
Directie Juridische Zaken 

Korte Voorhout 7 
2511 CW  Den Haag 
Postbus 20201 
2500 EE  Den Haag 
www.rijksoverheid.nl 

Inlichtingen 
E   wobverzoekenDJZ@minfin.nl 
www.minfin.nl 

Ons kenmerk 
2021-0000145927 

Uw brief (kenmerk) 
7 december 2020 

Bijlagen 
A - Relevante artikelen Wob 
B - Inventarislijst 
C - Openbaar te maken 
documenten 

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE  Den Haag

Pagina 1 van 9 

Datum 
Betreft 

 6 september 2021

Besluit op uw Wob-verzoek inzake Mozambique LNG  
Project 

Geachte 

In uw brief, ontvangen op 7 december 2020, heeft u mede namens SOMO, 
Vereniging Milieudefensie, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur 
(hierna: Wob) verzocht om informatie over het LNG project in Mozambique. 

U vraagt “alle documenten en andere bescheiden, notulen van overleggen, en 
correspondentie tussen het Ministerie, Atradius DSB en eventueel derde partijen 
over de beoordeling van dit project; 

Alle documenten en andere bescheiden, notulen van overleggen, en 
correspondentie tussen het Ministerie, Atradius DSB en eventueel derde partijen 
over de besluitvorming over de verzekeringsaanvraag. 

Waaronder in ieder geval begrepen: 
- Alle documenten en andere bescheiden die horen bij de risico- en

effectbeoordelingen van gevolgen van het project op milieu- en
mensenrechten, inclusief overwegingen over maatschappelijke
verantwoord ondernemen, opgesteld om dit project te beoordelen.

- Alle adviezen van derde partijen omtrent (de investering in) het project,
waaronder in ieder geval het advies van het IMF en de Wereldbank.

- Het milieu- en sociaal actie plan (ESIAP) zoals afgesproken tussen
Atradius DSB en Total en alle voorbereidende documenten die door
Atradius DSB zijn opgesteld en overwogen met het oog op de
ontwikkeling van dit actieplan, met inbegrip van risico- en
effectbeoordelingen, raadpleging van de belanghebbenden en de eigen
besluiten van Atradius DSB over mitigatie van sociaal- en milieu gevolgen
van het project.

- Externe en interne (juridische) analyses die uitgevoerd zijn in het kader
van de beoordeling en besluitvorming van de verzekeringsaanvraag.

- Documenten en andere bescheiden omtrent het veiligheidsrisico van het
project wegens het toenemend geweld in de regio en de risico's voor de
bevolking. Documenten en andere bescheiden die horen bij de financiele
risicobeoordeling van de exportkredietverzekeringsaanvraag bij Atradius
DSB in relatie tot het Mozambique LNG project.”
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De ontvangst van uw verzoek heb ik u schriftelijk bevestigd bij brief van  
11 december 2020, met kenmerk nummer 2020-0000245215. In diezelfde brief is 
tevens de beslissingstermijn met vier weken verdaagd tot 1 februari 2021. 

Op 9 februari 2021 is er een gesprek met u geweest over uw Wob-verzoek 
waarbij werd gesproken over de inventarislijst en de opties inzake de verdere 
afhandeling van uw Wob-verzoek. Op 22 februari 2021 heeft u aangegeven het 
Wob-verzoek door te zetten en de volgende documenten te willen ontvangen op 
grond van uw Wob-verzoek: 
“ 

• E-mails en gesprekken met ambassade Mozambique;
• Final Environmental and Social Due Diligence Report, Memo ‘Final Project

Response to EHS Guidelines Technical Issues Feedback’, [x], 20 March
2020;

• E&S Tracker, ESAP, [x], diverse versies en onder voortdurende updates
onderhevig;

• ESMP, Anadarko, 15 maart 2018 (wordt regelmatig geüpdatet);
• Diverse performance reports over milieuprestaties en herhuisvesting

Anadarko/Total, diverse data;
• Carbon Emission Benchmarking, Wood Mckenzie, maart 2020;
• Diverse safety updates van het project Anadarko, diverse data;
• Community based security management plan, Anadarko;
• Agricultural livelihood restoration plan, Anadarko, maart 2019;
• Fisheries livelihood restoration plan, Anadarko, maart 2019;
• Divers livelihood restoration plan, Anadarko, 27 maart 2019;
• Brief MASC foundation aan project n.a.v. bezoek resettlement village,

september 2019;
• Reprisk checks, Van Oord, [x] en Total SA, d.d. 19 maart 2020;
• Air emissions and greenhouse gas management plan, Anadarko;
• Final E&S progress report, [x], april 2020.”

