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Betreft Wob-besluit op verzoek over benoeming personen in een demissionair

kabinet

Geachte

Op 12 augustus 2021 heeft u een verzoek ingediend op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). U verzoekt om:
“Besluitvorming/proces/gesprekken/overwegingen (al het contact m.b.t. deze
beslissing) over het besluit dat Kamerleden Tom de Bruijn (D66), Dennis Wiersma
(VVD), Steven van Weyenberg (D66) en Dilan Yeilgöz-Zegerius (VVD) aan het
demissionair Kabinet zijn toegevoegd. Overwegingen, besprekingen & uitleg
waarom dit niet in strijd zou zijn met artikel 57 van de Grondwet dat je geen
2 functies tegelijk mag hebben. Eventuele uitleg/overwegingen waarom deze
beslissing binnen de uitzondering van het genoemde grondwetartikel 57 zou zijn.
Uitleg/overweging/besluitvorming/het contact tussen de ministers van het Kabinet
waarom er is gekozen dat Mark Rutte de Tweede Kamer hier niet over zou
ingelichten.” U verzoekt dus kortgezegd om correspondentie inzake de benoeming
van personen in het demissionaire kabinet.

Per e-mail van 31 augustus 2021 is de ontvangst van uw Wob-verzoek bevestigd.
Op 8 september 2021 is de termijn met vier weken verdaagd.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob.

Inventarisatie documenten
Naar aanleiding van uw verzoek is uitsluitend een tweetal uitwisselingen van
berichten aangetroffen. Ik heb deze berichten samengevoegd in één document.

Zienswijzen
Er is één belanghebbende bij de openbaarmaking van de eerste uitwisseling van
berichten. Deze belanghebbende geeft desgevraagd aan geen bedenkingen te
hebben tegen openbaarmaking van deze informatie.

Besluit
Ik heb besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u
verzocht openbaar te maken, met uitzondering van de daarin vermelde
persoonsgegevens, 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 email staan persoonsgegevens.

Pagina 1 van 2



Kabinet Minister-President

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 de relevante
passages uit de email.
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 het
openbaar maken van namen van de ambtenaren betreft. 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.

Wijze van openbaarmaking
Dit besluit wordt geanonimiseerd met de openbaar gemaakte informatie op
www.rijksoverheid.nl geplaatst.

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,
namens deze,
de ply. Secretaris-Ministerraad

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
14 oktober 2021

Onze referentie
4230166

W.W. Stevens
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Dat moet een fout zijn toch:
Yesilgöz nog Kamerlid
De site van de Tweede Kamer
meldt dat Dilan Yesilgöz, die op

25 mei door de Koning als Staatssecretaris
werd beëdigd, nog altijd lid van de Tweede
Kamer is. Dat is zij zeker niet meer, maar
blijkbaar weet de Tweede Kamer dat zelf nog
niet.
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Uit de memorie van toelichting bij het
wetsvoorstel waardoor deze bepalingen in de
Grondwet kwamen1,blijkt echter dat het bij de in
het tweede lid genoemde combinatie gaat om de
situatie hij verkiezing.

Er stond in de toelichting: ‘(...) volgens welke
bepaling een minister, die bij een verkiezing tot lid
der Staten-Generaal is gekozen (.,.) na zijn
toelating als lid het ambt van minister en het
lidmaatschap der Staten-Generaal kan verenigen.
Het gaat hier over een (demissionaire)

minister/staatssecretaris die tot Kamerlid Is
gekozen.

Toen mevrouw Yesilgöz in maart dit jaar tot
Tweede Kamerlid werd gekozen, was zij geen
minister of staatssecretaris en op haar is dit
artikel dus niet van toepassirig

Dit is de kern van het betoog
van Van den Braak. De
passage in de toelichting waar
hij naar verwijst ziet echter op
de oude formulering van dit
artikel, voor 1983.

