteld ten behoeve van intern beraad en
bevat persoonlijke beleidsopvattingen. Ik verstrek daarover geen
informatie. Dit betreft commentaren, suggesties, gedachte-uitwisselingen
en conclusies van ambtenaren van zowel mijn ministerie als het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ambtenaren moeten de
mogelijkheid hebben om in alle vrijheid en in een vertrouwelijke omgeving
opvattingen te uiten.

Een aantal documenten betreft conceptversies van nota’s en standpunten.
Zowel uit de wetsgeschiedenis als uit de jurisprudentie volgt dat
conceptversies zijn aan te merken als documenten opgesteld ten behoeve
van intern beraad.

Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische
bestuursvoering indien de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren
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zelfstandig warden betrokken in de publieke discussie. Ik zie dan oak 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 persoonlijke beleidsopvattingen voor intern beraad niet zijn 

openbaar gemaakt, is dit aangegeven met de aanduiding '11'. 

Wijze van openbaarmaking 

De documenten die door mij openbaar warden gemaakt op grand van de 

Wob, trelt u bij dit besluit in kopie aan. 

Macht u naar aanleiding van dit besluit vragen hebben, kunt u contact 

opnemen met IMH@minbuza.nl. 

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 

namens deze, 

plv. Directeur Internationale Marktordening en Handelspolitiek, 

Hans Peter van der Woude 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt 

een bezwaarschrift indienen, gericht aan de minister voor Buiten/andse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking, t.a.v. de directie Juridische Zaken, postbus 20061, 

2500 EB Den Haag. 
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Bijlage — Relevante artikelen uit de Wob

Artikel 3
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 10
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 la, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiedigïng 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.
[...1

Artikel 11
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 opgenomen 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.
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ij
—J ‘—‘ Bijlage — Inventaris

Nr Datum Document Beoordeling Wob Omschrijving document/Toelichting

1 2018-06-13 Minutes request; Deels openbaar E-rnailwisseling met Heineken en daarna e:
10,2e mailwisseling intern (BZ). Het verzoek om
11 minutes is niet ingewilligd door BZ.

2 2018-05-24 EU-Mx tequila Niet openbaar E-mailwisseling met Heineken, daarna intern
10,2a (BZ/EZ).

. 10,2e
10,2g
11

3 2018-05-22 Quick scan van WEcR over Mexico - SMP - CSA Deels openbaar E-mailwisseling intern (BZ/EZ), met een
14 mei 10,2a terugkoppeling CSA, inclusief update van de CIE

10,2e en de reactie van lidstaten van de EU.

4 2018-04-23 Artikel 9 wine and spirtis agreement Deels openbaar E-mailwisseling intern (BZ).
10,2a
10,2e
11

5 2018-04-23 Mexico deal Deels openbaar E-mailwisseling met Heineken.
10,2e

6 2018-04-20 EU-Mx Deels openbaar E-mailwisseling met Heineken.
10,2a
10,2e

7 2018-04-18 FTA Mexico GI wine&spirits Niet openbaar E-mailwisseling intern (BZ/EZ) + nota andere
10,2a lidstaat van de EU.
10,2e
11



20 18-04-17 Niet openbaar
10,2a
10,2e
11

8 FTA México en Heineken tequila desperados bier E-mailwisseling intern (BZ); update
onderhandelingen

9 2018-04-16 Comments on the wine and spirits section of Deels openbaar E-mailwisseling met CIE + definitive versie nota
the EU-Mexico Global 10,2a NL Comments of the NL regarding EU-Mexico

10,2e Global Agreement. E-mailwisseling openbaar;
bijlage NL comments niet openbaar.

10 2018-04-16 Afsluiten EU FTA Niet openbaar E-mailwisseling intern (BZ/EZ);
10,2a (tekst)suggesties voor en commentaar op NL
10,2e standpunt.
11

11 20 18-04-16 Mexico - tequila Niet openbaar E-mailwisseling met andere lidstaat inzake NL
10,2a standpunt.
10,2e

12 2018-04-16 Mexico - tequila Niet openbaar E-mailwisseling met andere lidstaat inzake NL
10,2a standpunt.
10,2e

13 2018-04-16 Afsluiten EU FIA Niet openbaar E-mailwisseling intern (BZ/EZ);
10,2a (tekst)suggesties voor en commentaar op NL
10,2e standpunt.
11

14 2018-04-16 EU-Mexico Niet openbaar E-mailwisseling met Heineken i.v.m.
10,2a standpunten.
10,2e
10,2g



15 2018-04-16 Comment Netherlands negotiations FTA Mexico Niet openbaar E-mailwisseling intern (BZ/EZ);
10,2a (tekst)suggesties voor en commentaar op NL
10,2e standpunt.
11

16 2018-04-13 Comment Netherlands negotiations FTA Mexico Deels openbaar E-mail intern (BZ); (tekst)suggesties voor en
10,2a commentaar op NL standpunt. E-mail openbaar;
10,2e bijlage concept NL comments niet openbaar.
11

L.

17 2018-04-13 Aantekeningen medewerker BZ Niet openbaar E-mail intern (BZ).
10,2a
10,2e
11

18 2018-04-13 Overleg over wine and spirts agreement in FTA Niet openbaar E-mailwisseling intern (BZ/EZ); tekst)suggesties
EU_Mexico 10,2a voor en commentaar op NL standpunt.

10,2e
11

19 2018-04-12 Overleg over wine and spirts agreement in FTA Niet openbaar E-mailwisseling intern (BZ/EZ); tekst)suggesties
EU_Mexico 10,2a voor en commentaar op NL standpunt.

10,2e
11

20 2018-04-12 Overleg over wine and spirts agreement in FTA Niet openbaar E-mailwisseling intern (BZ/EZ) + concept nota
EU_Mexico l0,2a NL Comments of the NL regarding EU-Mexico

10,2e Global Agreement.
11

21 20 18-04-12 Afsluiten EU FTA tequila desperados en zuivel Niet openbaar E-mailwisseling intern (BZ).
10,2a
10,2e



11

22 2018-04-11 FU-Mexico Niet openbaar E-mailwisseling met Heineken i.v.m.
10,2a standpunten.
10,2e
10,2g

23 2018-04-06 Desperados ETA UE Mexico Niet openbaar E-mailwisseling met een andere lidstaat inzake
10,2a standpunten.
10,2e
11

24 2018-04-05 Overleg en stavaza Niet openbaar E-mailwisseling intern (BZ).
10,2a
10,2e
11

25 2018-04-04 Overleg EU-MX FTA Niet openbaar E-mailwisseling met Heineken.
10,2a
10,2e
10,2g

26 2018-03-30 Overleg EU-MX FTA Niet openbaar E-mailwisseling met Heineken.
10,2a
10,2e
10,2g

27 2018-03-22 Overleg EU-MX FTA Niet openbaar E-mailwisseling met Heineken
10,2a
10,2e
10,2g

28 2018-03-19 Heineken’s Position on the EU-Mexico FTA and Niet openbaar Document van Heineken.
concerns about the mutual recognition of 3rd 10,2g
party laws’

29 2018-03-16 Onderhandelingen EU-Mexico Niet openbaar E-mailwisseling met Heineken.
10,2a
10,2e
10,2g

30 2018-03-15 Desperados FTA UE Mexico Niet openbaar E-mailwisseling met andere lidstaat en daarna
10,2a, e-mailwisseling intern (BZ/EZ). Betreft
10,2e, (tekst)suggesties voor en commentaar op
11 standpunt andere lidstaat.



