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Betreft Wob-besluit kwestie Armeense genocide

Geachte

Bij brief van 29 augustus 2019, ontvangen op 3 september 2019, hebt u namens
de — een verzoek op grond van
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend.

U verzoekt om informatie en documenten met betrekking tot (de erkenning van)
de Armeense genocide van 1915, door de regering ook wel aangeduid als “de
kwestie van de Armeense genocide”. Dit verzoek ziet onder andere op, maar Is
niet beperkt tot;
1. Alle relevante beleidsdocumenten;
2. Alle interne correspondentie binnen uw bestuursorgaan;
3. Alle externe correspondentie met andere organen van de Staat en derde
partijen (waaronder andere staten);
4. Alle notulen van vergaderingen en interne en extern ontvangen notities over dit
onderwerp;
5, Alle externe correspondentie over het onderwerp, met name met Armeense
organisaties in Nederland, en wetenschappers en wetenschappelijke instituten.

Uw verzoek betreft de periode van 1 januari 2000 tot en met 28 augustus 2019.

Verloop van de procedure
Bij brief van 5 september 201g is de ontvangst van uw verzoek bevestigd, bij brief
van 24 september 2019 is de beslistermijn verdaagd. Op 21 november 2019 heeft
telefonisch contact plaatsgevonden tussen een medewerker van uw Organisatie en
een medewerker van mijn ministerie waarin is aangegeven wat de stand van
zaken is ten aanzien van de behandeling van het verzoek.

In reactie op uw verzoek bericht ik u als volgt.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Uitgangspunt van de Wob is dat
er, in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, een recht op
openbaarmaking van informatie bestaat. Het bestuursorgaan kan openbaarmaking
van informatie achterwege laten wanneer zich (een of meer van) de in artikel 10
en 11 van de wet genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen voordoen.
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Inventarisatie van de documenten
Naar aanleiding van een Wob-verzoek uit 2016 over hetzelfde onderwerp zijn
reeds eerder documenten openbaar gemaakt. Voor de documenten in de periode
1 januari 2000 tot 2 juni 2016 verwijs ik u naar het desbetreffende Wob-besiult
van 20 december 2017. Dit besluit, met de bijiagen, is gepubliceerd op internet:

hps/Livd.rUkSOverh:1nL/nun stens/m rste ‘ï’ -van-aflernne
lvmerIv.Q1)-Qe)nL2Q 1

kwestie-van-de meens-genocic1
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Een gelijkluidend verzoek heeft 11 ingediend bij de ministeries van Buitenlandse
Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor documenten afkomstig van die
ministeries verwijs ik naar de besluiten van betreffende ministeries,

In aanvulling op het eerdere verzoek zijn de volgende documenten aangetroffen:

WE Datum Document / onderwerp Afzen- Beoordeling Wob
der

1 1 april Mail/verzoek om in ontvangst nemen FAON Reeds in uw bezit
2019 petitie inzake Armeense genocide

2 19 april Mail/afwijzing uitnodiging In ontvangst AZ Reeds in uw bezit
2019 nemen petitie

3 23 april Brief/ Erkenning Armeens genocide SAO Reeds in uw bezit
2019

4 23 april Mail/in ontvangst nemen petitie door FAON Reeds In uw bezit
2019 communicatie adviseur MP

5 13 juni Brief/ Antwoord inzake Erkenning Ministerie Reeds in uw bezit en
2019 Armeense genocide BZ openbaar (ri

bnef-aan
samenwerkende -

armeense

tgr!-’
6 16 Notulen MR 16 februari 2018 AZ Niet openbaar

februari 10, 2, g en 11 Wob
2018

7 23 Notulen MR 23 februari 2018 AZ Niet openbaar
februari 10, 2, g en 11 Wob
2018