In aanvulling op bovenstaande opsomming verzoekt u ook om openbaarmaking 
van het volgende: 
“ 

• De voorlegging van Atradius DSB aan de ministeries betreffende het
Mozambique LNG project en bijbehorende bijlagen.

• De communicatie tussen de ministeries en ADSB rondom de voorlegging.
• De verschillende versies van de juridisch bindende afspraken tussen ADSB

en de project-eigenaar over hoe de sociale- en milieu risico's die
herhaaldelijk zijn aangedragen door UPC en Both ENDS worden opgelost.

• Intern juridisch advies betreffende het steunen van het project van MinFin
waar Staatssecretaris Vijlbrief aan refereerde tijdens het AO.

• Documenten en communicatie over de besluitvorming t.a.v. het interne
juridische advies.”

Het is helaas niet gelukt om op tijd op uw Wob-verzoek te beslissen. Hiervoor 
bied ik u mijn excuses aan.  

Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Ik licht 
mijn besluit hieronder toe. 
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Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Deze 
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, zie hiertoe bijlage B.  

Bepaalde informatie in meerdere documenten zullen naar hun aard inmiddels 
achterhaald en verouderd zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om maandelijkse 
rapportages, welke zijn opgesteld naar de situatie en omstandigheden van dat 
moment, contractonderhandelingen en interne presentaties. Dit geldt met name 
voor de documenten 3, 6, 8 en 39. De kans is hierdoor groot dat de informatie in 
deze documenten, gezien van de huidige stand van zaken, niet langer 
representatief zal zijn en bovendien wellicht onjuist, onder andere vanwege het 
feit dat het niet ondenkbaar is dat de situatie na die tijd in meer of mindere mate 
significant zal zijn veranderd. 

Het verzoek behelst een aantal mvo- documenten van het LNG project in 
Mozambique. Voor de volledigheid meld ik dat veel van deze informatie reeds 
beschikbaar is op de projectwebsite: https://mzlng.totalenergies.co.mz/en. 

Reeds openbare documenten 
Diverse documenten zijn al openbaar. Voor de vindplaats daarvan verwijs ik naar 
bijlage B. 

Buiten reikwijdte verzoek of dubbel 
Een aantal documenten bevat passages die over andere onderwerpen gaan dan 
de hierboven genoemde onderwerpen van uw verzoek. Deze passages vallen 
inhoudelijk niet binnen de reikwijdte van uw verzoek. Om die reden heb ik de 
passages onleesbaar gemaakt onder van vermelding van ‘buiten verzoek’. Dit is 
eveneens in de inventarislijst aangegeven. 

Daarnaast bevat een aantal documenten passages die dubbel zijn. Deze passages 
worden eenmalig verstrekt, voor het overige zijn deze passages onleesbaar 
gemaakt onder vermelding van ‘dubbel’.  

Wanneer pagina’s geheel buiten het verzoek vallen of dubbel zijn, worden deze 
geheel uit de set met documenten gehaald. Wanneer dit het geval is, is dit 
eveneens aangegeven in het document ‘Bijlage C – openbaar te maken 
documenten’.  

Derde-belanghebbenden 
Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen de belangen van derden 
een rol. Deze derde-belanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te 
geven over de openbaarmaking hiervan. 

Meerdere derde-belanghebbenden stemmen gedeeltelijk in met de 
openbaarmaking van de documenten. Zij voeren – kort samengevat – het 
volgende aan. 

Enkele derde-belanghebbenden hebben verzocht om gegevens in documenten die 
verband houden met contract(onderhandeling)en, bemiddelingen en de voortgang 
daaromtrent en financiële gegevens zoals budgetten niet te verstrekken omdat 
deze vertrouwelijk zijn en bedrijfsgevoelig.  