31 2018-03-09 Verslag gesprek Heineken Niet openbaar
10,2a
10,2e
10.2e

E-mailwisseling intern (BZ/EZ).

32 20 18-03-07 Desperados FTA UE Mexico Niet openbaar E-mailwisselingmet andere lidstaat en daarna
10,2a e-mailwisseling intern (BZ).
10,2e
11

33 2018-03-06 Desperados ETA UE Mexico Niet openbaar E-mailwisseling met andere lidstaat en daarna
10,2a e-mailwisseling intern (BZ/EZ).
10,2e
11

34 2018-03-06 Desperados FTA UE Mexico Niet openbaar E-mailwisseling met andere lidstaat.
10,2a

. 10,2e

35 2018-02-22 FTA Tekst en onderhandelingen Niet openbaar E-mailwisseling met Heineken en daarna intern
10,2e (BZ/EZ)
10,2g
11

36 2018-02-20 TPC Deels openbaar E-mailwisseling met Heineken.
10,2e

37 2018-02-20 Informele RBZ handel en mex spirits Niet openbaar E-mailwisseling intern (BZ/EZ); update over
10,2a onderhandelingen.
10,2e
11

38 2018-02-14 TPC Niet openbaar E-mailwisseling met Heineken.
10,2e
10,2g



39 2018-02-08 Mexico hopes to conciude EU trade deal by Niet openbaar E-mailwisseling intern (BZ); wordt verwezen
week of February 19 10,2a naar het bericht ‘Mexico hopes to conciude EU

10,2e trade deal”, dit is een openbaar bericht op de
11 website www.politico.eu.

40 2018-02-07 EU - Mexico Negotiations consolidated text for Niet openbaar E-mailwisseling met een andere lidstaat.
the section on wine and spirits 10,2a

10,2e

41 2018-02-07 Gesprekken DGBEB vorige week Niet openbaar E-mailwisseling intern (BZ) n.a.v. gesprekken
10,2a BZ/DGBEB, o.a. met CIE/DG Trade
10,2e (hoofdonderhandelaar Mexico).
11
Ander onderwerp

42 2018-02-06 FTA Niet openbaar E-mailwisseling met Heineken
10,2e
10,2g

43 2018-02-0 1 Fiche gesprekspunten DGBEB-DG Trade Niet openbaar Intern document (BZ) met voorgestelde
10,2e spreekpunten.
11
Ander onderwerp

44 2018-01-26 Input op de FTA Mexico tekst Niet openbaar Emailwisseling met Heineken en daarna interne
10,2a e-mailwisseling (BZ/EZ).
10,2e
10,2g
11



45 2018-01-26 Teksten n.a.v. Heineken discussie Deels openbaar E-mailwisseling intern (BZ-LNV); interpretatie
10,2e van teksten/artikels.
11

46 2018-01-25 Brussels hopes to finalize Mexico trade taiks in Niet openbaar E-mailwisseling intern (BZ); bericht ‘Brussels
February 10,2a hopes to finalize Mezxico trade taiks in

10,2e February’ openbaar op website www.politic.eu.
10,2g (verslag gesprek)
11

47 2018-01-23 Bilat tussen R en Mex MinEZ Niet openbaar E-mailwisseling intern (BZ).
10,2a
10,2e
11

48 2018-01-19 Dierenwelzijn en tequila Niet openbaar E-mailwisseling intern (BZ); update n.a.v.
10,2a gesprek met CIE!
10,2e
11
Ander onderwerp

49 2018-01-16 Heineken GI-case - FTA Mexico Niet openbaar E-mailwisseling met Heineken, daarna e
10,2a mailwisseling intern (BZ).
10,2e
10,2g
11

50 2018-01-11 Europa - EU - Handel - Verslag TPC SI van Niet openbaar E-mailwisseling intern (BZ).
09januari 2018 10,2a,

10,2e
11
Ander onderwerp

51 2018-01-10 FTA EU- Mexico FTA wine & spirits Niet openbaar E-mail intern (BZ/EZ)
10,2e,
10,2g (verslag gesprek)
11



52 2018-01-10 EU-MX ETA Niet openbaar E-mailwisseling met Heineken inzake zorgen
10,2e onderhandelingen, daarna e-mailwisseling
10,2g intern (BZ).
11

53 20 18-01-03 Global agreement EU-Mexico Deels openbaar Interne e-mailwisseling (BZ). E-mailwisseling
10,2a, niet openbaar; bijlage van de CIE deels
10,2e, openbaar.
11

54 2017-12-11 WK-14399-2017-INIT-EN wijn&spirts Niet openbaar E-mailwisseling intern (BZ/EZ) inzake
10,2e, conceptteksten over wijn en sterke drank.
11

55 2017-12-05 Paper van de CIE over de EU-Mexico Niet openbaar Document van de CIE.
onderhandelingen met conceptversie 10,2a
Consolidated text for the sections on agriculture 10,2e
and on wine and spiritis in the Trade in goods 11,1
chapter (concept)

56 20 17-11-27 Voorlopige agenda CSA 4 december a.s. Deels openbaar E-mailwisseling intern (BZ/EZ)
10,2e
11

57 2017-10-13 Tequila Niet openbaar E-mailwisseling intern (BZ/EZ)
10,2a,
10,2e,
10,2g (verslag gesprek);
11

58 2018-07-27 Handelsgeschil Heineken met tequila council Niet openbaar E-mailwisseling Heineken, daarna e
over desperado’s 10,2a, mailwisseling intern

10,2e,
10,2g (verslag gesprek),
11



1O2e

From: 102e
Sent; woensdag 13juni2018 15:05
To: 102e
Cc: 102e
Subject: FW: Minutes request

Ha 10 Ze

Ik denk dat 11

Dus lijkt meil

102e

From:1O 2e @heineken corn>
Sent; woensdag 13juni 2018 10:19
To: 10 2 e @minbuza.nl>; 10 2 e @minbuza.nI>
Subject: Minutes request

Dear’°2,dear102e

1 am writing to see 1f you can help us to resolve an issue which could be very important in the currerit court case
against Desperados taken by the CRT

As you are aware the CRT/Mexico has made complaints to the Commission in the past about this product which
have never been pursued. These complaints were made in the framework of the Joint Committee set up under the
1997 Agreement. We have been successful in obtaining the minutes of one of these meetings held in 2013 but since
then the link to these minutes has disappeared from the Commissio&s website and we are not able to obtain the
minutes of the other meetings

We are very interested in consulting these minutes in order to understand how the Commission has viewed this
issue in the past. We are not asking for anything confidential or for any unfair advanc& as you will see the CRT itself
actually participates in this meeting so we are asking only for the same access to information as the other party in
the case.

