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Geachte , 

In uw brief van 30 november 2020 heeft u met een beroep op de Wet 
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over ontmoetingen 
tussen PV-EZK en Engie, Shell en Gasunie.  

U vraagt kopieën van alle documentatie met betrekking tot onderstaande 
ontmoetingen: 

• Tussen de vertegenwoordiger van Economische Zaken, actief voor de
Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in de EU en ENGIE op 29
februari 2019;

• 2. Tussen de vertegenwoordiger van Economische Zaken, actief voor de
Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in de EU en Shell Nederland
op 26 februari 2019;

• 3. Tussen de vertegenwoordiger van Economische Zaken, actief voor de
Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging en Gasunie op 17 januari
2019.

Daarnaast ontvangt u graag de naam van de aanwezige vertegenwoordigers van 
de bezoekende bedrijven/organisaties. 

Procedure  
Tussen 30 november 2020 en 29 januari 2021 heeft u telefonisch contact gehad 
met medewerkers van mijn ministerie, te weten de  over de 
(voortgang van de) Wob-procedure op 6 januari en  over de 
(voorgang van de) Wob-procedure op 28 januari. Tevens heeft u, zoals telefonisch 
met u besproken op 6 januari 2021 een ontvangstbevestiging ontvangen per mail 
op 6 januari 2021.  

Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 
verwijs ik u naar de bijlage 1. 
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Inventarisatie documenten  
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 4 (inclusief bijlagen) documenten 
aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als 
bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de 
corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is 
wat is besloten.  
 
Zienswijzen  
U bent er over geïnformeerd dat er derde belanghebbenden zijn bij de 
openbaarmaking van de documenten en dat deze in de gelegenheid zijn gesteld 
hierover hun zienswijze te geven. 
 
De ontvangen zienswijzen van de derde belanghebbenden heb ik in mijn 
belangenafweging meegenomen. Zie het onderdeel Overwegingen van dit besluit 
 
Besluit 
Ik heb besloten de documenten met nummers 1, 2 en 3 openbaar te maken met 
uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens. Voor de motivering 
verwijs ik naar onderdeel Overwegingen van dit besluit. 
 
Ik heb besloten een deel van de door u gevraagde informatie opgenomen in het 
document met nummer 3.a gedeeltelijk openbaar te maken. Voor de motivering 
verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit. 
 
Overwegingen  
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.  
 
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. 
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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. 
 
In de documenten met nummers 1, 2, 3 en 3.a staan persoonsgegevens, zoals 
namen, e-mailadressen, telefoonnummers en handtekeningen. Ik ben van oordeel 
dat t.a.v. deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt 
geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom 
heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit deze documenten.  
Ik ben van oordeel dat ten aanzien van de namen van functionarissen die 
vanwege hun functie in de openbaarheid treden en vanuit die hoedanigheid in 
openbare bronnen te vinden zijn het belang van openbaarheid zwaarder weegt 
dan het belang van de persoonlijke levenssfeer. Daarom heb ik deze 
persoonsgegevens openbaar gemaakt. 
 
Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van 
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om 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 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. 
 
Weigeren o.g.v. artikel 11, eerste lid, van de Wob 
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. 
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Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, 
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.  
 
Het document met nummer 3.a is opgesteld ten behoeve van intern beraad en 
bevat persoonlijke beleidsopvattingen. Ik verstrek daarover geen informatie. Ik 
acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering 
indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de 
publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 
11, tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te 
verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen. Deze persoonlijke 
beleidsopvattingen heb ik uit het document verwijderd.   
 
Wijze van openbaarmaking 
De documenten die met dit besluit gedeeltelijk openbaar worden gemaakt treft u 
bij dit besluit in kopie aan. 
 
Dit besluit en de stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, 
worden geanonimiseerd op www.rijksoverheid.nl geplaatst. 
 
Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 
 
Hoogachtend, 
 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze: 

G.M. Keijzer-Baldé 
plaatsvervangend secretaris-generaal 
 
 
 
 
 
 
Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de weigering om informatie openbaar te 
maken kan binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste 
zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden 
gericht aan: de Minister van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en 
Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in 
de aanhef vermelde datum. 
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 Pagina 5 van 9 
 

Directie Europese en 
Internationale Zaken 
 

 
Ons kenmerk 
DEIZ / 21005055 
 

Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Wob  
 
Artikel 1 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

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

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

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

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

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

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

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

h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van 
deze of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij 
een overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke 
doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd; 

i. overheidsorgaan: 
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is 
ingesteld, of 
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. 

