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In uw brief van 3 mei 2016 heeft u de Besliscommissie van het Schadeschap
Schiphol met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om informa
tie verzocht.

U vraagt om openbaarmaking van documenten met betrekking tot de overleggen
en afspraken met BARIN, waaronder de notulen van de (periodieke) overleggen,
de besluiten met betrekking tot eventuele doorbelasting van de kosten van het
Schadeschap zelf en de financiële afwikkeling van de schade uitkeringen, de even
tuele correspondentie daarover c.q. de eventuele bezwaren van BARIN hiertegen
en de beslissingen daarop.

De Besliscommissie heeft uw verzoek op 29 juli 2016 aan mij doorgezonden en de
doorzending hiervan aan u bevestigd.

In deze brief neem ik een besluit op uw Wob-verzoek voor zover het documenten
betreft die onder uw Wob-verzoek vallen en bij het ministerie van Infrastructuur
en Milieu (IenM) berusten.

Besluit

Ik heb besloten uw verzoek gedeeltelijk te honoreren door:

- de documenten met de nummers 2A en 4B geheel openbaar te maken;
- de documenten met de nummers 2G, 2H, 3A, 3D en 4A openbaar te maken,

met uitzondering van de daarin opgenomen persoonsgegevens en persoonlijke
beleidsopvattingen, het bedrag van de schadeclaim in document 3A en een
citaat uit het beroepschrift in document 2H;

- de overige documenten 1A t/m 1F, 2B t/m 2F, 21, 2J, 3B, 3C en 3E tot en met
3H niet openbaar te maken.

Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit.
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Directoraat-Generaal

Procedure Bereikbaarheid
Luchtvaart

Op 2 augustus 2016 heb ik uw verzoek ontvangen. De ontvangst van uw verzoek
is schriftelijk bevestigd bij e-mail van 2 augustus 2016. Ons kenmerk

p.m.

In mijn brief van 29augustus2016 (IenM/BSK-2016/1815S0) is de beslistermijn
verlengd met vier weken.

Op 13 september 2016 heeft telefonisch contact met u plaatsgevonden. Toen is
afgesproken dat IenM uiterlijk maandag 26 september de inventarislijsten met de
documenten die bij IenM berusten naar u toe zou sturen, zodat u op basis daarvan
een door u gewenste vervolgaanpak kon bepalen. Ook is toen afgesproken dat
met ingang van 13 september de beslistermijn wordt opgeschort tot het moment
dat er met u afspraken zijn gemaakt over de vervolgaanpak.

De inventarislijsten zijn bij een email van 26 september 2016 aan u toegezonden.
Het betreft de volgende vier lijsten:

- Lijst 1 bevat een overzicht van documentatie over pro forma bezwaarschriften
van BARIN, gericht tegen de facturen die de luchtvaartmaatschappijen krijgen
van Schiphol, waarin de kosten van het Schadeschap zijn verwerkt;

- Lijst 2 ziet op documenten die betrekking hebben op de beroepsprocedure, die
gaat over de afwijzing van het verzoek van BARIN om de — volgens BARIN — te
hoge kosten van het Schadeschap Luchthaven Schiphol niet door te belasten
aan de luchtvaartmaatschappijen;

- Lijst 3 ziet op documenten uit de aan de beroepsprocedure voorafgaande
bezwaarschriftprocedu re;

- Lijst 4 ziet op documenten betreffende het stopzetten van de Maximum Take
0ff Weight heffing.

In uw e-mail van 6 oktober 2016 heeft u aangegeven welke documenten u in ieder
geval wenst te verkrijgen.

Op basis van de inventarislijsten heeft met u op 18 oktober 2016 overleg
plaatsgevonden over uw Wob-verzoek. In dit overleg is met u afgesproken dat een
Wob-besluit wordt genomen over de documenten die in uw email van 6 oktober
2016 zijn aangegeven. Tevens is afgesproken dat het Wob-besluit uiterlijk 18
november 2016 wordt genomen, tenzij er zienswijzen moeten worden gevraagd.
Als er zienswijzen nodig zijn wordt, zoals wettelijk geregeld, de beslistermijn
verlengd met de termijn die nodig is voor het vragen van de zienswijzen.

In de e-mailwisseling van 25 oktober 2016 heeft u aangegeven dat er geen Wob
besluit hoeft te worden genomen voor de volgende twee documenten die in uw
email van 6 oktober 2016 worden genoemd:

- 2016-03-01 Verweerschrift beroep BARIN (IENM/BSK-2016/200038);
- 20 16-04-27 Verweerschrift beroep BARIN; verzonden versie

(IENM/BSK-20 16/200143).
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U heeft tevens aangegeven dat, in aanvulling op uw email van 6 oktober 2016 wel Directoraat-Generaal

het volgende document bij het Wob-verzoek moet worden betrokken: Bereikbaarheid
Luchtvaart

- 2016-04-25 Verweerschrift beroep BARIN verzonden versie
(IENM/BSK-2016/200142). Ons kenmerk

p.m.