Are the minutes of these past meetings something which you might have access to or know how we could obtairi
them.

Grateful for any insights that you rnight have

Thanks and regards
102e

“1IEINEKEN
102e

1
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3
102e

From: 102e
Sent: dinsdag 22 mei 2018 17:01
To: 102e
Subject: R: Ter informatie Quick scan van WEcR over Mexico - SMP - CSA 14 mei

handelspu nten

H1102e,

Dank hiervoor, nuttige informatie!
Met een vriendelijke groet,
102e

From: 10 2 e @minez.rill
Sent: dinsdag 22 mei 2018 15:01
To: 102e @minbuza.nl>; 102e
10 2 o @minbuza.nl>
Cc: 102 e @minez.nl>
Subject: Ter informatie - Quick scan van WEcR over Mexico - SMP - CSA 14 mei-handelspunten

102e

Vorige week is met het aanbieden van het verslag van de laatste landbouwraad aan de Tweede kamer ook
bijgaande quick scan van WEcR over mogelijke effecten van een nieuwe handelsovereenkomst met Mexico.
httJtjoLorgL10.18174j443735

En ook is in de brief een quick scan opgenomen naar de mogelijkheden voor het verminderen van de enorme
hoeveelheid opgeslagen magere melkpoeder.
Zal basis zijn van de inzet bij de volgende LVR.

Verder uit het verslag van het CSA vorige week, punt handel en landbouw (NL had geen inbreng dit keer, te veel
herhaling):
Update van de Commissie:

• 10.2.a

Reactie lidstaten:

• 10.2.a

1



1O.2.a

.

Hoop dat julhe hiermee weer geïnformeerd Zijn.

Met vriendelijke groet,
,1O 2e

Ministerie LNV
Directie ELVV
M:,102e
E. !1O 2e mineznl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden.
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het henchi te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

2



4
1102e

From: 1102e
Serit: maandag 23 april 2018 15:24
To: 1102e
Subject; RE: art;kc! 9 wine and spirtis agreement.

HjIbO2e

Sorryzie hetnupas 11+102e

Groet 1102e

From: 10 2e
Sent: maandag 23 april 2018 14:17
To: 10 2e @mnbuza,nl>
Subject: 8E: artikel 9 wine and spirtis agreement.

dVe hebben hier nooit antwoord op gekregen toch?

From:ilO 2e
Sent: maandag 23 april 2018 13:57
To:’°” minbuza.nI>
Subject: artikel 9 wine and spirtis agreement

flj 102e,

Gaat om artikel 9 van de wine and spirts agreement:

1. The Agreernent between the European Cornniunity and the United Mexican States on the
inutual recognition and protection for spirits drinks, done at Brussels on 27 May 1997, as aniended
(the ‘1997 Spirits Agreernent’) is incorporated into and made part of this Agreement, las amended by
Annex XXXI.

2. The provisions of the 1997 Spirits Agreement, as amended and incorporated into this
Agreement, prevail to the extent that there Is an inconsistency between the provisions of that agreement
and any other provision of this Agreement.

Annex X
Relevant legislation and certification related to the importation and marketing of wine product and

spirits

Groet, 102e



51O2e

From: 102e
Sent: maandag 23 april 2018 11:21
To: 102e 102e
Subject: RE: Mexico deal

Dear 10 2e

Our DG has made the point again last Friday morning with DG Demarty. But not sure how the issue larided in the
final negotiations.

There will be an expert meeting this aftemoon for Member States, 1 will certainly ask

Best,

102e

trom: 102e @heineken.coml
Sent: maandag 23 april 2018 10:15
To: 10 2 e @minbuza.nl>; 10 2 e @minbuza.nl>
Subject: RE: Mexico deal

Thanks- 102 g

Fingers crossed
indeed!

102e

From: 102 e minbuzanl>
Sent: maandag 23 april 2018 10:11
To:10 2e @heineken.com>, 102e minbuza.nl>
Subject: RE: Mexico deal

Hi 102e

he commission promised to come with the details this week, try to find It Out today what the outcomes are with
regard to the 1997 Agreement. We keep our fingers crossed and hope for the best.
Best regards,
102e

From: 102e @heineken.coml
Sent: maandag 23 april 2018 09:12
To: 102 e minbuzanj 10 2 e @minbuza.nl>
Subject: Mexico deal

Dear Both,

Good morning- 1 hope you both had an enjoyable and sunny weekend.

With the Mexico deal now done 1 was wondering 1f you were aware of what was agreed in the final text regarding
the 1997 Agreement and the protection of Tequila or if It would be possible to eriquire with the Commission. As 1
mentioned our CEO will join your Prime Minister at a dinner with the Mexican President and we also have our
Supervisory Board this week so 1 need to brief our Executive team on this issue



Thanks so much for all your help on this
Reards
ClO 2e

‘I1EINEKEN
1O 2e

Global Corporate ReIatons
Heineken International B.V.

HEINEKEN Brussels Offlce
37, Sauare de Meeûs, 1000 Brusseis, Belgium
E’ E102e heineken.com
T.+10 2e

Transparency Register No82768831 5793-86
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1f you received this in error, please contact the sender and delete
the material from any computer.

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten,

This message may contain information that is not intended for you. Tf you are not the addressee or 1f this
inessage was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for darnage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Disclaimer

_____ ______

The information transinitted is intended only for the person or entity
to which it is addressed and may contain confidential and!or
pnvilcged material. Any review, retransmission, dissemination or
other use of, or taking of any action in reliance upon, this information
by persons or entities other than the intended recipient is prohibited.
1f you received this in error, pleasc contact the sender and delete
the material from any computer.
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610 2 e
- -

From: 102e
Sent: vrijdag 20 april 2018 10:24
To: 102e

Subject: RE: EU-Mx

Hi 102e

102a

Best,1O 2e

From: 10 2 e @heineken.comj
Sent: vrijdag 20april 20111 10:12
To: 10 2 e
Subject: Rh: hU-MX

Thanks 10 2 e - one piece of good news at least. t understand 102 g

From: 1 0 2 e minbuza.nl>
Sent: vrijdag 20 april 2018 10:10

12e 1heineken.com>
Subject: FW: EU-Mx

Deai102°

102 asked me to answer your question, Position currently is to eliminate tLhe tariffs mi malt, wheat, etc. witt,
imm ed iate effect.

All the beste
102e

From: 102e heineken.comI
Sent: woensdag 18april 2018 15:34
To: 10 2 e @minbuza.nl>
Subject: EU-Mx

Oearlo2e,

Sorry to bother you again but t have another quick question mi EU-Mx. Are you able to teil me wheri the current
status on barley tanffs is?

Our CEO will join the dinner at Prime Minister Rutte’s Residerice with the Mexican President next week and 1 have to
brief lijm for the discussion.

Thanks so much
102e



‘hEINEKEN
102e

GIoba Corporate Re’ations
Heineken International B.V.