 
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. 
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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 6 
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek 
is ontvangen. 
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. 
Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk 
gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker. 
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de 
termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na 
die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven 
aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de 
belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de 
daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het 
bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder 
vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden 
gegeven. 
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de 
informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar 
verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de 
informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is 
bekendgemaakt. 
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-
informatie: 

a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee 
weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te 
verstrekken terwijl naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar 
tegen heeft; 

b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, 
indien de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een 
verlenging rechtvaardigt; 

c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing. 
 
Artikel 7 
1. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie met betrekking tot de documenten 
die de verlangde informatie bevatten door: 

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

b. kennisneming van de inhoud toe te staan, 
c. een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of 
d. inlichtingen daaruit te verschaffen. 

2. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie in de door de verzoeker verzochte 
vorm, tenzij: 
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a. het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet gevergd 
kan worden; 

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

3. Indien het verzoek betrekking heeft op milieu-informatie als bedoeld in artikel 
19.1a, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer, verstrekt het 
bestuursorgaan, zo nodig, en indien deze informatie voorhanden is, tevens 
informatie over de methoden die zijn gebruikt bij het samenstellen van 
eerstbedoelde informatie. 
 
Artikel 10 
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 voorzover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en 
het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-
informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in 
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-
informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet 
opweegt tegen het daar genoemde belang. 
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van 
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk 
karakter.  
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken 
van milieu-informatie. 
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7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 
belangen: 

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het 
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in 
aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het 
milieu. 
 
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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1. 2019-01-10 
15.24  

E-mail RE_ 
Meeting_Introdu
ction Gasunie 

Deels 
Openbaar 

10.2.e Gasunie  
BuZa 
EZK 

Gasunie  
BuZa 
EZK 

2. 2019-01-17 
09.30 

E-mail Accepted_ 
Kennismaking 
Sebastian 
Kaemmer - 
Sophie van Eck 

Deels 
Openbaar 

10.2.e Gasunie BuZa 
EZK 

3. 2019-02-25 
18.35  

E-mail Voorbereiding 
lunch Shell 

Deels 
Openbaar 

10.2.e BuZa 
EZK 

BuZa 
 

3.a 2019-02-25 
18.35   

Bijlage Bijlage bij 
Voorbereiding 
lunch residentie 
Shell_2502 

Deels 
Openbaar 

10.2.e 
11.1 

BuZa 
EZK 

BuZa 
 

 Bijlage 2 – Inventarislijst  





EU Affairs Advisor

E: @gasunie.nl
T: +32 
M: +31 

From:  
Sent: maandag 24 december 2018 9:14
To: @minez.nl>
Cc: @minbuza.nl>
Subject: Re: Meeting/Introduction Gasunie
 
Dear ,
 
I am afraid I don’t have much more information, our British counter part National Grid informed
us that there was a deadline to provide questions and remarks until 20 December and a meeting
specifically on the future energy relationship will be held on 10 January to form a Commission
negotiation mandate for the future relationship.
 
I will check with my colleagues in Den Haag, they had already some discussions with EZK on this
specific point. A lot of the discussions in the recent past have circulated around the No Deal
Scenario, so it’s good to also look a bit further than Doomsday :-) 
 
Best regards and Merry Christmas!
 

 
 
Sent from my iPhone

On 21 Dec 2018, at 15:41, @minez.nl> wrote:

Dear ,

Thanks for your e-mail and apologies for my late response! We haven’t received any formal notice about
it, but our impression is as well that the RO PCY wants to bring the Gas Directive to CRP rather quickly.
This is also mentioned in the working programme that they have presented during the Energy Council.
 

Do you have more information about the BREXIT meeting on the 10th of January? Accordingly I can
prepare for the meeting and of course I would be happy to get input from your side as well.
 
Best wishes,

 

Van: @gasunie.nl> 
Verzonden: dinsdag 18 december 2018 23:23
Aan: @minez.nl>
Onderwerp: Re: Meeting/Introduction Gasunie

10.2.e

10.2.e
10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e



 
No worries! On the gas directive, I understand that the Romanian presidency is
working on a new proposal based on the second revision and wants to put this
quickly through working group to Coreper in January. Do you know anything
further? 
 
