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Geachte heet
Datum

Bij e-mail van 10 mei 2022 heeft u De Nederlandsche Bank (DNB) op grond 17 Juni 2022

van de Wet open overheid (Woo) verzocht om openbaarmaking van informatie.
Naar aanleiding van dit verzoek bericht DNB u als volgt. Ons kenmerk

P352-11 13002746-544

U vraagt om verstrekking van de volgende documenten:
1. de goudbaarlijst van het monetaire goud dat op de balans van DNB Mailadres

staat; en woocdnb.ni

2. de goudbaarlijst, gericht op het Nederlandse monetaire goud dat ligt
opgeslagen bi] de Bank of England.

DNB heeft op grond van de Ban kwet 1998 (hierna: de Bankwet) als taak de
officiële externe reserves te beheren en aan te houden. DNB doet dat binnen
het Europees Stelsel van Centrale Banken ter uitvoering van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie. Deze taak is benoemd In artikel
3, eerste lid, onderdeel c, van de Bankwet. In dat kader beschikt DNB over
goud en ook over goudbaarlijsten. Volledigheidshalve merken wij op dat DNB
niet beschikt over uniforme vergelijkbare goudbaarlijsten, en in algemene zin
uit veiligheidsoverwegingen terughoudend is bij openbaarheid rond specifieke
informatie over onze goudreserves.

Beslissing
DNB hecht aan vertrouwelijkheid over haar goudvoorraadbeheer en kan niet
tegemoetkomen aan uw verzoek tot openbaarmaking. Hieronder wordt
toegelicht hoe DNB tot deze beslissing is gekomen.

Wij wijzen u graag op de reeds Openbare informatie aangaande de actuele
goudvoorraad, Zie daarvoor de website van DNB: Goud (dnbnl). Ook over de
hoeveelheid, het gewicht en de waarde van het goudbezit zijn wij transparant.
Dit kunt u bijvoorbeeld nalezen op pagina 124 van het Jaarverslag_2021
Nnn!). Verder kunnen wij u mededelen dat er inspectierondes plaatsvinden
op alle binnen- en buitenlandse locaties waar DNB goud bewaart, met
betrokkenheid van onafhankelijke interne en externe auditors.
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Overopnosrecht; Wob-uitzonderinc voor DNB van toeDassing
De eerste reden dat DNB niet tegemoet kan komen aan uw verzoek is het
overgangsrecht dat specifiek voor DNB is opgenomen in de Woo tot 1 mei
2025. Zie hiervoor de regeling van artikel 10.2c Woo. Dat overgangsrecht is
van toepassing op Informatie die onder DNB berust vâér de inwerkingtreding
van de Woo (1 mei 2022). De beschikbare goudbaarlijsten van DNB zijn
opgesteld in de periode vââr 1 mei 2022 en berustten dus al voor de
inwerkingtreding van de Woo onder DNB. Om die reden is het overgangsrecht
van toepassing. Op grond daarvan blijft de brede uitzonderingspositie die DNB
onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) had, gedurende drie jaar
gelden. DNB is onder het Besluit bestuursorganen WNo en Wob (BbWW)
uitgezonderd van de Wob voor haar werkzaamheden die - kort gezegd - te
maken hebben met haar taken op grond van artikel 3 van de Bankwet. Zie
daarvoor artikel 1, aanhef en onder b, van het BbWW. De gevraagde informatie
valt onder deze uitzondering.

Geheimhoudingsverplichting
De tweede reden waardoor DNB niet kan tegemoetkomen aan uw verzoek is de
geheimhoudingsverplichting waaraan DNB is gebonden op grond van de
Bankwet.

Op basis van artikel 8.8 van de Woo hebben bijzondere
openbaarmakingsregelingen voorrang op de Woo. Deze bijzondere
openbaarmakingsregelingen staan vermeld in de bijlage bij artikel 8.8 van de
Woo. Eén van die bijzondere openbaatmakingsregelingen is artikel 20 Bankwet.
Dit artikel bevat de geheimhoudingsplicht voor informatie over de
werkzaamheden die DNB uitvoert als centrale bank. Ook informatie over het
beheer van de officiële externe reserves valt daaronder.

