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Tevens per e-mail: 

Den Haag, 25 mei 2021 

Betreft: Beslissing op uw Wob-verzoek 

Referentie: 2021-371 

Geachte , 

In uw e-mail van 18 februari 2021 heeft u, met een beroep op de Wet 
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob), Nuffic verzocht om 
openbaarmaking van documenten betreffende het project NICHE/ETH/020 
over de periode 1 januari 2008 tot en met 31 december 2013. 

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 22 februari 
2021, met referentie JZ-2021-000166. Deze is per e-mail op dezelfde dag aan u 
verzonden. 

Bij e-mail van 18 maart 2021 is de beslistermijn met vier weken verdaagd tot 
uiterlijk 15 april 2021. Na telefonisch contact op 16 april 2021 bent u er mee 
akkoord gegaan dat u uiterlijk 25 mei 2021 een beslissing op uw Wob-verzoek 
ontvangt. Dit is tevens per e-mail aan u bevestigd. 

1. Wettelijk kader

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-
artikelen verwijs ik u naar bijlage 1 bij deze brief.

2. Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek zijn in totaal 100 documenten aangetroffen.
Deze documenten zijn opgenomen in een inventarisatielijst, die als bijlage
2 bij deze brief is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de
corresponderende nummers uit de inventarisatielijst.
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Reeds openbare documenten 

De Wob is niet van toepassing op reeds openbare documenten. Het 
document met nummer 1 is ten tijde van de publicatie van de 
betreffende subsidietender openbaar en voor een ieder beschikbaar 
geweest via de website van Nuffic. Echter gezien deze niet meer op onze 
website staat, stellen wij deze weer ter beschikking. Tevens hebben wij dit 
document op de inventarisatielijst opgenomen. 

3. Zienswijzen

U bent geïnformeerd dat er een derde-belanghebbende is bij de
openbaarmaking van de verzochte documenten en dat deze in de
gelegenheid is gesteld hierover een zienswijze te geven. Hiervan heeft de
derde-belanghebbende gebruik gemaakt. Deze heeft te kennen
gegeven dat een aantal documenten vertrouwelijke correspondentie en
persoonsgegevens bevat en openbaarmaking achterwege moet blijven
in verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer als
bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob. Deze
zienswijze heb ik meegenomen in de belangenafweging weergegeven
onder punt 5 ‘Overwegingen’ in deze brief.

4. Besluit

Ik heb besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de door u
verzochte informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Ten aanzien van
de documenten dan wel daarin opgenomen passages waarvan
openbaarmaking wordt geweigerd zijn meerdere weigeringsgronden –
naast en afzonderlijk – van elkaar van toepassing. Voor de motivering van
dit besluit verwijs ik naar ‘Overwegingen’ onder punt 5 van deze brief.

5. Overwegingen

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder

Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om
informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen
10 en 11. Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient
uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische
bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan
ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt
met de persoon of  de bedoelingen of de belangen van de verzoeker. Bij
de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het
algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en
de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het
specifieke belang van de verzoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit 
betekent dat de gevraagde documenten niet uitsluitend aan u openbaar 
kunnen worden gemaakt. Indien ik aan u de betreffende documenten 
verstrek, moet ik deze ook aan anderen verstrekken indien zij daarom 
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verzoeken. Daarnaast zullen de documenten in het kader van de 
openbaarmaking op onze website worden geplaatst. In dat licht vindt de 
onderstaande belangenafweging dan ook plaats. 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

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 documenten met nummers 2 tot en met 100 staan 
persoonsgegevens en andere informatie die raakt aan de persoonlijke 
levenssfeer van betrokken individuen. Het betreft onder andere namen, 
emailadressen, telefoonnummers, handtekeningen van medewerkers en 
andere betrokkenen. Voor zover het namen betreft van personen die uit 
hoofde van hun functie in de openbaarheid treden, heb ik deze 
informatie niet verwijderd maar zichtbaar gelaten. 

De documenten 91, 96 en 100 betreffen een klacht- en 
bezwaarprocedure. Ik ben van oordeel dat tevens ten aanzien van deze 
gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd 
zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

De derde-belanghebbende heeft in de zienswijze eveneens verzocht om 
op grond van het belang van de eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer de persoonsgegevens uit deze te verzochte documenten te 
verwijderen. Daarnaast verzocht de derde-belanghebbende omwille in 
verband met het vertrouwelijke karakter van klachten- en 
bezwaarprocedures, de documenten die hierop betrekking hebben niet 
openbaar te maken. 

Gelet op bovenstaande heb ik informatie uit de documenten 2 tot en met 
100 verwijderd. De gebruikte weigeringsgrond - artikel 10, tweede lid, 
aanhef en onder e - staat tevens op de documenten vermeld. 

Persoonlijke beleidsopvattingen in een document bestemd voor intern 
beraad 

Artikel 11, eerste, lid van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek 
om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern 
beraad, geen informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen. 

Document met nummer 33 is opgesteld ten behoeve van intern beraad 
en bevat persoonlijke beleidsopvattingen. Document met nummer 94 
betreft een rapportage met persoonlijke beleidsopvattingen. Ik acht het 





Bijlage 1 Wetsartikelen 10 en 11 van de Wob 

Artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur 

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;

b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;

c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de
Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk
geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover
het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale
organisaties;

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde
bestuursorganen;

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;

d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;

f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen
van de informatie;

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van
derden.

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken
persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.

4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het
zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-informatie
betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het
eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend
achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar
genoemde belang.



5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu-
informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter. 

6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieu-
informatie. 

7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 

b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het toepassen van 
het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of deze 
informatie betrekking heeft op emissies in het milieu. 

 

Artikel 11 Wet openbaarheid van bestuur 

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van 
intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische 
bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien 
degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft 
ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het 
bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie 
voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming 
van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van 
openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt 
in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van 
overeenkomstige toepassing. 

 














