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Geachte heer de Peuter, 

Als reactie op uw brief d.d. 13 juni 2017 bericht ik u als volgt. In uw brief stelt 
in de gelegenheid een zienswijze te geven zodat deze kan worden meegewogen in de 
totale afweging over het betreffende verzoek in het kader van de Wet openbaarheid 
bestuur (hierna: Wob). 

U geeft aan dat de verzoeker vraagt om informa~e afgegeven vergunningen in 
de maand april informatie waa - bij betrokken is. De 
documenten va ie daarmee openbaar gemaakt zullen worden betreffen een 
drietal aanvragen voor Projectvergunningen Dierproeven, op de website van de CCD 
bekend onder NTS2017842, NTS2017844 en NTS2017845. 

In de bijlag e documenten aan .. rood-omrand de passages of 
woorden di eggelakt wil zien. erzoekt u deze informatie niet 
openbaar te maken. Ik zal hieronder een toelichting geven welke gegevens zijn 
weggelakt en waarom: 

- Persoonsgegevens 
Hoewel ik uit uw brief opmaak dat persoonlijke gegevens zoals namen en 
contactgegevens van medewerkers worden verwijderd, wil ik desondanks nogmaal 
benadrukkenda- lle persoonlijke gegevens en contactgegevens van 

- s van betrokken medewerkers weggelakt wil zien. Dat betreft niet alleen namen 
en contactgegevens van medewerkers, mailadressen, locaties et deze 
gegevens zijn direct of indirect herleidbaar naar personen bin Op grond van 
artikel 10, lid 2, aanhef en onder e Wobverzoek ik u deze gegevens weg te lakken. 

- Onevenredige benadeling 
Sommige documenten bevatten ongepubliceerde, preliminaire data waarva et 
wil dat deze informatie openbaar wordt gemaakt. Indien deze informatie in dit stadium 
openbaar wordt onder bijvoorbeeld concurrenten in binnen- en/of bui t 
leiden tot onevenredige benadeling van de onderzoekers, de afdeling 
algemeen. Daarnaast zal het onderzoek in de toekomst mogelijk gebruikt worden voor 
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publicaties en eventuele patenten. Het is daar 
of concurrenten al bekend zijn met het feit da 
momenteel uitvoert. 

. .. .. .. - - selijk dat andere ziekenhuizen 
ze specifieke onderzoeken 

Voorts rse woorden en woordcombinaties in de documenten 
omrand gema eze keywords zijn namelijk herleidbaar naar verscheid 
publicaties waardoor de namen van diverse onderzoekers achterhaald kunnen worden. 
Hoewel het hierbij gaat om artikelen die reeds gepubliceerd zijn, vormen de huidige 
onderzoeken vaak een direct vervolg op de vorige artikelen. Bovendien zijn de 
publicaties, gerelateerd aan de tekst, eenvoudig te herleiden naar de betreffende 
onderzoeksgroep. Ook hier geldt derhalve dat openbaarmaking van deze woor 
kunnen leiden tot onevenredige benadeling van de onderzoekers, de afdeling e 
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in het algemee.-eeft hiervoor een belangenafweging gemaakt. Op grond van 
artikel 10, lid 2, aanhef en onder g Wob verzoek ik u deze passages weg te lakken. 

Het voorgaande in aanmerking geno van de in uw brief reeds 
genoemde persoonlijke gegevens, er geen bedenki 
voorgenomen besluit om het Wob-verzoek deels in te willigen. Wel 
uiteindelijke beslissing willen ontvangen. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben 
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