
Raad 

vanState 

datum nlichtingen ons kenmerk 

21 oktober 2022 070-426 42 51 WA22.00025 

onderwerp 

Besluit op verzoek om informatie: documenten gevonden 

Geachte 

In uw verzoek van 15 augustus 2022 heeft u de Raad van State gevraagd informatie 

openbaar te maken. Uw verzoek betreft de openbaarmaking van: 

a) het openbare volmachtregister van uw Raad als bedoeld in artikel 4 van de Regeling 

financieel beheer van het Rijk (RfbR); en 

b) eventueel aanwezige documenten die enig licht kunnen werpen op de vraag waarom 

uw Raad niet heeft voldaan aan de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit 

artikel 164 Handelsregisterwet 2007; en 

c) alle mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluiten door of namens uw Raad genomen 

door deze te plaatsen in de rubriek Regelingen op uw website; 

d) eventueel aanwezige documenten waaruit zou kunnen blijken of de Raad op enig 

moment heeft overwogen om een openbaar mandaatregister te gaan bijhouden, 

waarin het openbare volmachtregister al dan niet zou kunnen worden geïntegreerd. 

1. Wettelijk kader 

Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). 

2. Inventarisatie documenten 

Er is onderzoek uitgevoerd binnen de organisatie naar de aanwezigheid van documenten 

die onder uw verzoek vallen. Dit onderzoek omvatte navraag naar (mogelijk) bij het 

onderwerp betrokken medewerkers en zoekacties in hun archiefsystemen en mailboxen. 

Hieronder deel ik u de resultaten per onderdeel van uw verzoek. 

Onderdeel a: De Raad heeft geen openbaar volmachtregister als bedoeld in art. 4 RfbR. 



Onderdeel b: Op grond van deze deelvraag is een aantal documenten aangetroffen. 

Deze documenten zijn opgenomen in de inventarislijst in de bijlage bij deze brief. De 

Regeling Financieel beheer (bijlage 2a van de inventarislijst) is als bijlage toegevoegd bij 

een van deze documenten. Dit document is openbaar en daarom volsta ik met een 

verwijzing naar de bron. 

Onderdeel c: Er i onderzoek gedaan welke besluiten onder deze verplichting openbaar 

gemaakt moeten worden en of er een voorgeschreven wijze van publiceren van 

toepassing is. Ik zie toe op het op zo kort mogelijke termijn publiceren van deze 

besluiten op de daarvoor voorgeschreven wijze en op onze website onder de rubriek 

“Regelingen”. 

Onderdeel d: Op deze deelvraag zijn geen documenten aangetroffen. 

3.  Zienswijzen 

In de brief van 26 september jl. heb ik u laten weten dat de betrokken belanghebbenden 

zijn gevraagd hun mening te geven over de voorgenomen openbaarmaking van de door 

u gevraagde informatie. Hun reactie heeft niet geleid tot wijziging van dit besluit. 

4. _ Besluit 

Ik besluit de documenten waarin de door u opgevraagde informatie staat openbaar te 

maken met uitzondering van de persoonsgegevens die daarin staan (op grond van 

Artikel 5.1.2.e uit de Woo). 

5 Wijze van openbaarmaking en publicatie 

Dit besluit en de documenten die voor iedereen (gedeeltelijk) openbaar worden, worden 

op www.raadvanstate.nl gepubliceerd. 

Vragen 

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, kan u contact opnemen met de 

Woo-contactpersoon van de Raad van State via telefoonnummer 070 - 426 42 51. Kijk 

voor meer informatie over de Woo-procedure op 

www.raadvanstate.nl/wetopenoverheid. 
  

De Raad van State, 

namens deze, 

drs. . 