HEINEKEN Brussels Office
37, Square de Meeûs, 1000 Brussels, Belgium
E:102e heinekertcom
T:bQ2e

Transparency Register No.:82768831 579386

2



9
•102e

From: 102e
Sent: maandag 16 apri’ 2018 18:42
To: 102e
Cc:
Subject: NL and 102 comments on the wine and spirits section of the ELS Mexico Global

Agreement
Attachments: 1604201 8Comments Netherlands and 10 2 a negotiations FTA Mexico-AL DOCX

DearlO2e ,dearlo2e

Attached you wifl find a note, drawn up byThe Netherlands and 10 2 a re)ating to the wine and
spirits section of the modernied GlobalAgreement with Mexico. The note urges the Commission not to accept the
direct apptication of Mexican Iaws or regulations on ELS territory.

We wish you bonne couroge in the (hopefully) final stretch of the negotiations.

Kind regards,

102e

10 2e
Trade Counsellor

Permanent Representation of the Kingdom
of the Netherlands to the European Union

Averiue de Cortenbergh 4 - 10 11040 Brussels 5 BeIgurfl

T 102e

M 102e
E 102e @minbuza.nl

eu.nlmission.org



16
102e

From: 102e

Sent: vrijdag 13 april 2018 15:44

To: 102e

Subject: l2O42Ol8Comment Netherlands negotiations FTA Mexico
Attachments: l2O42Ol8Comment Netherlands negotiations FTA Mexico.docx

Follow Up Flag: Follow up Mag Status:
Flagged

Hi 102e,

Graag een snelle blik voordat ik het doorstuur naar 102e Is niet zozeer inhoudelijk, die punten zijn denk ik

voldoende onder de aandacht gebracht. Commentaar benadrukt vooral het principe en de mogelijke

consequenties. Groet, 10 2 e



36
10 2 e

From: 102e

Sent: dinsdag 20 februari 2018 17:42
To: 102e @heinekencom
Subject: FW: TPC

Hi 102e

Just be info rmed it is unlikely a political deal will be reached this week Probably you heard this as well.
All the best, 102e

From: 102e
Sent dinsdag 20 februari 2018 17:30
To: 102e
Subjecb RE: TPC

DearlO2e

No news really. Commission aims for a political deal this week (rumored tornorrow, Wednesday), but quite some
;sues are stili on the negotiating table. Also no news or contact yet with DG AGRI. Will let you know immediately 1f 1

have some news, be assured of that.
Best regards,
10 2€

From: 102e heineken.com1
Sent: maandag 19 februari 2018 15:04
To: Boumari, Monique
Subject RE: TPC

HI 10 2e

1 hope you had a nice weekend. 1 was wondering 1f you had any news from the TPC last Friday? 1 tried to reach 102

but 1 couldn’t get hold of him. e

Thanks for any feedback

102e

1iIEINEKEN
102e

Global Corporate Relations
Heineken International B.V,

HEINEKEN Brussels Office
37, Square de Meeûs, 1000 Brussels, Belgium
E 102e @heineken.com
T:410 2e

Transparency Register No :82768831 579386

Diselaimer___________________________
The information transmitted is intended only for the person or entity
to which ii is addressed and may contain confidential and/or

1



Informatie hierboven geweigerd o.g.v. 102e (persoonsgegevens) en 11 (interpretatie van 45teksten/artikels) Wob

Van: ‘10 2 e jrjnbuza.nJ
Verzonden: dinsdaQ 16 januari 2018 13:bU
Aan: 1O2 e
CC: f10 2e
Onderwerp: Teksten nav Heineken discussie

Hi (102e

Hierbij de documenten, zoals beloofd:
• De link naar het EU voorstel voor IPR van november 2016

htp:JJtrade.ec.europa,euJdoclib/docsj2O16jdecember]tradoc 155173.pdf
• Bijgevoegd CETA: rond pagina 158 staan de provisies over Gi’s.
• Bijgevoegd de geconsolideerde tekst voor annex over spirits en wijn.
• Link naar overzicht van EU tekstvoorstellen: httpj/trade.ec.europa.eu/doclib/pressJindex.cfm?idzj.694
• Het oude 1997 akkoord:

http://ec,europa .eu/worldjagreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatlesGeneçalData14p?
redirect=true&treatyld=430

Ik ben benieuwd naar jouw bevindingen.

Hartelijke groet,
102e

10 2e

Dlrecte Internationale Marktordening en Hdndelspolltlek

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rijnstraat 8 2515 XP 1 Den 1-laag
Postbus 20061 t 2500 EB 1 Den Haag

102e --

minbuz.nl

10 2 e

@NlwereldPanc1el

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de gcadressecrde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

6



53 (bijlage)

Unién Europea-México

Condena la UE asesinato de reportero
Et Unvrsafi Sn zutor
Nota nformatva
22122O17
Prmera-Esicius
Siï aJtor
P32
Ciudad de Mexico

La delegaciôn de Ja Uni6n Europeajunto con las embajadas de los Estados Miembros de la Uniôn
Europea acreditados en México, asi como las embajadas de Noruega y de Suiza en México,
condenaron ei asesinato de) comunicador Gumaro Pérez e hicieron un ilamado a las autoridades
para que investiguen ei caso y detengan al responsable. A través de un comunicado conjunto
expresaron sus condolencias y profunda solidaridad con los familiares y amigos de la victima.

INCUMPLEN CON LA META DE MODERNIZACIÔN OEL TLCUEM Ei UrnveraI

México y Ja UE cerraron 2017 sin aicanzar ei anhelado pacto preliminar sobre Ja modernizaciôn de)
cap[tuio comercisi del Acuerdo Giobal. En comparecencia ante medios, ei secretario de Economia,
lidefonso Guajardo, y la comisaria europea de Comercio, Ceciiia Maimström, reconocieron que hay
diferencias que impiden ilegar a una conciusiôn. Ei Secretario de Economia dijo que la actuaiizaciôn dei
acuerdo, en vigor desde hace casi 17 aos, requiere mayor tiempo dei previsto para cumpiir con sus
objetvos estratégicos. Las partes no pudieron superar sus diferencias en ei rubro agropecuario. La UE
trata de asegurar la protecciôn de sus marcas gourmet, corno le mozzarella italiana y ei manchego
espafioi, mientras que México busca mejorar ei acceso al mercado europeo para ei esprrago, las
fresas, Ie miel, ei jugo de naranja, ei pltano, ia carne de res y cerdo, entre otros. Tampoco hen definido
ei mecanismo bajo ei cual resoiverân las disputas entre inversionistas y Estado.

Aplazari ei cierre de TLC con la UE
Reforrn& Fridu Aridrade
Nota Informatva
22112/2017
PrirneraNogocios
Fridd Ardrade
PaglT
Ciudid de Mèxico

Se postergô ei fin de las negociaciones para liegar a una nueva versiôn del Tratado de Libre
Comercio entre México y ia Uniôn Europea (TLCUEM). Estaba previsto que las pléticas concluirn
este viernes 22 de diciembre, pero no se llegô a ese objetivo. Fuentes cercanas al proceso dijeron
que se planteé tener una reuniôn con la Comisionada de comercio de la UE, Cecilia Malmström,
en Davos, Suiza, de) 21 al 23 de enero de 2018, antes de la siguiente ronda de) Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) a finales de ese mes.