Bovendien bevatten enkele documenten foto’s en beschrijvingen die betrekking 
hebben op personen, dan wel locaties, faciliteiten en toegangswegen. Met het oog 
op de precaire veiligheidssituatie in de provincie Cabo Delgado verstrek ik deze 
gegevens niet omdat dit de veiligheid van alle betrokkenen ter plaatse en in de 
regio in gevaar kan brengen. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmzlng.totalenergies.co.mz%2Fen&data=04%7C01%7Canne-sophie.authie%40totalenergies.com%7C70ceff0e58654d2c764808d942202f16%7C329e91b0e21f48fba071456717ecc28e%7C0%7C0%7C637613529104369795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2gCqaZZgZy7Js4DxfrOhxPijwZk8KJh0n3RU6GNM8Ws%3D&reserved=0
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Een andere derde-belanghebbende heeft verzocht om haar bedrijfsnaam 
onleesbaar te maken, omdat openbaarmaking hiervan haar onderhandelings- en 
concurrentiepositie op de (internationale) markt onevenredig kan schaden. 
Bovendien zou openbaarmaking van deze gegevens tot gevolg kunnen hebben 
dat dit bedrijf, alsmede haar werknemers, het mogelijke doelwit kunnen worden 
van organisaties met een terroristisch oogmerk.  

De zienswijzen van de derde-belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen. Ik volg deze. Per weigeringsgrond licht ik dit hieronder nader toe. 

Wettelijk kader 
Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Wob. Het recht op 
openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en democratische 
bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Er wordt niet 
gekeken naar het specifieke belang van de verzoeker.  

Openbaarmaking in de zin van de Wob betekent openbaarmaking voor iedereen. 
In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. Hierbij wordt getoetst aan de 
artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven in welke gevallen 
openbaarmaking kan of moet worden geweigerd. Voorts kan het bestuursorgaan 
besluiten om op grond van de uitzonderingsgronden genoemd in de artikelen 10 
en 11 van de Wob (zie bijlage A) of op grond van eventuele bijzondere 
openbaarmakingsregimes documenten (gedeeltelijk) niet openbaar te maken. 

Motivering 
Bedrijfs- en fabricagegegevens (artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob)  
Openbaarmaking van informatie blijft achterwege indien het bedrijfs- en 
fabricagegegevens betreft die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. 
Onder bedrijfs- en fabricagegegevens worden verstaan: al die gegevens waaruit 
wetenswaardigheden kunnen worden afgeleid over de technische of financiële 
bedrijfsvoering, het productieproces, de afzet van producten of de kring van 
afnemers of leveranciers. In diverse documenten staan dergelijke bedrijfs- of 
fabricagegegevens.  

Het betreft onder andere informatie over contracten en bemiddelingen, alsmede 
de onderhandelingen daaromtrent. Daarnaast betreft het onder andere concrete 
bedragen in het kader van de (onderverdeling in de) waarde van verrichtte 
werkzaamheden, budgetten en regres, de beoordeling van offertes en 
gespreksverslagen waarin de status van het project wordt toegelicht en datgeen 
wat daarmee verband houdt.  

Daarnaast worden documenten die verband houden met de beoordeling, 
risicoanalyses en (aanvullende) dekking(stoezeggingen) in het kader van de 
exporteurspolis van het project geweigerd onder vermelding van 10.1.c.  

Deze gegevens zijn vertrouwelijk aan de overheid verstrekt en vallen onder de 
uitzonderingsgrond van dit artikel. Ik maak deze informatie dus niet openbaar. 
Waar van toepassing heb ik deze informatie onleesbaar gemaakt onder 
vermelding van: 10.1.c. 

Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met 
internationale organisaties (artikel 10, tweede lid, onder a, van de Wob) 
Bij een diverse documenten is het belang van de betrekkingen van Nederland met 
andere staten in het geding. Het gaat hierbij om gegevens over direct dan wel 
indirect betrokken partijen onder vermelding van hun vestigingslanden en de 
financiële, dan wel veiligheidssituatie in Mozambique. Het openbaar maken van 
deze informatie kan de betrekkingen met deze staten schaden. Ik weeg het hier 
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bedoelde belang zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Ik maak deze 
informatie dus niet openbaar. Waar van toepassing heb ik deze informatie 
onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 10.2.a. 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e, 
van de Wob) 
In diverse documenten staan persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die 
herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, e-mailadressen, 
functienamen en telefoonnummers. Ik weeg het belang van eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Deze 
informatie maak ik dus niet openbaar. Waar van toepassing heb ik deze 
persoonsgegevens onleesbaar gemaakt onder vermelding van 10.2.e.  