On BREXIT there will be a meeting by all Member states on 10 January to discuss
the EU’s energy negotiation mandate for a future relationship. I think there was a
deadline on December to provide input, just wondering whether you need some
input from our interconnector business bbl?
 
Best regards 
 

 

Sent from my iPhone

On 18 Dec 2018, at 18:23, @minez.nl> wrote:

Dear ,
 
Thanks for your message, these weeks are indeed quite busy,
especially in view of the trilogues on market design taking place. I
wasn't able to call before, would it also be possible for you to send
your questions via e-mail so that I have a chance to look at it tonight? 
 
Thanks for your understanding! And January would be a good month
for an introductory meeting :-). 
 
Best  
 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 18 dec. 2018 om 13:27 heeft 
< @gasunie.nl> het volgende geschreven:

Dear ,
 
I hope all is well and not too stressful between Den Haag and
Brussels. I have some questions relating to the energy council, so I
was wondering whether you had some time for a short phone
call?  
 
with kind regards, 

EU Affairs Advisor

E: @gasunie.nl
T: +32 
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M: +31 

From: @minez.nl> 
Sent: vrijdag 23 november 2018 17:08
To: @gasunie.nl>
Subject: RE: Meeting/Introduction Gasunie
 
Dear ,
 
Thanks for your e-mail and it would be great to learn more about your
work in Brussels! This month I’ll combine my new position in Brussels
together with my current job in the Hague, so unfortunately I have
limited options to meet in Brussels. However, next Friday could work if
you have the possibility to come to The Hague that day. Otherwise I
would propose so schedule a meeting in January in Brussels.
 
Many thanks and looking forward to meeting you.
 
Best regards,

 

Van: @gasunie.nl> 
Verzonden: vrijdag 23 november 2018 12:53
Aan: @minez.nl>
Onderwerp: Meeting/Introduction Gasunie
 
Dear ,
 
As you are taking over from  in Brussels, I was wondering
whether we could meet and introduce Gasunie in the coming
days? We could meet in Den Haag or in Brussels as convenient for
you.  
 
with kind regards, 

EU Affairs Advisor

E: @gasunie.nl
T: +32 
M: +31 
I: www.gasunie.nl

N.V. Nederlandse Gasunie
International & Regulatory Affairs
Rond Point Schuman 6 bt 5 B
1040 Bruxelles

Before printing, think about the environment.

This communication is intended only for use by the
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addressee. It may contain confidential or privileged
information. If you receive this communication
unintentionally, please let us know by replying
immediately. N.V. Nederlandse Gasunie does not
guarantee that the information sent with this E-mail
is correct and does not accept any liability for
damages related thereto.

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
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. If you
are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the
message.
The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

This communication is intended only for use by the
addressee. It may contain confidential or privileged
information. If you receive this communication
unintentionally, please let us know by replying
immediately. N.V. Nederlandse Gasunie does not
guarantee that the information sent with this E-mail
is correct and does not accept any liability for
damages related thereto.

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 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. If
you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from
the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain
confidential or privileged information. If you receive this communication
unintentionally, please let us know by replying immediately. N.V. Nederlandse
Gasunie does not guarantee that the information sent with this E-mail is
correct and does not accept any liability for damages related thereto.

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 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. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential
or privileged information. If you receive this communication unintentionally, please let us
know by replying immediately. N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the
information sent with this E-mail is correct and does not accept any liability for damages
related thereto.

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 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. If you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete



the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential
or privileged information. If you receive this communication unintentionally, please let us
know by replying immediately. N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the
information sent with this E-mail is correct and does not accept any liability for damages
related thereto.
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Van: @minbuza.nl>
Verzonden: maandag 25 februari 2019 18:35
Aan:
CC: BRE-GM; BRE-CDP
Onderwerp: Voorbereiding lunch Shell 
Bijlagen: Voorbereiding lunch residentie Shell_2502.docx

Beste , 

Bijgevoegd vinden jullie een korte achtergrond voor de lunch morgen op de residentie met Marjan van Loon van 
Shell. Ik heb mogelijke vragen opgesteld in afstemming met Den Haag. Als jullie hierover nog vragen hebben, hoor ik 
het graag.  