TLC México-RU esperarFa das ai,os
E Ecnørnistal Mana Aejandra Rodrue
Nrta liformatva
22112/2017
Empresas y Neqoco
Maia Alejantra Rc’drquez
P:29
Ciudad de Mexico

10



Este 2017 Ja relaci6n comercial entre Gran Bretaia y México cerraré con un crecimiento mayor a
20%, superando los 6,432 millones de dôtares, con miras a que en marzo del 2018 los briténicos
saidrén de ta Unién Europea, ei ministro en México, Duncan Taylor, indicô que habrâ una
transiciôn para Ilegar al acuerdo bilateral con nuestro pais, que podria ilegar en dos aos. ‘EI
primer objetivo nuestro es asegurar qua tengamos una transiciôn suave cuando salgamos de la
Unién Europea, primero vamos a empezar a negociar con nuestros amigos de la Uniön Europea,
que puede ser hasta dos afios Pero hasta que lo hagamos vamos a seguir utilizando las mismas
protecciones que vengan en ei acuerdo Unién Europea-México”, dijo Taylor.

Sin acuerdo, concluye ronda comercial entre México y la UE
Ia Jorida/ Susara Gort S
Nota rformatva
2212J201T
Economia
Susana Gnnzai€z S
Pâg:25
Ciudad de exco

La renegociacién del Tratado de Libre Comercio entre la Unk5n Europea y México (TLCUEM) se
extendiô hasta 2018, luego de que la séptima ronda conciuyé este jueves en Bruselas, Bélgica,
sin qua ambas partes lograran cumpiir con ei propésito de modernizarlo antes de que terrninara
2017. “Los trabajos se reanudarén después del receso de fin de afo para buscar la conclusiôn de
este proceso”, puntuaiiz5 la Secretaria de Economia (5E).

México y la UE se dan mâs tiempo para cerrar negociaclôn
E Etonomsti/ Roberto Morates
Nota Inforrnaiivn
2212l2Oi T
Ernpresas y Negocos
Robeto Morales
Ptg:PP.28
Ciudad de Mêxcu

México y la Unlôn Europea (UE) no pudieron Ilegar a un acuerdo en principio para cerrar las
negociaciones de ia modernizach5n de! Tratado de Libre Comercio entre ambos (TLCUEM),
inform6 la Secretaris de Economia (SE). En un principio, las dos partes se comprometieron a
hacer los esfuerzos necesarios para alcanzar a concluir ei proceso negociador en ei 2017;
posteriorrnente, se plantearon ei objetivo de lograr, en Is presente semana, un “acuerdo en
principio” con ei que se consensuara los asuntos més dificiles,

Breves / La Unlôn Europea pide a Môxico reducir arancel de 45% a la leche
E Dia/ Sm autor
Nota riforrnativa
2212I2O17
Econorn t a
Sin aut.or
Pag:9
ndeterrnnado

La Unién Europea pidié reducir ei arancel de 45% que se le cobra a sus exportaciones de leche
a México, como parte de is renegociaciôn del Tratado de Libre Comercio entre ambos (TLCUEM).
En contraste, desde enero de! 2008, Estados Unidos es ei ûnico pais qua goza de ia apertura
total dei mercado mexicano de lécteos, salvo leche cruda por la carencia de un protocolo sanitario.
Tanto para Estados Unidos como para la Unkn Europea, México esté en ei objetivo de sus
intereses exportadores, puesto que se ubic6 como ei mayor importador de leche descremada en
polvo del mundo, con compras externas por 250,235 toneladas de enero a octubre del 2017, de
acuerdo con datos de la Comisi6n Europea.
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Tribijnales permanentes, a anâlisis por México
EI Economsta: Rchrto ‘JInraes
Nota ifcrinativa
22/12(2017
Empresas y Negocios
Rrn.cro Moraes
Pag2&-23
Cudad de México

México pidiô a la Unlén Europea més detalles sobre su propuesta de estabiecer tribunales
permanentes que diriman casos de inversionista-Estado corno parte de la renegociaclôn del
Tratado de Libre Comercio entre ambos. Cuando se intenté negociar un tratado de libre comercio
entre Estados Unidos y la Uniôn Europea, ei tema de mayor debate fue ei de los paneles arbitrales
para protecci6n de inversién, y ahi se complicö de tal manera que ei bioque comunitario Ianz6 un
nuevo modelo al proponer tribunales permanentes.

Indicaciones geogrâficas, con avance sustancial
F.1 Econornsa/ Roberto Morales
Nota Irformativa
2212 Ü17
Empresas y Negcc.ios
Roberto Morales
Pj 29
Ciuciad de Mco

La Uniôn Europea informô que en las negociaciones de! Tratado de Libre Comercio c.on México
(TLCUEM) sôlo quedan pendientes de negociar dos indicaciones geogréficas. “No quedan més
que un par de pendientes sobre los que hay que encontrar soluciones y creo que vamos a
conseguirio”, dijo Cecilia Malmström, comisaria de Comercio de la Unién Europea (UE). EI bloque
europeo propuso a México una lista de 340 nombres de productos en los que busca ei
reconocimiento y protecciön como indicaciones geogréficas, de las cuales 67 tuvieron oposiciön
per parte de! sector privado mexicano.

El Contador
Excelsior! Sin autor
CnI u nri
22/1 2J2017
Dnero
Sir autor
Pg:2
Cioc/aci de Mêxc

(...) Los negociadores de la Secretaria de Economia, que Ileva lidefonso Guajardo, no solamente
estén presionados por las medîdas proteccionistas que ha adoptado ei gobierno de Estados
Unidos, a cargo de Donald Trump, sino que la modernizacién de! acuerdo con la Uniôn Europea
también los ha puesto nerviosos, pues ei bloque econémico exige la exclusividad sobre
ndicaciones geogréficas para algunos quesos que producen y que afectarja las inversiones que
han hecho las empresas mexicanas que elaboran estos productos y que se encuentran asociadas
a la Cémara Nacional de Industriales de la Leche, de Miguel Angel Garcia Paredes. (..)

Split Financiero / Constructora sospechosa
24 HorI Juljo Pdotz
Colurnr a
22/1 2/2017
Neijocos
Julio Pilotzi
Pâg:14
Nacionai
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(._) Resuita que al final, la Cmara Nacional de industriales de la Leche (Canifec), que preside
Miguel Angel Garcia Paredes, decidiô no ampararse ante 10 que pudiera concretarse en las
negociaciones que lieva México en ei Tratado de Libre Comercio con la Unién Europea. Pero nos
cuentan que no todo es miel sobre hojuelas, ya que la divisiôn interna en este gremio es ms que
notoria, ante ei desencanto de algunos porque no se sienten representados y protegidos en ei
capitulo del sector agricola que se discute, y mientras si coma miembros no procedieron al amaro,
algunos analizan hacerio de manera individual; pero la Canilec dice que todo rnuy hien y que si
se ha lievado ei debido proceso. (...)