Directeur Bestuursondersteuning 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit 

uiterlijk binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit naar: Raad van State, 

t.a.v. adviseur bezwaren Woo, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 



Op https://Iwww-rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/vraag-en- 

antwoord/bezwaar-tegen-beslissing-overheid kunt u zien waar een bezwaarschrift aan 

moet voldoen. 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

Inventarislijst WA22.00025 

Nr. | Document Beoordeling | Uitzonderingsgrond | Afzender | Ontvanger | 

1 e-mail Handelregisterwet | Deels 5.1.2.e BZK, RvS 

div. artikelen openbaar ocw 

(geanonimiseerd) 

1a | Bijlage memo Deels 5.1.2.e BZK RvS 

JIDO_Handelsregisterwet- | openbaar 

div artikelen 

2 2. e-mail FW Nieuwe Deels 5.1.2.e BZK RvS 

Regeling Financieel openbaar 

beheer (RFB) n.a.v. CW 

2016 (geanonimiseerd) 

2a | Regeling Financieel Openbaar n.v.t BZK RvS 

Beheer Rijk (zie 

hyperlink) 

2b | Was-wordt lijst RFB.docx | Openbaar n.v.t. BZK RvS 

3 | e-mail KvK-nummer dd Deels 5.1.2.e RvS RvS 

13-07-2020 openbaar     (geanonimiseerd)           
  



Van: N ! | 

  

  

Verzonden: donderdag 10 december 2009 11:12 

= e 7 | 

e | 

Onderwerp: : handlesregisterwet-div.artikelen 

Bijlagen: ‘handelsregisterwet-div. artikelen.rtf 

mIi 

Dank voor doorzenden. 

Je vermoeden klopt. Dit heeft geen gevolgen voor de Raad. De Raad valt onder een andere categorie (g ipv a) dan de ministeries. 

Namelij: 

Handelsregisterwet 2007 

Artikel & 

1. Inhet handelsregister worden de volgende rechtspersonen die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben ingeschreven: 

© een publiekrechtelijke rechtspersoon, met dien verstande dat in plaats van de Staat de ministeries, bedoeld in arlikel 1, eerste 

lid, onderdeel a, van de Comptabilteitswet 2001 en de dienstonderdelen van een ministerie die op basis van artikel 10 van de 

Comptabilteitswet 2001 de begroting en de verantwoording inrichten op basis van een stelsel van baten en lasten worden 

ingeschreven. 

De Raad wordt genoemd in artkel f, eerste d, onderdee! g, van e Comptabilteitswet 2001 en valt daarmee buiten de scope van de 

verplichte inschrijving 

mrgr. 

mm 

  

  

  

   

Jecember 2009 11:07 

Onderwerp: FW: handlesregisterwet-div. artikelen 

I neem aan dat dit voor ons niet geldt, maar voor de zekerheid stuur k de mail aan jou door. 

  

Van; : 

v | 

Aat   

Onderwerp: RE: handiesregisterwerdiv. artkelen 

Dames, heren, 

Hierbij nog een keer het bestand omdat sommigen van u het niet konden openen. 

Hartelike groet, 

| 

-——Oorspronkelijk bericht 

"" 1 

Verzonden: dimdagïfl december 2009 17:54 

  

cc: 

Onderwerp: PW handesregsterwet dv artkeen 

Hoi T 1 

Waarschijnlijk is dit bestand beschadigd, want het is niet leesbaar; zou je nog een nieuwe poging willen wagen? 
    

Alvast bedankt!! 

Grueiesï ì 

  

n E 1 

Verzonden: dinsdag 8 december 2009 14: 

Aar 

  

  Onderwerp: handlesregisterwet-div. artikelen 



Boste collega's, 

B Z peet p mijn verzoek even d elevante bepalngen p een r gezet He k i at w net aandeze mì 

nistraueve lasten ontkomen . Misschien bij gelegenheid eens uitleggen hoe dít zo is gekomen. 

In elk geval leid k het intern BZK door naar de iub, ter verdere uitvoering, 

mm 

  

Bekijk de missie van BZK op : 1/ / „ninbzl 

Bezoekt u binnenkort een BZK-locatie? 

Dan dient u in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, 

nationale identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument). Indien u bij controle 

geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd. 

Legitimatiebewijzen van andere organisatíes worden niet geaccepteerd. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 

geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband 

houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

      

  

   

  

  

This message may contain information that is not intended for you. If you are not 

the addressee or if this message was zent to yos by mistake, you are requested to 

inform the sender and delete the message. The accepts'no Liability for 

damage of any kina resulting from the risk the electronic transnission 

o£ messages. 

  

  ‚here:   

  

        
  

    

Dit bericht is verstuurd via de Haagse Ring. 

De Haagse Ríng is het interdepartementale netwerk van de Rijksoverheid. 