8 14 maart Brief/Verzoek om aanbieden petitie FAON Reeds in uw bezit
2018 inzake Armeense genocide

g 6 april Notulen MR 6 april 2018 AZ Niet openbaar
2018 10, 2, g en 11 Wob

10 20/21 Mail in het kader van de formatie over FAON Reeds in uw bezit
augustus erkenning Armeense genocide AZ
2017

11 18 Notitie / Geannoteerde agenda RDIA AZ Niet openbaar
december 19 december 2017 10, 2, g en 11 Wob
2017
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Nr. Datum Document/onderwerp Afzender Beoordeling Wok___12 19 RDIA Onderraad Conclusies / AZ Niet openbaar
december Kabinetsreactie op advies CAW en EVA 10, 2, g en 11 Wob
2017 over het gebruik van de term

‘genocide’ door politici, als ook de
bijbehorende beantwoording van
Kamervragen

13 3 juni Notulen MR 3 juni 2016 AZ Niet openbaar
2016 10, 2, g en 11 Wob

14 19 Brief/verzoek om uitnodiging van FAON Reeds in uw bezit
januari president Sagsyan van Armenië aan te
2015 nemen om de herdenking van 100 jaar

Armeense genocide bij te wonen
15 20 Mail! Verwijzing naar krantenbericht FAON Reeds in uw bezit

januari The Independent inzicht tijdstip
2015 Gallipolli-herdenking

16 15 april Mali/Uitnodiging bijeenkomst 100- Armeense in overleg met verzoeker
2015 jarige herdenking van de Armeense Kerk en St. geen openbaarmaking

genocide AGMA van document.
17 22 april Notitie / Afmelding herdenking kwestie AZ Niet openbaar

2015 Armeens genocide in Almelo 2014 van 10, 2, g en 11 Wob
15 april 2015.

18 23 april Mail/afwijzing uitnodiging bijeenkomst Armeense in overleg met verzoeker
2015 100-jarige herdenking van de Kerk geen openbaarmaking

Armeense genocide van document.
19 1 mei Brief/Reactie op afwijzing uitnodiging Armeense In overleg met verzoeker

2015 van 14 april 2019 Kerk geen openbaarmaking
van document.

20 15 april Brief/Visie op ontvangst President GÜI Nederland Reeds in uw bezit
2012 In Nederland ACRO

21 6 april Brief/Uitnodiging herdenking Armeense FAON Reeds in uw bezit
2011 genocide

Besluit

Een groot aantal documenten is reeds in uw bezit omdat deze documenten van uw
organisatie afkomstig zijn dan wel aan uw Organisatie geadresseerd zijn.

Daarnaast zijn ten aanzien van uw verzoek notulen van de ministerraad dan wel
een onderraad aangetroffen alsmede een interne notitie. Deze documenten besluit
ik niet openbaar te maken met een beroep op de artikelen 10, 2, g en artikel ii
Wob. Ik zal dit hieronder nader toelichten bij ‘Overwegingen’.

Vervolg:
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Overwegingen

N_otulen ministerraad! conclusies onderraad/geanpoteerde agenda

De documenten met de nummers 6, 7, 9 en 13 betreffen notulen van de
ministerraad (MR-notulen) en de nummers 11 en 12 betreffen conclusies en degeannoteerde agenda van de onderraad RD1A (Raad Defensie en InternationaleAangelegenheden). Deze documenten besluit ik niet openbaar te maken op grondvan de artikelen 10, tweede lid, onder g, en 11 van de Wob.

Persoonlijke beleidsopvattingen
Artikel 11, lid 1 van de Wob bepaalt dat in het geval van een verzoek ominformatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geeninformatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip
“documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad” onder meer moet wordenbegrepen: nota’s van ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden,correspondentie tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeriesonderling, concepten van stukken, agenda’s, notulen, samenvattingeri enconclusies 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 menmoet deze bedoeling redelijkerwijs kunnen vermoeden. Voornoemde beperking opde informatieverplichting is in de Wob opgenomen, omdat een ongehinderdebijdrage aan de beleidsvorming en -voorbereiding gewaarborgd moet zijn.
Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die het bestuursorgaan voor zijn
rekening wil nemen relevant. Onder persoonlijke beleidsopvattirigen worden
verstaan: meningen, opinies, commentaren, voorstellen, conclusies met de
daartoe aangevoerde argumenten.