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede 
lid, onder g, van de Wob) 
Openbaarmaking van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan 
niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige 
bevoordeling of benadeling van belanghebbenden bij die informatie. Hiertoe merk 
ik het volgende op.  

Enkele documenten maken onderdeel uit van het onderhandelingsproces tussen 
de Lenders en het Project. Deze informatie geeft inzicht in de manier waarop 
afspraken tot stand gekomen zijn en is concurrentiegevoelige informatie. 
Openbaarmaking van dergelijke informatie kan de concurrentiepositie van 
betrokken partijen benadelen doordat concurrenten hier onevenredig mee 
bevoordeeld kunnen worden.

Enkele andere documenten zijn afkomstig van een onafhankelijk consultant 
(IESC). In de zienswijze is aangegeven dat zij bezwaar maken tegen 
openbaarmaking omdat zij momenteel nog in de constructiefase zitten. 
Openbaarmaking van de stukken kan op dit moment onevenredig benadelend 
zijn, dit met het oog op huidige en toekomstige onderhandelingen. Dit kan de 
vertrouwensrelatie tussen de betrokken partijen schaden. 

Daarnaast worden in een document meerdere externe adviseurs genoemd die op 
concrete onderwerpen hebben geadviseerd. Openbaarmaking van dergelijke 
informatie kan de concurrentiepositie van deze ondernemingen schaden doordat 
concurrenten hier onevenredig mee bevoordeeld kunnen worden.  

Tevens wordt de naam van een extern bedrijf onleesbaar gemaakt omdat 
openbaarmaking hiervan haar onderhandelings- en concurrentiepositie op de 
(internationale) markt onevenredig kan schaden. Bovendien zou openbaarmaking 
tot gevolg kunnen hebben dat dit bedrijf, alsmede haar werknemers, het 
mogelijke doelwit worden van organisaties met een terroristisch oogmerk. Met 
het oog op de openbare orde en veiligheid maak ik deze informatie derhalve niet 
openbaar. 

Daarnaast bevatten enkele documenten foto’s en beschrijvingen van personen, 
dan wel locaties, faciliteiten en toegangswegen. Daarnaast hebben enkele 
documenten en passages betrekking op de veiligheidsstrategie van het project. 
Met het oog op de precaire veiligheidssituatie in de provincie Cabo Delgado 
verstrek ik deze gegevens niet omdat dit de veiligheid van alle betrokkenen ter 
plaatse en in de regio onevenredig in gevaar kan brengen.  

Het risico dat openbaarmaking tot gevolg kan hebben voor de openbare orde en 
veiligheid van de situatie aldaar en alle betrokkenen, weeg ik hier zwaarder dan 
het belang van openbaarmaking. Ik maak deze informatie niet openbaar. Waar 
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van toepassing heb ik deze informatie onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 
10.2.g. 

De documenten 46-49, 51, 52, 54 en 55 betreffen een query gemaakt naar 
partijen in het product RepRisk. In deze documenten zijn auteursrechtelijk 
beschermde mediapublicaties opgenomen die achter een zogeheten betaalmuur 
staan. Openbaarmaking van deze documenten zou leiden tot onevenredige 
benadeling van de auteurs en uitgevers van deze mediapublicaties, aangezien 
met het Wob-besluit effectief de betaalmuur zou worden gepasseerd. Hierdoor 
zouden uitgevers en publicisten financieel onevenredig worden benadeeld en 
worden derden die normaliter geen (gratis) toegang hebben tot deze informatie 
onevenredig bevoordeeld. Daar komt bij dat brede openbaarmaking van dit type 
informatie ertoe kan leiden dat uitgevers en publicisten terughoudend worden in 
het contracteren met de aanbieder van dit product, met als gevolg dat de 
aanbieder verminderd dan wel geen toegang meer zou kunnen krijgen tot 
dergelijke publicaties, met als gevolg dat voornoemde query’s niet meer kunnen 
worden gemaakt.  