Bron: Raad van State, afdeling I& (HMR->LV] 

    
  



_Ë'“à_ Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
4j Koninkrijksrelaties 

De leden van het JIDO czw 

JA 

Contactpersoon 

Datum 

8 december 2009 

ing van elk ministerie en baten- en 

lastendienst in het Handelsregister 

   

Verplichting voor elk ministerie en baten- en lastendienst zich in te 

schrijven in het handelsregister 

Gelet op artikel 6 onder c dient elk ministerie en elke baten en lastendienst 

ingeschreven te worden in het handelsregister. In artikel 18, vijfde lid, staat 

vermeld dat elke publiekrechtelijke rechtspersoon de verplichting tot 

inschrijving heeft. In tegenstelling tot andere rechtspersonen staat in de 

Handelsregisterwet niet welk orgaan of welke functionaris van een ministerie 

de inschrijving moet doen. Blijkens de memorie van toelichting moet elk 

ministerie dat zelf bepalen. 

Wat er moet gebeuren is dat elk ministerie een besluit maakt waarin staat wie 

gevolmachtigd is de inschrijving te verrichten. Dat moet ook gebeuren voor 

elke baten- en lasten dienst. 

De relevante artikelen in de Handelsregisterwet volgen hierna. De meeste 

relevante passages zijn rood gemarkeerd. 

Relevante artikelen uit de Handelsregisterwet i.z. de publiekrechtelijke 

rechtspersoon 

(Tekst geldend op: 08-12-2009) 

Handelsregisterwet 2007 

Artikel 1 

In deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder: 

Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken; 

onderneming: een onderneming als bedoeld in artike! 5; 

rechtspersoon: een rechtspersoon als bedoeld in artikel 6; 

publiekrechtelijke rechtspersoon: een publiekrechtelijke rechtspersoon als 
eoen 
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bedoeld in artikel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: Datum 

e. kerkgenootschap: een kerkgenootschap als bedoeld n artikel 2 van Boek 2 __ 8 ecember 2009 

van het Burgerlijk Wetboek: 

f. basisregister: een verzameling gegevens waarvan bij wet is bepaald dat deze 

authentieke gegevens bevat; 

g. authentiek gegeven: een n een basisregister opgenomen gegeven dat bij of 

krachtens wet als authentiek wordt aangemerkt; 

h. handelsregister: het register, bedoeld in artikel 2; 

i. kamer: een kamer van koophandel en fabrieken als bedoeld in artikel 2 van de 

Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997; 

j. vestiging: een gebouw of complex van gebouwen waar duurzame uitoefening 

van de activiteiten van een onderneming of rechtspersoon plaatsvindt; 

k. hoofdvestiging: een door een onderneming of een rechtspersoon als zodanig 

aangemerkte vestiging: 

I. nevenvestiging: een vestiging niet zijnde de hoofdvestiging; 

m. hoofdnederzetting: een in Nederland gelegen nevenvestiging van een buiten 

Nederland gevestigde onderneming of rechtspersoon of, indien er meer 

nevenvestigingen zijn, de door een onderneming of rechtspersoon als 

hoofdnederzetting aangemerkte nevenvestiging: 

n. verordening 2137/85: verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van de 

Europese Gemeenschappen van 25 juli 1985 tot instelling van Europese 

economische samenwerkingsverbanden (EESV) (PbEG L 199); 

o. verordening 2157/2001: verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van de 

Europese Unie van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese 

vennootschap (SE) (PbEG L 294). 

Artikel 5 

In het handelsregister worden de volgende ondernemingen ingeschreven: 

a. een ondememing die in Nederland is gevestigd en die toebehoort aan een 

naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, een vennootschap onder firma, een commanditaire 

vennootschap, een maatschap, een rederij, een coöperatie, een onderlinge 

waarborgmaatschappij, een vereniging, een stichting, een kerkgenootschap of 

een publiekrechtelijke rechtspersoon; 

b. een onderneming die in Nederland gevestigd is en die toebehoort aan een 

natuurljke persoon; 

c een ondememing die toebehoort aan een Europese naamloze vennootschap, 

een Europese coöperatieve vennootschap, een Europese commanditaire 

vennootschap of een Europees economisch samenwerkingverband die 

volgens haar statuten haar zetel in Nederland heeft; 

d. een ondemneming die toebehoort aan een buitenlandse rechtspersoon die een 

hoofd- of een nevenvestiging in Nederland heeft: 

e. een ondememing die in Nederland is gevestigd en die toebehoort aan een 

ander dan genoemd in onderdeel a tot en met d. 

