Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
t.a.v. Drs. M.J.M. Verhagen, minister
postbus 20.101
2500 EC DEN HAAG
Utrecht, 04-06-2012
Betreft: Wob-verzoek aanpak Shell’s activiteiten Nigeria
Mijn kenmerk: 2012007
Uw kenmerk: nog niet bekend
Zeer geachte Minister Verhagen,
Het Nederlandse/Britse oliebedrijf Shell is vanwege zijn aard en omvang belangrijk voor
de Nederlandse economie. Al jaren is het bedrijf onderwerp van discussie door activiteiten
in Nigeria. Gelet op de politieke situatie daar en het Nederlands standpunt roept dit vragen
op over de inzet van Nederland om Shell te bewegen geen of anders zaken te doen in
Nigeria. Voor mij als journalist voor NU.nl is dit een thema van grote maatschappelijke
waarde.
Hierbij verzoek ik u, de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) indachtig, alle documenten
te openbaren met betrekking tot de contacten met Shell:
1. Data, vorm, strekking en notulen/verslagen/anderszins weergaven van ieder contact
tussen vertegenwoordigers van het bedrijf Shell en vertegenwoordigers van de
Rijksoverheid, in de periode 2010, 2011 en 2012, in relatie tot de activiteiten van Shell
in Nigeria;
2. Overwegingen (intern, dan wel ingezonden) in de aanloop, totstandkoming of uitvoering
van beleid vanuit de Rijksoverheid waarin het bedrijf Shell wordt genoemd met
betrekking tot de activiteiten van Shell in Nigeria
3. Interne en externe correspondentie met inbegrip van gewisselde documenten met
betrekking tot de activiteiten van Shell in Nigeria.
Het gaat mij om documenten in de brede zin van het woord, zoals bedoeld in de Wob. Dus
naast klassieke papieren gegevensdragers, gaat het ook om computerbestanden,
databases, enzovoort. Wat betreft de inhoud denk ik onder andere aan brieven,
rapportages, memo's, e-mailberichten, faxberichten, vergaderverslagen,
voortgangsrapportages, planningen, enzovoort.
Ik realiseer mij terdege dat u niet alle documenten bij of onder uw heeft, maar dat
sommige documenten zich bij andere bestuursorganen berusten. Daarbij is mij niet helder
waar deze documenten dan berusten. Voor die documenten verzoek ik om doorgeleiding
van mijn verzoek, waarbij ik graag een afschrift van de doorgeleidingsbrief ontvang.
Ofschoon openbaring de norm is, kan het zijn dat er beletsels zijn die openbaarmaking in
de weg staan. Ik wil u op voorhand een aantal overwegingen geven die kunnen helpen bij
het toepassen van het wettelijk kader:
- Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. Bij het toepassen
van deze uitzonderingsgrond moet daadwerkelijk sprake zijn van een kwantificeerbare
benadeling welke ook nog eens zeer waarschijnlijk wordt gemaakt. Daarnaast moet dan

ook worden voldaan aan de eis dat er sprake is van een mate van onevenredigheid ten
opzichte van openbaarmaking;
- Daar waar u vermoedt dat er sprake is van interne persoonlijke beleidsopvatting wijs ik u
op het feit dat deze uitzonderingsgrond alleen geldt voor die informatie die met
beleidsontwikkeling te maken heeft op het moment dat er zeer persoonlijke zaken
worden geuit;
- De relatie tussen politiek en bedrijfsleven moet zo transparant mogelijk zijn, om onjuiste
of onevenredige beïnvloeding te controleren en te voorkomen. Er is dan ook een groot
belang bij het openbaar maken van alle manieren waarop Shell bij de Rijksoverheid
betrokken is, en vice versa, welke absoluut prevaleert boven relatieve
uitzonderingsgronden. Het vertrouwen in de kwaliteit van Nederlandse
bestuursbesluitvorming, gaat gepaard met openheid;
- Het gaat bij dit Wob-verzoek om de manier waarop de Nederlandse overheid opkomt
voor mensenrechten.
Mocht u van mening dat het vermelden van namen van personen achterwege moet blijven
op grond van de persoonlijke levenssfeer, verzoek ik u de personen te nummeren zodat
navolgbaar blijft welke personen in het algemeen welke stappen hebben gezet.
Mocht dit Wob-verzoek betrekking hebben op slechts delen van bepaalde documenten,
verzoek ik u toch het hele document openbaar te maken.
Mocht het voorkomen dat u documenten moet weigeren, dan verzoek ik subsidiair om een
ambtelijk beperkte versie van het document. Mocht u ook dat weigeren, dan verzoek ik
meer subsidiair om een samenvatting.
Ik verzoek de documenten in digitale vorm te ontvangen. In het geval dat de tijd voor
beantwoording tekort schiet en u een verlenging van de termijn overweegt, dan verzoek ik
om een deelbeslissing voor de documenten doe op het moment van het einde van de
eerste termijn voorligt.
Mocht u naar aanleiding van dit verzoek nog vragen hebben dan ben ik die altijd bereid te
beantwoorden. Voor deze procedure machtig ik de heer B.J.S.A.A.F. de Winter om
namens mij op te treden in deze bestuursrechtelijke procedure. Hij is bereikbaar op 06. (Zijn adres is: B.J.S.A.A.F. de Winter,
).
Hoogachtend,
E.K. (Lise) Witteman