Ik ben daarom van oordeel dat voor wat betreft deze informatie het belang van 
het voorkomen van onevenredige benadeling van de uitgevers en publicisten en 
van de afzenders van de documenten zwaarder dient te wegen dan het belang 
van openbaarheid. Door deze informatie openbaar te maken op grond van de 
Wob zal de aanbieder van dit product onevenredig benadeeld worden in zijn 
commerciële belangen.  

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad (artikel 11, eerste 
lid, van de Wob) 
Uitgangspunt van de Wob is dat overheidsinformatie openbaar is. Dit geldt in 
beginsel ook voor documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad. Dit is 
het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan 
wel binnen een kring van overheden in het kader van de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid. Uit de 
wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip ‘documenten opgesteld ten behoeve 
van intern beraad’ onder meer moeten worden begrepen: nota’s van ambtenaren 
aan 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. Degene die de 
stukken heeft opgesteld moet de bedoeling hebben gehad dat ze zouden dienen 
voor intern beraad.  

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat uit documenten die zijn opgesteld 
ten behoeve van intern beraad geen informatie wordt verstrekt over persoonlijke 
beleidsopvattingen. Onder ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ wordt verstaan: 
ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen. Dergelijke 
opvattingen worden niet openbaar gemaakt omdat een zekere mate van 
veiligheid en vertrouwelijkheid noodzakelijk is om te kunnen komen tot een 
effectieve besluitvorming. Ambtenaren en bestuurders moeten onderling en met 
bewindspersonen kunnen brainstormen. Feiten, prognoses, beleidsalternatieven, 
de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een 
overwegend objectief karakter worden door mij niet beschouwd als persoonlijke 
beleidsopvattingen. De totstandkoming van beleid en regelgeving wordt met de 
openbaarheid van dergelijke informatie inzichtelijk. 

Het document met nummer 48 is opgesteld ten behoeve van intern beraad en 
bevat persoonlijke beleidsopvattingen. Het betreft een document dat ter 
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advisering is opgesteld door een advocaat. Deze advisering heeft schriftelijk 
plaatsgevonden. Dit document bestaat uit opvattingen, voorstellen, 
aanbevelingen en conclusies van deze advocaat. Deze informatie is aan te 
merken als intern beraad bevattende persoonlijke beleidsopvattingen. De 
documenten afkomstig van de advocaat zijn ook volgens vaste jurisprudentie op 
gelijke wijze als interne juridische adviezen opgesteld met het oog op intern 
beraad (zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RVS:2018:1258, AB 2018/225). Dit geldt te 
meer nu deze advocaat vanuit een bijzondere expertise is gevraagd om te 
adviseren over het onderwerp en daarbij geen eigen belang vertegenwoordigt. 
Voor zover er ook feitelijke informatie in het advies van de advocaat staat, is die 
informatie zodanig verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen dat die daar 
niet los van kan worden gezien.  

Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering 
deze persoonlijke beleidsopvattingen openbaar te maken, zowel in tot op de 
persoon herleidbare als geanonimiseerde vorm. Daarom verstrek ik dit document 
niet.  

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. Ik heb daarom besloten de van toepassing zijnde 
documenten in het geheel te weigeren. 

Wijze van openbaarmaking 
De documenten stuur ik met dit besluit in kopie mee. 

Plaatsing op internet 
De stukken worden met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor eenieder 
kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl. 

Afschrift aan belanghebbende(n) 
Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN – Fiscaliteit en Belastingdienst 
namens deze, 

mr. drs. M.A.A. Di Bucchianico 
Hoofd Publiekrecht / De plv. directeur Juridische Zaken 

http://www.rijksoverheid.nl/
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Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond 
van die wet kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit 
besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan de minister van Financiën, ter attentie van de Directie 
Juridische Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het bezwaarschrift dient te 
worden ondertekend en dient ten minste het volgende te bevatten:  
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
d. een opgave van de redenen waarom u zich met het besluit niet kunt verenigen.
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Bijlage A 

Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
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 voor zover de
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.

(...) 

Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
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 opge-
nomen 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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