
Weigeringsgronden voor de NTS2015149                                                                         12 april 2017 

 

In onderstaande kolommen zijn de weigeringsgronden met artikel van de Wob vernoemd. Veelvuldig 

terugkomend is het absolute weigeringsgrond artikel 10.1.c en het relatieve weigeringsgrond artikel 

10.2.e. 

 

Artikel 10.1.c luid als volgt, ik citeer: “Bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke 

personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld”. Dit artikel heeft 

betrekking op die gegevens, waaruit wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid over 

de technische bedrijfsvoering of het productieproces.  

 

Ook gegevens die financiële bedrijfsvoering betreffen, kunnen onder omstandigheden zodanige 

bedrijfsgegevens zijn. Voorbeelden voor de NTS2015149 zijn dan ook aanvraagnummers, deelnemer 

nummer van de NVWA, betaalgegevens en dieraantallen (welke terug te leiden is als een 

productieproces).  

 

Artikel 10.2.e luid als volgt, ik citeer: “De eerbieding van de persoonlijke levenssfeer”. Volgens de 

wetsgeschiedenis wordt over gegevens van persoonlijke aard, die door burgers aan de overheid is 

verstrekt in het vertrouwen dat deze alleen door de overheid zouden worden gebruikt voor het doel 

dat bij het verschaffen ervan wordt beoogd, geen informatie naar buiten verstrekt indien het 

publieke belang van de openbaarheid niet opweegt tegen het belang van de vertrouwelijkheid van 

de informatie. 

 

 Hierbij is het zo dat dit artikel niet van toepassing is voor zover de betrokken persoon/personen 

heeft/hebben ingestemd met openbaarmaking. Wij kunnen u mededelen dat deze personen gebaat 

zijn bij het niet vrijgeven van persoonlijke gegevens en hebben dan ook niet ingestemd met het 

openbaar maken van bijvoorbeeld namen, adressen, e-mail adressen, handtekeningen en 

telefoonnummers.  
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