Unién Europea-México

PEfA PROMULGA LEY DE SEGURIDAD; PASA BALÔN A CORTE El Universal
EI presidente Enrique Peia Nieto promulgô la Ley de Seguridad Interior y advirtié que seré la
SCJN la que decida si la norma se apega a la Constituciôn para entonces implementarla, “De
acuerdo con nuestro marco juridico la Suprema Corte s3lo puede pronunciarse sobre una iey
una vez que ésta ha sido promuigada, por tanto, doy la bienvenda al anélisis que en su
momento lieve a cabo la Corte sobre esta ley. “Soy consciente de que este ordenamiento (...) es
especialmente sensible para la vida publica del pais, por eso no emitiré deciaratoria de
proteccién de seguridad interior en los términos de esta iey hasta que ei méximo tribunai decida
sobre su constitucionalidad”, expuso. Al encabezar en Palacio Nacional la sesiôn del Consejo
Nacionai de Seguridad PibIica, ei mandatario dijo que la Corte “seré ei érbitro legitimado
constitucionalmente para tomar una resoluciôn definitiva”.

VA CNDH POR ACCIÖN DE INCONSTITUCIONALIDAD E Universal

Luego de que fue pubilcada en ei Diano Oficial de la Federaciôn (DOF), RaûI Gonzéiez Pérez,
presidente de ia Comisic5n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reafirm6 que ese
organismo presentarâ una acciön de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad lnterior,
debido a que, asegurô, no se escucharon todas las voces. ‘Tenemos 30 dias a partir de su
promuigaciôn y publicaclôn, a partir de que esté en ei Diana Oficiai de la FederackSn, Tenemos
30 dias para interponerla, estamos en ese anélisis junidico, vamos a acercarnos también las
opiniones de la sociedad clvii en sus argumentos, porque queremos escuchar a esa sociedad
civli e incorporar sus argumentos a la acciôn de inconstitucionalidad”, dijo.

“IRRESPONSABLE”, PROMULGAR LA LEY S) PEA NIETO TENIA DUDAS: SEGURIDAD SIN
GUERRALa

Voceros del colectivo Seguridad Sin Guerra calificaron de “irresponsabie” que ei titular del
Ejecutivo federal, Enrique Peiia Nieto, haya promulgado la Ley de Seguridad Interior (LS1) a
pesar de que en su anuncio de ayer sobre ei tema dej6 ver dudas sobre la constitucionalidad de
la norma. Catalina Pérez Correa, académica de la Divisiôn de Estudios Juridicos dei Centra de
investigaciôn y Docencia Econômicas, y Pablo Girauit Ruiz, de México Unido contra ia
Deiincuencia -ambos integrantes de Seguridad Sin Guerra-, subrayaron que la Ley de
Seguridad interior permite al Ejército o a la Marina actuar en labores de seguridad sin necesidad
de una declaratoria de afectaci6n a la seguridad interior, que en los hechos tendria que decretar
ei Presidente.

AMLO: EL PRÔXIMO PRESIDENTE NO ORDENARÂ REPRIMIR AL PUEBLO Ei Unr.’ersa

Previamente a ia promufgaci6n de la Ley de Seguridad Interior, ei precandidato presidenciai de
Morena pidkS a la ciudadania no preocuparse, ya que, adelant5, ei prôximo jefe supremo de las
Fuerzas Armadas no daré la orden de reprimir al puebio mexicano. El tabasqueio expresé que
ei presidente de ia Repûbiica es ei comandante supremo de las Fuerzas Armadas, “y como va a
haber un cambio y vamos a ganar la Presidencia, ei prôximo presidente de México nunca va a
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dar la orden al Ejércto o a la Marina de reprimir al puebio de México. Hay quienes sostienen
que esta ley se aprobé para que ei Ejército participe en ei fraude electoral de 2018, pero no
deben de preocuparse, porque yo recorro ei pais y recojo los sentimientos de los soidados; los
de ia tropa, tanto del Ejército como la Marina, estén a favor de nuestro movimiento”, dijo.

AN RECHAZA LEY, PERO SIJS GÔBERS PIOEN MILITARES Rz5n

Mientras que ei lider nacional del PAN, Damién Zepeda, se resiste a aceptar la Ley de
Seguridad Interior, en los estados donde gobierna ei bianquiazui viven una oia de violencia, tras
10 cual los mandatarios locales piden ei auxiiio de ia Federacic5n. Hace unos dias, ei dirigente
albiazul consideré un error que “no se hayan escuchado todas las voces que se pronunciaron
en materia de derechos humanos, tanto a nivel nacional como nternacionai”; sin embargo, los
gobernadores de Guanajuato, Baja California Sur y Veracruz dieron ei visto bueno a la nueva
iegisiaciôn e inciusive descartaron que sea un intento por rniiitarizar ei pais.

EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD POBLICA INSTRUYE A ELABORAR UN PROTOCOLO DEL
USO DE LA FUERZA La Crônc Hry

El Consejo Nacionai de Seguridad Pûblica instruyô a ia oficina del Comisionado Nacionai de
Seguridad para que, en coordinaciôn con ei Secretariado Ejecutivo, ia Procuraduria General de
la Repûb!ica y las autoridades competentes de las entidades federativas y municipios, eiaboren
un Protocolo Nacionai de Uso Leg itimo de ia Fuerza. Durante ia 43 sesiôn dei Consejo Nacional
de Seguridad, se pidiô recoger las mejores précticas internacionaies en esta materia, para que
ias policias del pais cuenten con este instrumento necesario para la operaciôn policial. Al leer ei
acuerdo, ei gobernador de Puebia, Roberto Gah, considerô que es necesario contarcon un
protocoio nacional, toda vez que ei uso de ia fuerza se rige por principios internacionalmente
aceptados, tales como la legaiidad, racionalidad, gradualidad, oportunidad y necesidad.

REPROCHAN A ESTADOS DEBILIDAD ANTE NARCO Reforma
Pese a que ei Gobierno federai ha atendido en cinco aöos ei desafio de ia insegurîdad como un
asunto de Estado, en las entidades prevalece la debiiidad institucionai ante ei crimen
organizado, recriminô ayer ei Presidente Enrique Peta Nieto. En ia ûltima sesién del aio del
Consejo Nacionai de Seguridad, ei mandataro recordô que se implementaron acciones, se
apoy6 ia capacitaci6n de policias y se crearon mecanismos para atender ei fenômeno deiictivo.
No obstante, reprochô, dicha debiiidad ha sido aprovechada por organizaciones criminales para
ncrementar su actividad delictiva en algunas zonas y, en ocasiones, para intentar tomar ei
control de esos territorios.