Wettelijk kader

Uw verzoek om documenten is beoordeeld met inachtneming van de Wob. Voor de
relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar bijlage 1.

Inventarisatie documenten

In uw bovengenoemde email van 6 oktober 2016 heeft u 34 documenten geselec
teerd. Op basis van de bovengenoemde e-mailwisseling van 25 oktober valt er per
saldo één document af. Verder is mij gebleken dat er vier documenten zijn die
zowel op lijst 2 als op lijst 3 stonden. Het betreft de documenten die op lijst 2
staan als bijlage 4, bijlage 16, bijlage 18 en bijlage 22. Ik heb de vier documenten
op lijst 3 die daarmee overeenkomen van de definitieve lijst geschrapt. Er blijven
dus uiteindelijk 29 documenten over op de definitieve inventarislijst die deel uit
maakt van dit besluit. U treft de inventarislijst aan als bijlage 2 bij dit besluit.

Overwegingen

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
In de documenten op de inventarislijst zijn persoonsgegevens opgenomen van
ambtenaren en van derden. Hoewel ambtenaren en andere bij de besluitvorming
betrokken personen in hun beroepshalve functioneren als zodanig niet ten volle
een beroep kunnen doen op de persoonlijke levenssfeer, geldt dit volgens vaste
rechtspraak wel voor gegevens als namen, telefoonnummers (werk en privé), e
mailadressen en handtekeningen en parafen van ambtenaren of personen van
andere organisaties. Namen en andere naar een persoon herleidbare gegevens
zijn immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken van dergelijke informatie
verzetten. Van openbaarmaking van deze informatie wordt in beginsel afgezien
indien het ambtenaren en derden betreft die niet uit hoofde van hun functie in de
openbaarheid treden.

Een uitzondering hierop geldt voor namen van ambtenaren in besluiten die zij
krachtens mandaat hebben ondertekend, omdat volgens de jurisprudentie deze
ambtenaren in beginsel hebben te aanvaarden dat met deze bevoegdheid hun
namen naar buiten komen (ABrvS 12 juni 2013, 201112236/1/A3).

Bij de informatie die in de documenten in dit geval in het geding zijn, weegt naar
mijn oordeel het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van
de betrokkenen zwaarder dan het algemene, publieke belang van openbaarheid
van deze informatie. Deze handelwijze is in lijn met de huidige jurisprudentie. Ik
verwijs naar de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State van 18juli 2007 (UN: BA9807), van 19 december 2012 (UN: BY6746) en
van 12 juni 2013 (zaaknr. 201112236/1/A3).
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In alle documenten die geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt, zijn de Directoraat-Generaal

persoonsgegeven onleesbaar gemaakt. Dat is op de inventarislijst aangegeven Bereikbaarheid
Luchtvaartmet de vermelding art. 10, lid 2, onder e

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling Ons kenmerk

Een groot deel van de documenten op de inventarislijst betreft processtukken. Het
pm.

gaat om stukken die bij de rechtbank Noord-Holand zijn ingediend in het kader
van de beroepsprocedure van BARIN over de kosten van het Schadeschap (2B t/m
2F, 2], 3B en 3C) en bezwaarschriften die BARIN namens
luchtvaartmaatschappijen heeft ingediend tegen opgelegde heffingen (1A t/m 1F).

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.

Zowel voor de bezwaarprocedure als voor de beroepsprocedure geldt dat ze
gericht zijn op het bieden van individuele rechtsbescherming aan rechtzoekenden.
In de bezwaarprocedure worden stukken gewisseld tussen het bestuursorgaan en
de bezwaarmaker en is het kennisnemen van die stukken in principe beperkt tot
die partijen. In de beroepsprocedure worden stukken door de procespartijen
ingediend bij de rechter en is kennisname van de stukken in principe beperkt tot
de procespartijen en de rechter. De procespartijen moeten tijdens deze procedure
ten behoeve van de waarheidsvinding en rechtsbedeling vrijelijk en in alle
openhartigheid hun standpunten naar voren kunnen brengen en alle informatie
kunnen verstrekken die nodig is, hetzij ter onderbouwing van standpunten, hetzij
om te voldoen aan procesrechtelijke verplichtingen. Het verstrekken van die
informatie moet kunnen plaatsvinden zonder het risico dat procespartijen daar
naderhand door derden mee geconfronteerd worden.