Artikel 6 

1. In het handelsregister worden de volgende rechtspersonen die volgens hun 

statuten hun zetel in Nederland hebben ingeschreven: 

a. een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, een Europese naamloze vennootschap, een Europees 

economisch samenwerkingsverband, een Europese commanditaire 

vennootschap, een Europese coöperatieve vennootschap, een coöperatie en 
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een onderlinge waarborgmaatschappij; Datum 

b. een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, een vereniging van 3 december 2009 

eigenaars, een stichting en overige privaatrechtelijke rechtspersonen; 

c een publiekrechtelijke rechtspersoon, met dien verstande dat in plaats van de 

Staat de ministeries, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel , van de 

Comptabiliteitswet 2001 en de dienstonderdelen van een ministerie die op 

basis van artikel 10 van de Comptabiliteitswet 2001 de begroting en de 

verantwoording inrichten op basis van een stelsel van baten en lasten worden 

ingeschreven. 

2. Een vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid kan worden ingeschreven. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald op welke wijze de organisatie 

waarvan een of meer kerkgenootschappen deel uitmaken, wordt ingeschreven in 

het handelsregister en tevens kan worden bepaald of en n hoeverre zelfstandige 

onderdelen of lichamen waarin zij zijn verenigd moeten worden ingeschreven in 

het handelsregister. 

4. De voordracht voor een krachtens het derde lid vast te stellen algemene maatregel 

van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide 

kamers der Staten-Generaal is overgelegd. 

Artikel 13 

In het handelsregister worden over een activiteit van een rechtspersoon waaraan 

geen onderneming toebehoort opgenomen: 

a. een door een kamer toegekend uniek nummer voor de activiteiten van de 

rechtspersoon, tenzij er sprake is van een publiekrechtelijke rechtspersoon; 

b. de datum van aanvang, voortzetting of beëindigi 

c. de vestigingen 

  

Artikel 16a 

1. In het handelsregister wordt de door een publiekrechtelijke rechtspersoon 

verleende volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen 

opgenomen. 

2. Artikel 25 is niet van toepassing op de in het eerste lid bedoelde gegevens. 

Artikel 18 

1. Tot het doen van opgave ter inschrijving in het handelsregister i verplicht degene 

aan wie een onderneming toebehoort, of, indien het de inschrijving betreft van een 

rechtspersoon als bedoeld in artikel 6 eerste lid, onderdeel a en b, het tweede lid 

en derde d, ieder der bestuurders van de rechtspersoon 

2. Indien het eerste lid niet van toepassing is, is tot het doen van opgave ter 

inschrijving in het handelsregister verplicht degene die belast is met de dagelijkse 

leiding van een onderneming of rechtspersoon. 

3. Indien geen van de in het eerste lid bedoelde personen in Nederland is gevestigd, 

is tot het doen van de opgave tevens verplicht degene die in Nederland belast is 

met de dagelijkse Ieiding van een onderneming of rechtspersoon. 

4. Indien een onderneming of rechtspersoon buiten Nederland is gevestigd, is tot het 
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doen van de opgave tevens verplicht degene die belast is met de dagelijkse Datum 

leiding van de hoofdnederzetting of, indien die er niet is, de door de onderneming _8 december 2009 

of rechtspersoon aangewezen gevolmachtigde handelsagent. 

, Tot het doen van opgave ter inschrijving in het handelsregister is een 

publiekrechtelijke rechtspersoon verplicht 

, De opgave, bedoeld in het eerste tot en met het vijfde lid, kan bij iedere kamer 

worden gedaan. Inschrijving in het handelsregister vindt plaats door de kamer in 

welker gebied de onderneming of rechtspersoon is gevestigd of in welker gebied 

de ondememing of rechtspersoon haar hoofdvestiging heeft. 

… Indien inschrijving van een onderneming niet overeenkomstig het zesde lid kan 

geschieden, is tot inschrijving bevoegd de daartoe door Onze Minister 

aangewezen kamer. 

. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere personen worden 

aangewezen die verplicht of bevoegd zijn tot het doen van daarbij aangewezen 

opgaven. 
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a 

Verzonden: donderdag 5 oktober 2017 15:00 

aam 

Onderwerp: FW: Nieuwe Regeling Financieel beheer (RFB) n.a.v. CW 2016 

Bijlagen: 1 Regeling financieel beheer 02-10-2017.docx; 2. Was-wordt lijst RFB.DOCX 

Goed om te weten dat de regeling kasbeheer met ingang van 1 januari 2018 regeling financieel beheer gaat heten. 

Op het oog geen wijzigingen die ons raken. 

  

  Van 

Verzonden: donderdag 5 oktober 2017 

    
Onderwerp: Nieuwe Regeling Financieel beheer (RFB) n.a.v. CW 2016 

Beste Collega's 

Vanwege de inwerkingtreding van de nieuwe gemoderniseerde Comptabiliteitswet (CW 2016) gaat Financiën 9 

items van lagere regelgeving over kasbeheer en financiële administraties integreren in 1 nieuwe Regeling Financieel 

Beheer (RFB). Deze zal ook van toepassing zijn op HoCoSta's. Het gaat om modernisering en vereenvoudiging. Ook is 

er een verbeterslag gemaakt in leesbaarheid, uitvoerbaarheid en duidelijkheid. Tientallen pagina's aan voorschriften 

voor de financiële administratie zijn gereduceerd tot circa 10 pagina's. 

Voor jullie als HoCoSta's verandert er niet veel. Er worden geen nieuwe bevoegdheden voor HoCoSta's gecreëerd of 

ingeperkt. Er wordt voort gebouwd op de huidige praktijk en bestaande bevoegdheden. In de praktijk passen jullie 

de voor jullie financiële administratie al dezelfde regels toe als de departementen, conform de Regeling 

departementale begrotingsadministratie die opgaat in de nieuwe Regeling Financieel Beheer (RFB). Deze praktijk 

wordt geformaliseerd. 

Graag verneem ik van jullie of er op basis van deze nieuwe Regeling Financieel Beheer (RFB) nog inhoudelijke 

gevoeligheden zijn waarmee we met Financiën over dienen te spreken. Op 9 oktober spreek ik Financiën weer, dus 

dan zou ik graag jullie afwegingen mee willen nemen 

Bijgaand treffen jullie een concept van de Regeling Financieel Beheer zoals Financien heeft opgesteld en een was- 

wordt-Iijst waarin de regelingen en besluiten die opgaan in de nieuwe regeling (RFB) worden benoemd en de 

wijzigingen verder worden geduid. 

Alvast dank voor jullie snelle reactie! 

  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 

  

     
  

  

  

verband 

This 

requested 



‘Was > wordt’-lijst voor de Regeling financieel beheer (RFB) 

A - Besluit kasbeheer 2012 

B - Regeling kasbeheer 2012 

C - Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996. 

D - Regeling onderlinge betalingen 2003 

E - Regeling verlening voorschotten 2007 

F - Regeling kwijtschelding en buiteninvorderingstelling 2014 

G - Regeling departementale begrotingsadministratie 2007 

H - Aanwijzingsregeling niet-geldelijke betalingen en ontvangsten 2007 

1 - Aanwijzingsregeling verplichtingbedrag=kasbedrag 2015 

Artikelen die geheel of gedeeltelijk zijn overgenomen uit de oude regelingen > in de RFB 

B c D E [F G H_ [T n E RI 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

  
Vervallen artikelen per oude regeling 

5 

6 

9,10,11 

8,13,23,24, 25 

  m |z|o|n]|m|0|0|w]|> 



  

van | 
  

Verzonden: maandag 13 juli 2020 08:56 

Aan: 

cc: 

Onderwerp: RE: KvK-nummer 

agen: 20200406 Brief aan EZK inschrijving KVK getekend_‚pdf 

  

  

  

vag W "] 

3. Gesprek a trois is prima; 

b. Zie bijgevoegde brief aan ministerie EZ voor de meest recente actie richting EZ. Ik weet niet of er antwoord 

gekomen is (zoek ik uit bij de Rekenkamer). De door de Rekenkamer gesuggereerde oplossing is mijns 

inziens onjuist, omdat we geen rechtspersoonlijkheid hebben en geen onderdeel van een 

publiekrechtspersoon zijn. 

