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Zienswijze Wob verzoek W17-14
Geachte heer Daemen,
Wij ontvingen uw brief van 18 december 2017 waarin u ons de mogelijkheid biedt o
in te dienen vanwege Wob-verzoek W17-14. Wij maken graag van de geboden geleg
Wij maken bezwaar tegen de openbaarmaking van de persoonlijke gegevens van het nieuwe lid van de
dierexperimentencommissie
, alsmede de specifieke wetenschappelijke expertise van dit lid
en de vermelding van de laatste werkgever van dit lid. Door combinatie van deze gegevens is de naam
van dit lid eenvoudig te achterhalen. Voorts maken wij bezwaar tegen de openbaarmaking van de
persoonlijke gegevens van de secretaris en de voorzitter. Concreet betreft dit document 4
(expertisedocument), de informatie die is ingevuld bij ‘wetenschappelijk vakgebied’ en de informatie
die tussen haakjes is gegeven bij ‘Arbeidsrelatie met vergunninghouders’, de handtekeningen op dit
formulier, en aanhef respectievelijk ondertekening van e-mail verkeer tussen het secretariaat van de
en het bureau van de CCD (documenten 1, 2 en 6). Wij verzoeken u om deze gegevens te
verwijderen dan wel onleesbaar te maken.
DEC’s moeten vrij van druk kunnen functioneren. Dergelijke druk zou kunnen komen van
belanghebbenden (aanvragers) maar ook van tegenstanders van dierproeven.
Het is daarom van belang dat de leden niet worden blootgesteld aan mogelijke acties van
dieractivisten. Leden van DEC’s zijn in het verleden geconfronteerd met acties tegen hun persoon
vanwege hun werkzaamheden met proefdieren. Om voldoende expertise te kunnen betrekken bij de
advisering rondom dierproeven zou het onwenselijk zijn deze personen uit te sluiten van lidmaatschap
van een DEC.

Artikel 10.1.d en Artikel 10.2.e.: Informatie over persoonsnamen en persoonlijke gegevens van de
DEC leden dienen te worden verwijderd uit oogpunt van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
Het verstrekken van informatie moet achterwege blijven voor zover het belang van openbaarmaking
niet opweegt tegen de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer of het voorkomen van
onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden. Wij vinden dat in dit geval deze laatste belangen zwaarder wegen
dan het geringe belang dat gemoeid zou zijn met openbaarmaking van de persoonlijke gegevens van
leden van de dierexperimentencommissie en van de secretaris en de voorzitter. De persoonlijke
gegevens van de leden van de dierexperimentencommissie en van de secretaris en de voorzitter
moeten dan ook niet openbaar gemaakt worden.

Hoogachtend,