De documenten 1A t/m 1F zijn bezwaarschriften of bijlagen bij die
bezwaarschriften. Voor drie documenten zijn de bijlagen als afzonderlijk document
opgeslagen: lAb, 1Db, lEb. Deze documenten maken deel uit van de aanduiding
‘1A tm 1F’. Het gaat dan om in totaal 9 documenten.

In de bezwaarschriften worden standpunten ingenomen en in de bijlagen wordt
informatie verstrekt die uitsluitend bedoeld is voor de bezwaarprocedure. Het
betreft nadere informatie over de bezwaarma kers (1Db en 1 Eb) en facturen (lAb)
die aan één van de bezwaarmakers zijn toegezonden.

Gelet op het karakter van de bezwaarprocedure, zoals door mij hierboven
toegelicht, levert openbaarmaking van de bovengenoemde bezwaarschriften
inclusief bijlagen, onevenredige benadeling op. Hoewel het uitsluitend gaat om
door de bezwaarmaker ingediende stukken schaadt het zowel de belangen van de
bezwaarmaker als van mij als bestuursorgaan, wanneer door openbaarmaking van
processtukken in een lopende bezwaarzaak een publieke discussie plaatsvindt over
die stukken. Bovendien doet dit ernstig afbreuk aan het goed functioneren van de
bezwaarprocedure. Het algemene belang van openbaarmaking van de documenten
1A t/m 1 F weegt daarom in deze gevallen niet op tegen het belang van het
voorkomen van onevenredige benadeling.
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Voor de beroepsprocedure gaat het om stukken waarin de procespartijen Directoraat-Generaal

standpunten innemen (2C, 2E, 2F, 2J, 3B en 3C) of stukken die dienen ter Bereikbaarheid
Luchtvaartonderbouwing van hun standpunten (2B en 2D). Document 2H bevat een citaat

van het beroepschrift. De email van 13 april 2015, die deel uitmaakt van
document 3A, bevat het bedrag van de hoogte van de schadeclaim. Dit bedrag Ons kenmerk

staat centraal staat in de beroepsprocedure en keert terug in de processtukken. p.m.

Gelet op het karakter van de beroepsprocedure, zoals door mij hierboven
toegelicht, levert openbaarmaking van de genoemde documenten onevenredige
benadeling op van procespartijen. Voorts doet openbaarmaking ernstig afbreuk
aan het goed functioneren van de beroepsprocedure, wanneer over een lopende
zaak en de daarin door partijen ingenomen standpunten een publieke discussie
plaatsvindt. Het algemene belang van openbaarmaking van de documenten 2B,
2C, 2D, 2E, 2F, 2], 3B en 3C weegt daarom in deze gevallen niet op tegen het
belang van het voorkomen van onevenredige benadeling. Ik verwijs hiertoe naar
de uitspraak van de Afdeling van 24 november 2004 met zaaknummer
200308272/1 (UN: AR6306).

Aangezien een deel van de processtukken in de beroepsprocedure waarin
standpunten worden ingenomen door mij, als bestuursorgaan, zijn ingediend (2E,
2J en 3B) is ook mijn procespositie in het geding. Het belang van de overheid bij
de bescherming van de procespositie is een belang dat onder artikel 10, tweede
lid, aanhef en onder g, van de Wob valt. Ik wijs op bijvoorbeeld de uitspraken van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 maart 2004 en 17
mei 2006 (UN A05691 en AX2090). Voor de stukken 2E, 2] en 3B is dus ook mijn
procespositie reden om te concluderen dat openbaarmaking van deze documenten
onevenredige benadeling op zou leveren van mij als procespartij. Mijn standpunt
wordt ondersteund door de uitspraak van de Afdeling van 16 februari 2011 met
zaaknummer 201006133/1/H3 (UN: BP4737).

Voor wat betreft document 2B zou openbaarmaking ook nog onevenredige
benadeling van het Schadeschap Luchthaven Schiphol opleveren aangeziën het
een rapport betreft over het functioneren van dit schadeschap. Het rapport is
opgesteld in opdracht van het Schadeschap Luchthaven Schiphol met de bedoeling
om te kunnen worden gebruikt voor verbetering van het functioneren, mede gelet
op een discussie daarover met de bezwaarmaker. Die discussie dient in het kader
van de beroepsprocedure te worden gevoerd en niet daarbuiten, althans niet op
basis van dit rapport.

Persoonlijke beleidsopvattingen ten behoeve van 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.