Vriendelijke groet, 

  

 
 

manent Representation of the Kingdom of the Netherlands to the EU 
ue de Cortenbergh 4-10 | 1040 Brussels | Belgium 

32)  | E @minbuza.nl 
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Voorbereiding lunch residentie Shell 26 februari 

Marjan van Loon (President-Directeur Shell) 
 

 (Senior EU Affairs manager) 

Carbon Capture Utilisation and Storage (CCUS): 
• Voor het realiseren van de doelstellingen voor CO2-reductie bij de energie-intensieve

industrie, speelt de afvang en opslag van CO2 (CCS) en de afvang en hergebruik van CO2
(CCU) een belangrijke rol. CCS kan bijvoorbeeld direct worden toegepast door de energie-
intensieve industrie in haar productieprocessen, maar kan ook worden ingezet voor de
productie van emissievrije (blauwe) waterstof uit fossiele energiedragers.

• In het voorlopige Klimaatakkoord is afgesproken dat de subsidieregeling voor
hernieuwbare energie (SDE+) zal worden uitgebreid naar andere CO2-reducerende
technieken, waaronder CCSU. Afgesproken is dat de nieuwe regeling (SDE++) alleen voor
CCS-projecten wordt benut die bijdragen aan de opgave voor de industrie in 2030,
waarvoor geen kosteneffectieve alternatieven zijn en die een bijdrage leveren aan de
doelen voor 2050. Verder zal iedere industriële grootverbruiker (waaronder raffinaderijen
van Shell) een bindend CO2-reductiepad krijgen opgelegd. Bedrijven die afwijken van dit
pad, krijgen een boete opgelegd in de vorm van een CO2-prijs.

• Nederland is voorstander van het realiseren van klimaatneutraliteit in 2050, waarin CCS
een belangrijke rol kan spelen. Daarom is de inzet om aandacht te vragen voor CCS in de
discussie rondom de mededeling voor een lange termijn klimaatstrategie (LTS ‘a clean
planet for all’). Zo kan CCS worden gefinancierd door Europees
financieringsinstrumentarium, zoals het Innovatiefonds. Dit fonds, dat wordt gefinancierd
uit de verkoop van ETS-rechten, zal circa 10 miljard euro beschikbaar stellen voor de uitrol
van CO2-arme technologieën in de elektriciteitssector en industrie.

• Verder wil Nederland ook samenwerken met andere LS om te bezien op welke wijze de
regelgeving voor de Europese energiemarkt kan worden aangepast om de uitrol van CCS
te bevorderen, bijvoorbeeld in de herziening van de wetgeving voor de Europese gasmarkt
dat naar verwachting volgend jaar door de Commissie wordt gepresenteerd.

Mogelijke vragen:

o Welke aanpassingen aan het Europees regelgevend kader zijn volgens Shell nodig voor
de uitrol van CCS en CCU? Welke subsidieregelingen zijn relevant?

o Gegeven het belang van een level playing field voor verduurzaming van de Europese
industrie: in welke mate is er binnen de Europese chemie en raffinagesector steun
voor een Europese aanpak? Wat zijn belangrijke elementen hiervoor?

o Wat is de rol van Shell in waterstof?

Nord Stream 2 
• Shell is onderdeel van het consortium van Noordwest Europese bedrijven dat betrokken is

bij de financiering van NS2. Shell heeft het proces rondom de wijziging van de gasrichtlijn
nauwlettend gevolgd en hierover ook meerdere malen contact opgenomen met de PV.

• Shell heeft zich tot op heden neutraal uitgelaten over het akkoord dat is bereikt tussen de
Raad, het EP en de CIE op de wijziging van de gasrichtlijn. 

• NL is van mening dat NS2 door de markt moet kunnen worden bepaald. NL heeft zich
kritisch uitgelaten over de wijziging van de gasrichtlijn, met name t.a.v. de
competentieoverdracht voor onderhandelingen over de voorwaarden van de pijpleiding
naar de Europese Commissie, en beperkte uitzonderingsmogelijkheden voor pijpleidingen
in aanbouw. NL heeft uiteindelijk ingestemd met de wijziging van de gasrichtlijn na het
Kamerdebat op 20 februari jongstleden.

• Mogelijk refereert Shell aan mogelijke sancties van de VS op NS2 op bedrijven die
betrokken zijn. Advies is om te vragen naar de laatste stand van zaken in de communicatie
van de VS richting Shell / het consortium.
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