Groeten, 

Verzonden: vrijdag 10 juli 2020 12:24 

Aan: RaadvanState.nl> 

cc:4 Iraadvanstate.nl> 

Onderwerp: FW: KvK-nummer 

  

  

  
Zie hieronder de opmerking van| er het gebrek aan KvK. 

Kul   

‚en we hier volgende week (na maandag) een keertje met zijn drieën overspreken? 

bent het beste op de hoogte van de stand van zaken en het inmiddels formele besluit van EZK om niet 

vooruit te lopen op de wijziging in het wetboek van koophandel? 

(geanonimiseerd)

   

Goed om de stand van zaken even met zijn drieën te delen (is ook een terugkerende issue met E-facturatie). 

  

  

  

  Van;| Draadvanstate.nl> 

Verzonden: vrijdag 10 juli 2020 11:45 

Aan: [@Raadvanstate.nl> 

Onderwerp: KvK-nummer 

gesteNT] 

Het wordt steeds lastige om als werkgever zaken te doen met allerlei instanties zonder KyK-nummer. 

  



Naast de gemeentes (het aanvragen van VOG) en het UWV, zal straks ook APG voor de afdrachten van 

pensioenpremies een KK verlangen. 

Zonder e-herkenning is het nu al lastig werken, maar nog niet onmogelijk. Er komt echter een moment, dat je 

zonder e-herkenning niet meer kunt werken. 

Kunnen wij hier iets op te verzinnen? 

Met vriendelijke groet, 

  
‘www.raadvanstate.nl 

Afwezig op maandag 



Toelichting grondslagen 

In dit document kunt u secties terugvinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege 

gelaten op basis van de wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de 

bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht. 

A art. 

art. 

art. 

art. 

art. 

art. 

art. 

art. 

art. 

art. 

art. 

art. 

art. 

art. 

art. 

art. 

art. 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

54 

51 

51 

zt 

51 

51 

51 

52 

lid1a 

lid1b 

lid1ec 

lid1d 

lid2a 

lid2b 

lid2c 

lid2d 

lid2e 

lid2f 

lid2g 

lid2h 

lid2i 

lid4 

lid 5 

lid 6 

lid1 

Openbaarmaking van deze informatie kan de eenheid van de Kroon in 

gevaar brengen 

Openbaarmaking van deze informatie kan de veiligheid van de Staat 

schaden 

Het betreft bedrijfs- en fabricagegegevens, die door natuurlijke personen 

of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld 

Het betreft persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 

onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene 

verordening gegevensbescherming 

Het belang van openbaarmaking weegt niet op tegen het belang van de 

betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties 

Het belang van openbaarmaking weegt niet op tegen de economische of 

financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 

bestuursorganen 

Het belang van openbaarmaking weegt niet op tegen het belang van de 

opsporing en vervolging van strafbare feiten 

Het belang van openbaarmaking weegt niet op tegen het belang van de 

inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen 

Het belang van openbaarmaking weegt niet op tegen het belang van de 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen 

Het belang van openbaarmaking weegt niet op tegen het belang van de 

bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub € genoemde 

concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens 

Het belang van openbaarmaking weegt niet op tegen het belang van de 

bescherming van het milieu waar deze informatie betrekking op heeft 

Het 

bevei    

ng van openbaarmaking weegt niet op tegen het belang van de 

ing van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage 

Het belang van openbaarmaking weegt niet op tegen het belang van het 

goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 

bestuursorganen 

Het belang van openbaarmaking weegt niet op tegen het belang dat de 

geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de 

informatie (tijdelijke beperking) 

Openbaarmaking van deze informatie brengt een onevenredige benadeling 

toe aan een ander belang, niet zijnde een belang als genoemd in art. 5.1 

de leden 1 en 2 

Het betreft milieu-informatie waarvan de openbaarmaking achterwege blijft 

als het belang van art. 51 lid 1 sub c ernstig geschaad wordt en het 

algemene belang van openbaarheid niet opweegt tegen deze schade 

Persoonlijke beleidsopvattingen 