OSORIO; EPN RECIBIÔ UN PAIS AGRAVIADO POR LA VIOLENCIA QUE NO ADMITIA PLANES
SIMPLISTAS L JrnaiH

El titular de la Secretaria de Gobernaciôn, Miguel Ângei Osorio Chong, aseverô que en 2012 ei
presidente Peiia Nieto recibiô un pais agraviado por la violencia, de ahi que la estrategia para
hacer frente a este problema fue de Estado, con mâs inteilgencia que fuerza, y no ia apiicaciôn
de ocurrencias o faisas soluciones. “En 2012, ei Presidente de ia Repiiblica recibiô un pais
agraviado por una violencia creciente y por un fen6meno criminal que ganaba terreno con
rapidez. “La dimensiôn del probiema exigia una profunda responsabiiidad y visk5n de Estado, no
admitfa soluciones mégicas ni simpiistas”, advirtiô durante la 43 sesién del Consejo Nacionai de
Seguridad Püblica. Ei secretario admiti6, sin embargo, que es necesario reconocer io que no ha
dado resuitado y caiificô ia situaciôn actual como apremiante.

SEALAN EN DESVIOS MANO DE BELTRONES Reforma
Manlio Fabio Beltrones, ex lider nacional del PRI, fue alcanzado por las acusaciones de desvios
de recursos del Gobierno de Chihuahua al tricolor. La trianguiaciôn de recursos desde Hacienda
hacia ei Gobierno estatal para iuego destinarios al PRI fue acordada por Beitrones, se revelô
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ayer en is audiencia de vincuiaci6n S proceso del ex secretario del GEN dei PRI Alejandro
Gutérrez Gutiérrez. Una agente de Is Fiscaija del Estado Ieyô ayer una deciaraciôn de Ricardo
Yéfiez Herrera, Secretario de Educaciôn en Is Administracién del priista César Duarte, en ia que
asegura que ei ex presidente nacionsi dal PRI concertô ei desvio rniilonario.

VINCULAN A PROCESO A EX SECRETARIO PRI1STAEI UnversaI

Un juez de garantia determin6 la vincuiaciön a proceso por ei delito de pecuiado en contra de!
ex secretario dal GEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, por su presunta participaclôn en ei
desvjo de 246 mitlones de pesos dol erario, para financiar campaîas electorales durante 2016.
De acuerdo con la acusaci6n del Ministerio Pübiico, ademés dei funcionario, en ia rad politica
para “bianquear11dicho monto estaria inmiscuido ei entonces lider nacionai del PRI, Manlio
Fabio Beltrones.

MEADE: NO HABRÂ DINERO ILEGAL EN Ml CAMPAAEi Univers
Al cumplir una semana en precampaFa, José Antonio Meade prometi6 que a su pre- campaa y
eventual campaÉ’a presidencial no entrarâ ni un solo peso ilicito y de todo se rendir cuentas. “Que no
quepa la menor duda qua en esta campafia no va a haber absolutamente un peso que no tenga un
onigen licito y sobre ei cual no se pueda rendir cuentas”, asegurô. Meade Kunibrea se reuniô con
consejeros politicos y cuadros del PRI en Sonora, ante quienes ademas dia un espaldarazo a Beltrones
Rivera, al que describiô como in personaje distinguido de! partido.

AMLO VA POR POLi1ICA TRIBUTARIA DE EMERGENCIA El Economsta
El precandidato presidencial del Movimiento de Regeneraci6n Nacional (Morena), Andrés Manuel
L6pez Obrador, asegurô que eIaborar un plan de emergencta de politica fiscal para México, luego de
ta aprobaciôn de ta reforma fiscal en Estados Unidos. Dijo que su equipo ya estudia las consecuencias
que se tendrian en México con ia aprobaciôn de la reforma fiscal estadounidense, debido a que
iniciaimente habria una competencia desleal, pues México tendria impuestos més attos. Recordé que
su “Proyecto de Desarrolio 2018-2024 propone la reducciôn de 16 a 8% en Is tasa de! IVA en toda is
frontera, a fin de homologar ei impuesto al consumo con Estados Unidos. Lôpez Obrador afirmô que,
en casa de ser necesanio, sugeriria reformas legales al Congreso.

AVALAN UCENCIA DE CL BRONCO PARA COMPETIR EN 2018 Ei Unversal
Las comisiones unidas de Gobernaciôn y Legisiaciôn del Congreso local votaron a favor de la licencia
de seis meses qua solicitc5 ei gobernador Jaime Rodrïguez Caiden5n para separarse dal cargo, a fin de
abocarse a la recopilacién de firmas para su registro coma aspirante a candidato presidencial
independiente y qua de lograr dicho requisito, pueda contender por te Presidencia de la Repiblica.
Samuel Garcia, diputado de Movimiento Ciudadano, votô en contra, mientras su compat’iera de
bancada Maniela Saldivar se abstuvo. A favor del proyecto de dictamen, qua ser sometido este
viernes a la consideracién del piano, sufragaron 16 legisladores.

Economia-Finanzas

DESCARTA SHCP BAJAR IMPUESTOS A EMPRESAS El Sol de México
La Secretaria de Hacienda no contempla aumentar ei déficit pCiblico para modificar la estructura
tributaria de México ante la reforma fiscal de Estados Unidos. “Se estarâ evaiuando si es
necesario realizar modificaciones al marco fiscal mexicano”, dice un documento elaborado por
la dependencia que encabeza iosé Antonio GonzIez Anaya, y cuya copia estâ en poder de Ei
Sol de México. Pero deja en ciaro: “Dado que no existe margen para incrementar ia deuda
publicar en ningûn momento se propondrâ fondear una disminuciôn en la tasa de Impuesto
Sobre la Renta (ISR) corporativo con mayor déficit pubiico”. Cabe recordar que diversas voces
del sector econômico y cipuias empresariales mexicanas demandan al gobierno federal tomar
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medidas urgentes ante las nuevas disposiciones fiscales de Estados Unidos. Inciuso hen
advertido que esta reforma fiscal que implementö Donald Trump es ms peligrosa que un
fracaso en las renegociaciones del TLCAN o una crisis politica durante 2018 en ei contexto
electoral.

SHCP AFINA RESPUESTA A REFORMA I9SCAL DE EU Ei Ecnncmist

Ante Ja reforma fiscal de Estados Unidos, tendremos que hacer algo, pero somos conscientes
de las limitaciones: no pondremos en riesgo la disciplina presupuestal, ni tenemos margen para
incrementar la deuda pûblica, dice José Antonio Gonzâlez Anaya, secretario de Hacienda. No
hay una fecha para anunciar las medidas, pero estâ claro que ei encargado de elaborar la
propuesta es ei subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher. La premisa con la que
Hacienda trabaja es que cualquier propuesta de reducciôn del ISR corporativo en México debe
ir acompaPiada de limites a las deducciones como las que Estados Unidos ha implementado. En
ei caso de los impuestos a las personas fisicas, Hacienda no considera necesario realizar
modificaciones al ISR, en buena medida porque en Estados Unidos no hubo cambios mayores
en este rubro.