De MR-notulen en de RDIA-conclusies en geannoteerde agenda zijn opgesteld tenbehoeve van intern beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen (zie ookde uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van17 februari 2010, zaaksnr. 200906298/1/H3). Voor zover deze documenten ookfeiten bevatten, geldt dat die dusdanig nauw zijn verweven met de persoonlijkebeleidsopvattingen, dat het niet mogelijk is deze van elkaar te schelden. Op grondvan artikel 11, eerste lid, van de Wob besluit ik deze documenten niet openbaar temaken.

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

Voor het functioneren van de ministerraad is geheimhouding van hetgeen tervergadering wordt besproken essentieel, zowel vanwege de eenheid van hetregerings- en kabinetsbeleid alsook om te verzekeren dat binnen het kabinet inalle vrijheid van gedachten kan worden gewisseld. Gelet op het voorgaande zouopenbaarmaking van de notulen en de conclusies ook in strijd zijn met de in
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artikel 45 van de Grondwet opgenomen taak van de ministerraad om de eenheidvan het beleid te bevorderen en de in artikel 26, eerste lid van het Reglement vanOrde van de ministerraad opgenomen geheimhoudingsverplichting. Om die redenis in artikel 26, lid 1 van het reglement van orde van de ministerraad vastgelegddat een geheimhoudingsplicht geldt voor hetgeen ter vergadering wordt
besproken of geschiedt. Gelet op het besloten karakter van de vergaderingen van
de ministerraad is aannemelijk dat openbaarmaking van de notulen ervan totbenadeling zal leiden van de ministerraad. Deze benadeling is als onevenredig aante merken, omdat aannemelijk is dat openbaarmaking de open en ongedwongenberaadsiaging tussen de leden van de raad zal belemmeren en daarmee de
besluitvorming door de raad. Naar mijn opvatting weegt het belang bij het
voorkomen van dit onevenredige nadeel zwaarder dan het publieke belang bij
informatieverstrekking, omdat het hier gaat om de uitoefening van een
constitutionele taak en de eenheid van het regeringsbeleid hiermee is gemoeid.

Dat verslagen van ministeriele commissies dan wei onderraden niet openbaar zijn,
volgt ook uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State van 25 oktober 20t7 (ECLI:NL:RVS;2017:2883). In deze uitspraak oordeeltde Raad van State dat de Staat er groot belang bij heeft dat de ministers en
overige aanwezigen bij vergaderingen van de MCCb, evenzeer als deelnemers aande ministerraad, onbelemmerd met elkaar kunnen spreken over de voortgang vanonderzoeken en de aanpak van crises. Daarbij is benadrukt dat de Staat er belang
bij heeft dat de deelnemers aan de ministeriële commissie vrijelijk en in
vertrouwen kunnen spreken en vrijelijk kunnen bepalen wat zij aan de orde stellenen dat dit belang door openbaarmaking onevenredig zou worden benadeeld.

Interne notitie

Document 17 betreft een interne notitie. Deze notitie Is opgesteld ten behoeve
van intern beraad en bevat persoonlijke beleidsopvattingen. Deze notitie besluit ik
niet openbaar te maken met een beroep op artikel 11 van de Wob.

Wijze van openbaarmaking
Dit besluit wordt geanonimiseerd op www.rjksoverheid.nl geplaatst.

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekend gemaakt hiertegen schriftelijk bezwaar maken, onder vermelding van de
gronden, bij de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken.

Datum
27 november 2019

Onze referentie
4087324

• -. • •-

dr.mr. L. van Poelgeest
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