Artikel 11, tweede lid, van de Wob bepaalt, dat over persoonlijke
beleidsopvattingen met het oog op een goede democratische bestuursvoering
informatie kan worden verstrekt, maar niet in tot personen herleidbare vorm.
Op grond van artikel 1, onder c, van de Wob wordt onder intern beraad verstaan
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.
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Een persoonlijke beleidsopvatting is ‘een opvatting, aanbeveling of conclusie van Directoraat-Generaal

één of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door Bereikbaarheid

hen aangevoerde argumenten” (artikel 1, onder f, van de Wob). Luchtvaart

Als documenten van intern beraad worden blijkens de toelichting op de Wob en Ons kenmerk

bestendige jurisprudentie o.a. aangemerkt: nota’s van ambtenaren aan hun
p.m.

politieke en ambtelijke leidinggevenden, correspondentie tussen ministeries of
andere bestuursorganen onderling en concepten van stukken. Ook documenten
afkomstig van externe personen of organisaties die bij de beleidsvorming en
besluitvorming worden betrokken kunnen als documenten bestemd voor intern
beraad worden aangemerkt. 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.

De documenten 21, 3A, 3D, 3E, 3F, 3G en 3H zijn opgesteld ten behoeve van
intern beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. Het betreft e-mails
met opvattingen van ambtenaren en een concept van het verweerschrift met
revisies van een ambtenaar (3H).

De emails gaan over de inhoud van het verweerschrift (21), de heffingen (3A), de
aanpak van de bezwaarprocedure (3D, 3E en 3F) en het informeren van de
Tweede Kamer (3G). De emails 21, 3E, 3F, 3G bestaan voornamelijk uit
beleidsopvattingen. Voor zover die emails feitelijke informatie bevatten is die
informatie zodanig verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen dat die
feitelijke informatie niet los daarvan openbaar gemaakt kan worden. Daarom
worden deze documenten geheel niet openbaar gemaakt. De emails 3A en 3D
bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. Deze emails worden gedeeltelijk
openbaar gemaakt, namelijk voor zover het geen persoonlijke beleidsopvattingen
betreft.

Document 3H (concept-verweerschrift met revisies) wordt geheel niet openbaar
gemaakt. Voor zover het de revisies betreft, gaat het om persoonlijke
beleidsopvattingen. De rest van het concept-verweerschrift komt vrijwel overeen
met de tekst van het definitieve verweerschrift (2]), waarvan ik de
openbaarmaking weiger op grond van onevenredige benadeling.

In aanvulling op het bovenstaande merk ik nog op dat ik geen aanleiding zie om
met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob in niet tot personen
herleidbare vorm informatie te verstrekken over deze persoonlijke
beleidsopvattingen. Ik acht het namelijk niet in het belang van een goede en
democratische bestuursvoering indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig
worden betrokken in de publieke discussie.

Toelichting document 4B
De uitgaven voortvloeiend uit de werkzaamheden van het Schadeschap Schiphol
worden gefinancierd door middel van de MTOW-heffing. Het document met
nummer 4B bevat voor die heffing een overzicht van ontvangsten uitgaven. Dit
document wordt openbaar gemaakt. Voor een goed begrip van dit document acht
ik het van belang om nog het volgende op te merken.
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Voor de periode 2016-2021 bevat het overzicht ramingen. De verwachte uitgaven Directoraat-Generaal

die voor die periode in het overzicht zijn opgenomen, zijn een inschatting van de Bereikbaarheid

mogelijk te verwachten kosten voor schadeclaims. Vooralsnog is uitgegaan van
Luchtvaart

een evenredige verdeling over begrotingshorizon van 2016-2021. Mocht er sprake
zijn van lagere dan wel hogere kosten voor schadeclaims dan voorzien in het Ons kenmerk

overzicht dan wordt de reeks herzien. p.m.

Wijze van openbaarmaking

Van de documenten die op basis van dit besluit geheel of gedeeltelijk openbaar
worden gemaakt, treft u bij dit besluit een kopie aan.

Plaatsing op internet

De openbaar gemaakte stukken worden geanonimiseerd op www.rifksoverheid.nI
geplaatst.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
DE DIRECTEUR-GENERAAL BEREIKBAARHEID,

Bezwaarclausule
Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij de hierboven genoemde contact
persoon.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen deze brief
voor zover deze een besluit inhoudt op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, binnen
zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het be
zwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie
van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische
Zaken, postbus 20901, 2500 EX Den Haag.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en num
mer of kenmerk);

d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.
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Bijlage 1 — Relevante artikelen uit de Wob Directoraat-Generaal
Bereikbaarheid
Luchtvaart

Artikel 3
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een Ons kenmerk

p.m.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 4
Indien het verzoek betrekking heeft op gegevens in documenten die berusten bij
een ander bestuursorgaan dan dat waarbij het verzoek is ingediend, wordt de
verzoeker zo nodig naar dat orgaan verwezen. Is het verzoek schriftelijk gedaan,
dan wordt het doorgezonden onder mededeling van de doorzending aan de
verzoeker.

Artikel 10
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan
wel van derden.

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.
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