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Betreft Wob-besluit bijeenkomst atshuis inzake racisme

Geachte

Bij e-mail van 24 juni 2020 heeft ii, via RijksoverhelcLrrl, bij het ministerie van
Algemene Zaken een ver-zoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
ingediend. ii heeft uw verzoek als volgt geformuleerd:

‘Op 23 juni 2020» gisteren dus, heeft het Ministerie van Algemene Zaken bekend
gemaakt dat activisten van de Black-Lifes-Matter beweging op audiëntie mogen
komen bij premier Mark Rutte, vandaag op het Catshuis.
Graag ontvang ik:
1. De gastenljst met daarop de namen van de uitgenodigde deelnemers
aan bovenstaande ontmoeting met de premier.
2. Alle documenten, in welke vorm dan ook, inclusief emails,
handgeschreven notities en gespreksversfagen, waarin de criteria worden
genoemd of besproken die gehanteerd zijn om te bepalen welke mensen wel, en
welke mensen niet, zijn uitgenodigd voor bovengenoemd gesprek met de
premier. -

Bij e-rnail van 26juni 2020 is de ontvangst van uw verzoek bevesbgd. In reactie
op uw verzoek bericht ik u als volgt.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Uitgangspunt van de Wab 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 uitzonderingsgroriden of beperkingen voordoen.

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.

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling af 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
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benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden.

Persoonlijke beleidsop vattingen
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.

Actiterg rond

Het gesprek
Woensdag 24 juni 2020 heeft een gesprek op het Catshuis plaatsgevonden naar
aanleiding van de recente Black Live Matters-demonstraties. Het uitgangspunt was
het gesprek aan te gaan tussen de minIster-president en zes mensen die, al dan
niet publiekelijk, een bijdrage leveren aan de dialoog over racisme in Nederland.
Voor het gesprek waren zes mensen uitgenodigd: drie mensen die het ministerie
van Algemene Zaken heeft benaderd naar aanleiding van een brief aan de
minister-president dan wel mensen die zich via (social) media over het onderwerp
hebben uitgesproken en drie mensen die zich in het publieke debat hebben
uitgesproken en zelf de minister-president hebben benaderd met een boodschap
of verzoek voor een gesprek. Voorafgaand aan het gesprek heeft één van de
genodigden afgezien van deelname aan het gesprek, het gesprek heeft derhalve
plaatsgevonden tussen vijf mensen en de minister-president.

Adi. Degastenlijst
Het overzicht met de namen van de genodigden besluit ik niet openbaar te maken
met een beroep op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het
voorkomen van onevenredige benadeling. Ik zal dit hieronder nader toelichten.

Namen zijn persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer verzet zich tegen openbaarmaking van de namen van de genodigden.
Het staat genodigden vrij om over de deelname aan het gesprek in de
openbaarheid te treden, maar het is niet aan de minister-president om deze
namen publiek te maken. Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer weegt zwaarder dan het publiek belang van openbaarheid van deze
namen. Daarnaast zouden betrokken partijen: het ministerie van Algemene
Zaken en de genodigden, onevenredig worden benadeeld indien de lijst van
genodigden openbaar wordt gemaakt. Sommige genodigden wensten zelf geen
publiciteit over deelname aan het gesprek en het is van belang dat de minister-
president op vertrouwelijke basis met mensen kan spreken. Ik ben van oordeel
dat deze belangen zwaarder moeten wegen dan het belang van openbaarheid.

Om bovengenoemde redenen besluit ik de lijst met genodigden niet openbaar te
maken met een beroep op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e en g, van de
Wob.
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In voorbereiding op het gesprek zijn zowel binnen het ministerie van Algemene
Zaken als tussen het ministerie van Algemene Zaken en het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid in de periode van 5 juni 2020 tot 22 juni 2020 mails
verstuurd over de bijeenkomst. Daarnaast zijn in de genoemde periode twee
documenten opgesteld voor de minister-president ten behoeve van het gesprek.
In de aangetroffen documenten worden de hiervoor genoemde uitgangspunten
besproken en daarbij worden ook door diverse ambtenaren voorstellen gedaan
voor mogelijke gesprekspartners.

Deze documenten besluit ik niet openbaar te maken. Ook in deze documenten zijn
namen opgenomen. Namen zijn persoonsgegevens zijn en het belang van
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer verzet zch tegen openbaarmaking
van de namen (artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wob) Openbaarmaking van
deze informatie is eveneens onevenredig benadelend omdat het mogelijk moet
zijn op vertrouwelijke basis het gesprek aan te gaan. Ik verwijs voor de
motivering om deze informatie niet openbaar te maken naar het gestelde onder 1.
Daarnaast zijn de mails en de twee documenten voor de rninister-presdent
opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevatten deze 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 deze documenten openbaar te maken.
Voor zover er ook feitelijke informatie in de documenten staat, is die informatie
zodanig verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen dat die daar niet los
van kan worden gezien of betreft het persoonsgegevens. Een deel van de in deze
documenten opgenomen feitelijke informatie is openbaar doordat hiervoor (onder
Aditergrond) is uiteengezet wat de uitgangspunten waren om mensen uit te
nodigen voor het gesprek op 24 juni jl.

De uitnodiging zoals die aan de gesprekspartners is gestuurd, besluit ik wel
openbaar te maken (met uitzondering van de persoonsgegevens). Deze
uitnodigirigsmail treft ii als bijlage bij dit besluit aan.

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

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Za
namens deze,

Plv. Secretaris-Generaal
dr,mr. L. van Poelgeest

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.
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Van:
Verzonden: maandag 22juni 2020 16:17
Aan:
Onderwerp: FW: Uitnodiging gesprek woe 24-06
Bijlagen: Praktische informatie tav het gesprek met de minister.pdf

Ter info de mail de ik aan alle gasten heb gestuurd’
Groet

Van:
Verzonden: maandag 22juni 2020 16:10
Aan:
Onderwerp: Uitnodiging gesprek woe 24-06

Beste

Zoals telefonisch aangekondigd, nodigen we je namens de minister-president uit voor een gesprek op het
Catshuis in Den Haag op woensdag 24 juni. Fijn dat je daarbij aanwezig wilt en kunt zijn.

Naar aanleiding van de recente Black Lives Matter-demonstratles wil de minister-president graag In
gesprek met mensen die deelnemen aan de betogingen of op een andere manier een (al dan niet
publieke) bijdrage leveren aan de maatschappelijke dialoog over racisme. Centraal staat de vraag hoe we
die dialoog in onze samenleving op een goede manier kunnen voeren en wat daarvoor nodig is.

Het gaat om een informeel en open gesprek waarvoor we 6 mensen hebben uitgenodigd. We respecteren
het dat niet iedereen het prettig vindt als we op voorhand hun namen delen. Dat betekent dat je
woensdag op het Catshuis met de andere vijf gasten zult kennismaken. Er zijn ook twee adviseurs van de
minister-president aanwezig.

Bijgaand ontvang je de praktische informatie over de bijeenkomst. Lees dat goed door!

Heb je nog vragen? Bel of mail ons gerust. En laat svp uiterlijk morgen weten of je met de auto
(kenteken!) of het DV naar Den Haag komt.

(06 )en i(06
Protocol minister-president

Rijksvoorlichtingsdienst
Ministerie van Algemene Zaken
Binnenhof 191 2513 AA Den Haag
Postbus 20001 1 2500 EA Den Haag