De formulering is nu breder. Dat

op www.nederlandrechtsstaat.nl
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maakt dat volgens het commentaar r

_________

0
het toepassingsbereik ook breder
is:
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Anders dan tot 1983 is de tijdelijke verenigbaarheid van
beide functies niet uitsluitend gekoppeld aan
verkiezingen. Ook wanneer een minister tussentijds
ontslag aanbiedt kan deze indien hi1 of ZIJ bij de laatste
verkiezingen rot Kamerlid was verkozen een eventueel
vrîjgekomen zetel innemen totdat omtrent het
aangeboden ontslag is btslist

Het ontbreekt me aan de tijd om
heel diep in de
grondwetsgeschiedenis te duiken
helaas 1’38

Maar dit lijkt me voor nu voldoende
toch2 2 38

—,--, 0 ‘

Inmiddels iets dieper in de oude
Kamerstukken kunnen duiken. Het
is duidelijk, maar dat hadden we al
geconcludeerd, dat de wijziging van
1983 niet bedoeld is voor de casus
die zich nu voordoet, maar vooral
ziet op langlopende
kabinetsformaties na verkiezingen.
Tegelijkertijd heeft deze hele
bijzondere casus zich voor 1983
volgens mij nooit voorgedaan, dus
dat daar destijds niet op is
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iz;n; ook nietveemd.
Overigens viel me wel op dat
expliciet is gezegd (nader rapport)
dat de bepaling niet is bedoeld om
een Kamerlid die minister wordt te
beschermen tegen de eventualiteit
dat hij al na korte tijd weer ontslag
moet nemen als minister. Maar hier
gaat het om een Kamerlid dat
METEEN weer ontslag neemt en
dus feitelijk nooit missionair is/
wordt. En dat is toch net iets anders
natuurlijk.

Het is al met al wel zaak dus om
voortdurend te benadrukken dat
betrokkene van meet af aan
demissionair is geweest!

Zoals eerder besproken is het
oordeel over de voortduring van het
Kamerlidmaatschap uiteindelijk aan
de Kamer zelf. Zie de regeling in de
Kieswet.
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Bettie Drexhage on Twitter
“Een lezing van het betrokken
grondwetsartikel waarin ze als Kamerlid aan
kan blijven tijdens de formatie, lijkt me ook
wel verdedigbaar. Dat de grondwetgever
destijds niet aan deze situatie (benoeming in
al demissionair kabinet) heeft gedacht, zegt
niet zoveel. https://t.co/tzesJobObW”
twitter.com

https://twitter.com/BD rexhagel
statusf1400092243575427082?
s=08 1611

Steun van de onvolprezen Bettie!
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.4 Doorgestuurd

Dat moet een fout zijn toch:
Yesilgöz nog Kamerlid
De site van de Tweede Kamer
meldt dat Dilan Yesilgöz, die op

25 mei door de Koning als staatssecretaris
werd beëdigcf nog altijd lid van de Tweede
Kamer is, Dat is zij zeker niet meeç maar
blijkbaar weet de Tweede Kamer dat zelf nog
niet.
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Ben ik met Bzk mee bezig
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Tja, wat zou onze reactie zijn dan?

Okido, maar wat jou betreft staat
onze lijn nog?

Ja



A Doorgestuurd
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Anders dan tot 1983 is de tijdelijke verenigbaarheid van
beide functies niet uitsluitend gekoppeld aan
verkiezingen. Ook wanneer een minister tussentijds
ontslag aanbiedt, kan deze, indien hij of zij bij de laatste
verkiezingen tot Kamerlid was verkozen, een eventueel
vrijgekomen zetel innemen totdat omtrent het
aangeboden ontslag is beslist.

4 Doorgestuurd
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Uit de memorie van toelichting bij het
wetsvoorstel waardoor deze bepalingen in cie
Grondwet kwamen1>,blijkt echter dat het bij de in
het tweede lid genoemde combinatie gaat om de
situatie bij verkiezing.

Er stond in de toelichting: ..) volgens welke
bepaling een minister, die hij een verkiezing tot lid
der Staten-Generaal is gekozen (..) na zijn
toelating als lid het ambt van minister en het

lidmaatschap der Staten-Generaal kan verenigen.