Het is DNB op grond van artikel 20 Bankwet niet toegestaan gegevens of
inlichtingen die zij heeft verkregen bij haar werkzaamheden m.b.t. het beheer
en aanhouden van de officiële externe reserves openbaar te maken. Het gaat
hier om handelingen ter verwezenlijking van de In artikel van artikel 3, eerste
lid, onder c, van de Bankwet bedoelde doelstellingen en taken. Deze
geheimhoudingsverplichting is breed geformuleerd. Dit betekent dat de
gevraagde informatie onder een specifieke wettelijke
geheimhoudingsverplichting valt. De Woo is dan niet van toepassing op de
gevraagde informatie.

Billagen
Als bijlagen treft u aan de tekst van artikel 10.2c Woo, artikel 1 van het Besluit
bestuursorganen WNo en Wob en de artikelen 3 en 20 Bankwet.

DeNederlandscheBank
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Datcirn
17juni 2022

Ons kenmerk
P352-; 113002746-544
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Bezwaar
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Rechtspersonen en gemachtigden die over eHerkenning beschikken dienen een
bezwaarschrift in via het Digitaal Loket Toezicht: www.dnb.nI/Iogin/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
Postbus 8, 1000 AB AMSTERDAM

Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank N.V.

DeNederiandscheBank
EUROYTEEM

Datum 18’
17juni 2022

0n5 kenmerk

P352-1 113002746-544

19/06/22 17/06/22

Maaike van Leuken
Divisledirecteur Bedrijfsvoering

Aerdt Houben
Divisiedirecteur Financiële Markten
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Bijlage

Artikel 1O.2c Wop: Overoangsrecht DNB en AFM
Gedurende drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 9.74 blijft artikel 1, aanhef
en onderdelen b en c, van het Besluit bestuursorganen WN0 en Wob, zoals dat
luidde op het tijdstip onmIddellijk voorafgaand aan het tijdstip van Inwerkingtreding
van artikel 9.74, van overeenkomstige toepassing op verzoeken om informatie die
op dat tijdstip berust bij de Nederlandsche Bank N.V. of de Stichting Autoriteit
Financiële Markten.

Datum STRI
17juni 2022

Ons kenmerk

P352-1 113002746S44

Artikel 1. aanhef en onder b. van het BbWW
Als bestuursorgaan als bedoeld in artikel la, eerste lid, onderdeel e, van de Wet
Nationale ombudsman onderscheidenlijk artikel la, eerste lid, onderdeel d, van de
Wet openbaarheid van bestuur, zijn uitgezonderd:

b.de Nederlandsche Bank N.V., voor zover belast met de werkzaamheden dle
voortvloeien uit dan wel verband houden met haar taken op grond van de artikelen
2, eerste, tweede en derde lid, en 3 van de Bankwet 1998, en haar taken en
bevoegdheden Ingevolge artikel 4, eerste lid, van de Bankwet 1998, de
Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensloenregeling, de Wet op het
notarlsambt, de Wet financiële markten BES en de Wet op het financieel toezicht,
alsmede, voor zover nog van toepassing op grond van de artikelen 2a, 5, 8, 17, 18,
19, 20a, 22, 25a, 46 en 49 van de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet, de
Pensioen en spaarfondsenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling zoals
deze luidden op 31 december 2006;

Artikel 3 Bankwet
1. Ter uitvoering van het Verdrag draagt de Bank In het kader van het Europees
Stelsel van Centrale Banken bij aan de vervulling van de volgende taken:

a. het bepalen van het monetaire beleid en het ten uitvoer leggen van dat beleid;
b. het verrichten van valutamarktoperaties in overeenstemming met artikel 219 van
het Verdrag;
c. het aanhouden en beheren van de officiële externe reserves;
d. het verzorgen van de geldsomloop voorzover deze uit bankbiljetten bestaat;
e. het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer.

Artikel 20 Bankwet
Voor zover deze wet strekt ter uitvoering van de handelingen ter verwezenlijking
van de in de artikelen 2, eerste, tweede en derde lid, 3, 4, eerste lid, onderdelen b
en c, tweede en derde lid, en 9, onderdeel c, bedoelde doelstellingen en taken, is
het aan een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze wet of van krachtens
deze wet genomen besluiten enige taak vervult, verboden van gegevens of
Inlichtingen die hij bij die taakuitvoering heeft verkregen verder of anders gebruik
te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitoefening
van zijn taak of door deze wet wordt geëist.
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