
DeNederlandschoBank
EUROSYSTEEM

Per e-mail: gad.nI en @ad.nl

Algemeen Dagblad
T a De Nederiandsche Bank N.V.

Postbus 20018 Bedrijfsvoering

2500 EA Den Haag Informatiediensten

Postbus 98
1000 AB Amsterdam

+31 2032491 11

www.dnb.ni

Onderwerp
Handelsregister 3300 3396Besluit naar aanleiding van uw Wob-verzoek met betrekking tot sancties Rusland
BTW: NL003569056801

Geachte
Datum

17 mei 2022
Bij brief van 24 maart 2022, ontvangen bij e-mail van dezelfde datum, heeft u De
Nederlandsche Bank (DNB) verzocht om openbaarmaking van informatie op grond Ons kenmerkvan de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Bij e-mail van 20 april 2022 heeft P352-1113002746-423DNB u medegedeeld dat de beslistermijn met vier weken is verdaagd. Naar
aanleiding van het verzoek bericht DNB u als volgt.

Behandeld door

In uw verzoek heeft u aangegeven dat het Algemeen Dagblad onderzoek doet naar
de sancties die zijn ingesteld tegen Rusland. Daarbij heeft u verduidelijkt dat de
Europese Unie de afgelopen dagen diverse sancties heeft opgelegd tegen Rusland Mailadres
en dat Nederland deze sancties vervolgens uitvoert op basis van de Sanctiewet woo@dnb.nl
1977.

U verzoekt om verstrekking van de navolgende documenten uit de periode van
23 februari 2022 tot en met 23 maart 2022:

1. Alle documenten betreffende sancties tegen Rusland;
2. Alle documenten betreffende sancties tegen natuurlijke personen,

rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland alsmede Russische
staatsbedrijven, met inbegrip van de regering en de centrale bank van
Rusland;

3. Alle documenten betreffende Russische oligarchen en/of aan het regime
gelieerde elites, hun families, prominente zakenlieden, lobbyisten en
propagandisten;

4. Alle documenten betreffende Russisch geld, Russische bezittingen, zoals
vastgoed en boten;

5. Alle documenten betreffende nieuwe investeringen in de Russische
energiesector;

6. Alle documenten betreffende de uitvoerbeperkingen opgelegd voor
materiaal, technologie en diensten voor de energiesector;

7. Alle documenten betreffende aankopen van Russische olie door Shell.

DNB merkt het volgende op. Met ingang van 1 mei 2022 is de Wob ingetrokken en
is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Er is niet voorzien in
overgangsrecht.’ DNB zal dan ook op uw verzoek om informatie een beslissing
nemen op grond van de Woo.

1 Zie uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) van 26 april 2022;
ECU:NL:RVS:2022:1223 (r.o. 11).
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In artikel 10.2c van de Woo is bepaald dat - kortweg - gedurende drie jaar na de
inwerkingtreding van de Woo, artikel 1, aanhef en onder b, van het Besluit Datumbestuursorganen WNo en Wob (BbWW), zoals dat luidde op het tijdstip onmiddellijk 17 mei 2022voorafgaand aan het tijdstip van Inwerkingtreding van de Woo, van
overeenkomstige toepassing blijft op verzoeken om informatie die op dat tijdstip
berust bij DNB. Ons kenmerk

P352-1 113002746-423
De gevraagde informatie heeft betrekking op de periode van 23 februari 2022 tot en
met 23 maart 2022. Om die reden is artikel 1, aanhef en onder b, van het BÖWW
van toepassing op het verzoek.

DNB Is ingevolge artikel 1, aanhef en onder b, van het BbWW als bestuursorgaan
uitgezonderd van de Wob voor zover zij belast is met de werkzaamheden die
voortvloeien uit dan wel verband houden met haar taken op grond van artikel 2,
eerste, tweede en derde lid, artikel 3 en artikel 4, eerste lid, van de Bankwet 1998
en de verschillende toezichtwetten. Deze uitzondering geldt ook voor toezichtwetten
die niet expliciet in het BbWW zijn genoemd.2

Ten aanzien van de sancties merkt DNB het volgende op. De Raad van de EU stelt
bij verordening sancties vast fEU-sanctleverordeningen). Op basis van de
Sanctiewet 1977 wordt vervolgens een regeling vastgesteld waarmee wordt
verboden om in strijd met de EU-sanctieverordeningen te handelen. Overtreding
van de bij of krachtens de Sanctiewet 1977 gestelde regels kwalificeert als een
economisch delict op grond van de Wet op de economische delicten. De in het
verzoek gevraagde informatie betreffende sancties ziet op werkzaamheden van DNB
die voortvloeien uit dan wel verband houden met de toezichttaak van DNB op grond
van artikel 4, eerste lid, onder a, van de Bankwet 1998. DNB is immers als
toezichthouder aangewezen op grond van artikel 10 lid 2 van de Sanctiewet 1977 in
samenhang met artikel 4 Besluit aanwijzing toezichthouders DNB 2022.

De gevraagde informatie heeft daarnaast betrekking op werkzaamheden van DNB
bij het ten uitvoer leggen van het monetair beleid en het bevorderen van de goede
werking van het internationale betalingsverkeer. Deze werkzaamheden vloeien
voort dan wel houden verband met de werkzaamheden die DNB verricht binnen het
Europese Stelsel van Centrale Banken, en wel op grond van artikel 2, eerste lid, van
de Bankwet 1998 in samenhang met artikel 3, eerst lid, onderdeel a, en onderdeel
e,van de Bankwet 1998.

Bovenstaande leidt tot de conclusie dat de Woo niet van toepassing is op de
gevraagde informatie. Op basis van artikel 1, aanhet en onder b, van het BbWW
wijst DNB het verzoek af.

Indien informatie wordt gevraagd over de periode vanaf 1 mei 2022, merkt DNB het
volgende op. Uit artikel 8.8 van de Woo volgt dat de
openbaarmakingsverplichtingen niet van toepassing zijn op informatie waarvoor een
bepaling geldt die Is opgenomen In de bijlage bij de Woo. In de bijlage bij artikel 8.8
van de Woo zijn artikel lOg en artikel 10h van de Sanctiewet 1977 opgenomen. In
artikel lOg Sanctiewet 177 is bepaald dat informatie verkregen op grond van de
Sanctiewet 1977 geheim is en niet gepubliceerd mag worden. DNB mag dan ook de
informatie niet openbaar maken, aangezien het verzoek ziet op informatie waarvoor
een geheimhoudingsbepaling geldt.

2 Zie onder meer: ABRvS van 23 januari 2013; ECU:NL:RVS:2013:6Y9198 fr.o. 5) en ABRvS van
17april 2019; ECU;NL;RVS:2019:1236 fr.o. 2.1).
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Bezwaar
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

D’NeU€rlandsche6wik

Datum

17 mei 2022

EUR0SYSTEM

Rechtspersonen en gemachtigden die over eHerkenning beschikken dienen een
bezwaarschrift in via het Digita& Loket Toezicht: www.dnb.nl/login/digitaal-loket
toezicht. Indien u niet over eHerkenning beschikt, kunt u een bezwaarschrift
indienen via: www.dnb.nl/bezwaarmaken, of per post bij:

De Nederlandsche Bank N.V.
Divisie Juridische Zaken, afdeling Toezicht — Procedures & Privacy (TP&P)
Postbus 98
1000 AB Amsterdam

Hoogachtend,

Maaike van Leuken
Divisiedirecteur Bedrijfsvoering

Ons kenmerk

P352-; 113002746-423

18/05/22
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