BMV PIDE NO APANICARSE” POR REFORMA TRIBUTARIA EN EU EI Econornista
El director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José Oriol Bosch, hizo un Ilamado a
los inversionistas a no entrar en pénico ante la aprobacién de Ja reforma fiscal de las Estados
Unidos, sino verla coma una oportunidad para México. ‘Falta ver los detalies y los tiempos, lo
que dira, sobre todo a los inversionistas, que no hay que ‘apanicarse’, creo que es mâs fâcil
siempre ser ms pesimista. Hay que verlo como una oportunidad para revisar o cambiar, si es ei
caso”, sostuvo ei directivo en conferencia con motivo de la colocaclôn del tercer Certificado de
Capital de Desarrollo del fondo privado Northgate Capital, José Oriol Bosch confia en que le
Secretarie de Hacienda y Crédito Ptiblico tomar la mejor decislôn si surgiera la necesidad de
hacer un cambio en ei pais para contrarrestar aigûn impacto.

INFLACIÖN EN 6.69%. LA MAS ALTA EN 16 AIO5 La Razôn

La inflackn en ei pais superö nuevamente las previsiones de los analistas durante la primera
mitad de diciembre y alcanzé un nuevo mximo del afio al Ilegar a 6.69 por ciento, niveles no
vistos en 16 ai’os y medio, tras los avances que mostraron los precios de servicios relacionados
con ei periodo vacacional como las tarifas aéreas y hoteleras. El indice de precios al
consumidor aumenté 0.44 por ciento en las primeras das semanas de este mes, report6 ei
Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (inegi), con lo que se incrementa la probabilidad de
que en febrero, ei Banco de México (Banxico) decida un nuevo tncremento, de 0.25 puntos, en
las tasas de interés.

BANXICO ANTICIPA UN 2018 COMPLEJO POR LA INFLACIÔN Ecé1s:or

Alejandro Diaz de Leôn, gobernador del Banco de México, se?ialô que hay un entorno adverso y
un balance de riesgos desfavorable para bajar la inflaciôn. Explicô que, ante esto, desde la
semana pasada la Junta de Gobierno decidiö aumentar la tasa de interés a 7.25 por ciento. En
entrevista, reconociô que ei panorama es ms complejo de lo que se habia anticipado; no
obstante, considerô qua en enero comenzarâ una inflexiôn a la baja de los precios. Diaz de
Leôn dijo que Ja coordinaciôn institucional con la Secretaria de Hacienda se ha reforzado con
varias reuniones de trabajo y un dilogo intenso.

LLEGA IMPORTACIÔN DE GASOLINA A 78% Refonna

En noviembre, Pemex rompiô récord en imporlacién de gasolinas. Durante ese mes la empresa del
Estado import6 637.6 mii barriles diarios de gasolinas, la cifra mensual ms alta desde que se tienen
registros. Este dato es superior en 11 por ciento a las importaciones, de gasolinas del mismo mes dal
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aio pasado, cuando se cornpraron 575.5 mii barriles diarios, de acuerdo con los indicadores petroleros
emitidos por Pemex. Asi, los 637.6 mii barriies diarios de gasolina representaron 78 por ciento de las
ventas totales del combustible en ei Pais, las cuales sumaron en total 813.5 mi! barriles diarios.

EL PROVECTO DEL NAICM SIGUE: SCTE Heraldo d Mxico
El Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), sobre lo que fue ei ago de Texeoco sigue
adelante, y se estima para 2018 pasar de 40 m3l a 100 mii empleos, dija Gerardo Ruiz Esparza,
secretario de Comunicaciones y Transportes. En una reuniôn con El Heraldo de México, asegurô que es
inviable ampliar la base aérea de Santa Lucla coma propuso Andrés Manuel Löpez Obrador, al advertir
que de ganar las elecciones, canceiaré ei proyecto de Texcoco y construiré das pistes en la primera.
Agregô que hay ms de 145 mii millones de pesos comprometidos en eI proyecto, en ei que se
involucrarén ms de 750 inversionistas nacionales y extranjeros. Asegur5 que no hay marcha atrâs y en
2020 se entregaré la primera etapa.

Delegaclôn de la Uniôn Europea en México
Faeo de la Reforina 1675
Lomas de Chapultepec, C.P. 11øO

Tel. +52(55) S54 9O6
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Van: 102e @mirlbuza.n)>

Verzonden: maandag 27 november 2017 20:56
kan: 1102e

CC: 1102e

Onderwerp: RE: Voorlopige agenda CSA 4 december as.

Dank voor bericht!

From: 102e

Sent: maandag 27 november 2017 14:08:52
To: 1102e

Cc: 102e

Subject: Re: Voorlopige agenda CSA 4 december as.

Ja klopt,11 1
Zal het meenemen in de

( structie.

Groet, 102e

Verstuurd vanaf mIjn IPad

Op 27 nov. 2017 om 20:00 heeft 10 2e 1minbuza.nl> het volgende geschreven

Veel dank, begrijp hieruit dat wij dus zorg van Heineken meenemen bij NL Inzet.

Wrnb goed om mee te nemen in de achtergrond vcl instructie.

Groet
102e

From: 102e

Sent: maandag 27 november 2017 12:59:40
( o: 102e

Cc: 102e

Subject: Re: Voorlopige agenda CSA 4 december a.s

Hoi 102

Ja di is mij bekend. Ik ben hierover benaderd door Heineken en heb er uitgebreid over gesproken met hen. Kan het evt.
Noemen in de CSA-instructie.
Groet, 102e

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 27 nov. 2017 om 18:56 heeft 102e @mlnez.nI> het volgende geschreven:

Hoi 102e

Ik heb geen idee, maar do5sierhouder 102e (in CC) waarschijnlijk wel. 102e Is dit bij jou bekend?

Groeten, Ilse

Van: 102e minbuza.nl1



Verzonden: maandag 27 november 2017 17:38
Aan: $102e

Onderwerp: RE: Voorlopige agenda CSA 4 december a,s.

Ha l6

Als ik me niet vergis heeft Herneken een belang bij de richtlijn gedist dranken specifiek om bescherming van tequila in relatie tot
de Heineken Desperados.

Zal dat punt worden verwerkt in de CSA instructie?

Groet
102e

From 1102e

Sent: maandag 27 november 2017 10:37:57
102e

Cc: 102e

Subject: Voorlopge agenda CSA 4 december a.s.
Beste collega’s,

Het volgende CSA vindt plaats op maandag 4 december. Er is nog geen voorlopige agenda verschenen, maar we hebben
gehoord dat er gesproken zal worden over de Conimissiemededeling over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid
(GIB) dle op 29 november verschijnt. Ook zal het CSA spreken over het Coniniissievoorstel over gedistilleerde dranken en
bescherming van geografische benamingen.

Ik stel voor dat we de instructies schriftelijk afstemmen op vrijdag 1 december tussen 11.00 en 14.00 uur. Mocht je niet
herekbaar zijn In deze periode, geef me dan even door wie je vervangt.

Tot vrljdagl

Vriendelijke groeten.
102e

Directie Europees Landbouw- en Visserijbeleld en Voedselzekerheld
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedseikwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 1 2595 AC Den Haag 1 A-Passage 4
Postbus 20401 1 2500 EK Den Haag

102e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden.
wordt ii verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook. die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by rnistake, you
are requested to inforrn the sender and delete the message.
The State accepts no liability for darnage of any kind resulting from the
risks Inherent In the electronlc transmlssion of messages.
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