Het gaat hier over een (demissionaire)

minister/staatssecretaris die tot Kamerlid Is
gekozen.

+

Toen mevrouw Yesilgöz in maart dit jaar tot

Tweede Kamerlid werd gekozen, was zij geen

minister of staatssecretaris en op haar is dit
artikel dus niet van toepassing.

A Doorgestuurd
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A Doorgestuurd

De formulering is nu breder. Dat
maakt dat volgens het commentaar
op www.nederlandrechtsstaat.nl
het toepassingsbereik ook breder

1

is: 12:4O4’

A Doorgestuurd

Anders dan tot 1983 is de tijdelijke verenigbaarheid van
beide functies niet uitsluitend gekoppeld aan

______

verkiezjngen. Ook wanneer een minister tussentijds

+ cJ)

Uit de memorie van toelichting bij het
wetsvoorstel waardoor deze bepalingen in de
Grondwet kwamen’>, blijkt echter dat het bij de in
het tweede lid genoemde combinatie gaat om de
situatie bij verkiezing.

Er stond in de toelichting: ‘(. .) volgens welke
bepaling een minister, die bij een verkiezing tot lid
der Staten-Generaal is gekozen (,.,) na zijn
toelating als lid het ambt van minister en het
lidmaatschap der Staten-Generaal kan verenlgen7
Het gaat hier over een (demissionaire)

minister/staatssecretaris die tot Kamerlid is
gekozen.

Toen mevrouw Yesilgöz in maart dit jaar tot
Tweede Kamerlid werd gekozen, was zij geen
minister of staatssecretaris en op haar is dit
artikel dus niet van toepassing,

Doorgestuurd
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Anders din tot 1983 is de tijdelijke verenigbaarheid van
beide functies niet uitsluitend gekoppeld aan
verkiezingen. Ook wanneer een minister tussentijds
ontslag aanbiedt. kan deze, indien hij of zij bij de laatste
verkiezingen tot Kamerlid was verkozen. een eventueel
vrijgekomen zetel innemen totdat omtrent het
aangeboden ontslag is beslist.

A Doorgestuurd

“P kabinet haar eigen dernissionaire
status volkomen negeert?
@SiçjridKaag noemt zich minister
en vorige week werd
@DilanYesilgoz benoemd tot
staatssecretaris. Het cruciale
woordje1demissionair’ ontbreekt.
Alsof het kabinet nooit is
afgetreden.
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Suzanna @Suir1990850 s
Ja maar is dat nu iets van nu? Of
pastte iedereen voorheen wel zijn
bio aan? Serieuze vraag overigens.
Çi U Ç7I

Dit kreeg Dilan via Twitter
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Dit kreeg Dilan via Twitter
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Never mmd, hij lijkt het niet te
hebben over het staatsrechtelijke
punt, gewoon over hoe ze zichzelf
noemen

..‘+ Doorgestuurd

Lammert van Raan on Twitter
“@tonfvandijk @SigridKaag

@DilanYesiigoz @DHanYesilgoz is
benoemd en niet afgetreden, dus

missionair, Maw: correcte omschrijving,
@minîsterBZ begint trekjes van Rutte
achtige vergeetachtigheid te vertonen.,.:-)’

t wi tter. corn

http_s/fitter.com./iamaa/
status/1399806506292363272?
s::24 ‘., .J,
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Haha het blijft toch terugkomen
_2. -

Ja. Iedereen wordt benoemd in een
demissionair kabinetç’ . Koni
houdt immers de ontslagaanvraé,
in beraad, waarbij de ministers

— ___s i_ _ _I_ __
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Ja. Iedereen wordt benoemd in een
demissionair kabinet( (s,. Koning
houdt immers de ontslagaanvraag
in beraad, waarbij de ministers
worden gevraagd dat te doen wat in
het belang van het koninkrijk
noodzakelijk is... 21:29’

En wij gaan niet over hoe ministers
zich noemen... .

Nee eens.
10.2e

zegt ook dat in alle
communicatie wij zelf demissionair
niet gebruiken

Dilan moet het maar even negeren
denk ik
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