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Hierbij stuur ik mijn zienswijze nav Wob-verzoek 15-1714. 
U stuurt 2 documenten mee: Doe 1 en Doe 2. 

Doe 1 

FARMA RESEARCH 
Anirna/Hcalth 

Fanna Research Animal Health BV 

6525 EC Nijmegen 

Nederland 

Telefoon: +31 (0)24 3505574 

Email: info@frah.nl 

Web site: www.frah.nl 

De Wob is niet van toepassing op dit document, omdat het al openbaar gemaakt is in het kader van Wob-verzoek 
14-0315 en uw beslissing dd 13 oktober 2014. Een kopie van het desbetreffende document, zoals dat deel 
uitmaakt van uw besJissing is bijgevoegd als Bijlage I. 
Indien u toch besluit dit document nogmaals openbaar te maken, dan verzoek ik u de daarin gezwarte tekst, 
nogmaals te zwarten (inclusief de tekst op elke pagina, in de voetnoot). 

Doe 2 
Ik maak bezwaar tegen openbaarmaking van de volgende delen: 
De gegevens bij "ConladJ'crsoon'' en hij "Fui1ctie contactpersoon'". 

Ook het alleèn openbaarmaken van de gegevens bij "Functie contactpersoon" kan in combinatie met de naam 
vanhet bedrijfleiden tothet gemakkelijk acbt~:r;ha!c;nvan<f<:< contl1çtp~r_soon, 
Deze informatie weiger ik vrij te geven op ·grond van art 10, eerste lid aanhef onder d en l weede lid aanhef 
onder e. Ik verzoek u de door mij groen gemarkeerde tekst te zwarten. 

De lidmaatschappen van diverse DECs van de proefdierdeskundige (zoals vermeld bij \"raag 14), alsmede de 
namen van hedrijvcn. waarvoor de proefdierdeskundige nok wcrkzaanihedcn vcrricht (;wals vermeld bij 
vraag 7). 

Uit de combinatie van de gegevens kan herleid worden wie in persoon de proefdierdeskundige is geweest in 
die periode. Ik wil op deze wijze voorkomen dat persoonsgevoelige informatie bekend kan worden bij 
partijen die deze informatie op verkeerde wijze kunnen gebruiken zoals dieractivisten-organisaties. Deze 
persoon is al meerdere malen bedreigd door dergelijke organiaties. 
Deze informatie weiger ik vrij te geven op grond van art 10, eerste lid aanhef onderden tweede lid aanhef 
onder e. Ik verzoek u de door Inij groen gemarkeerde tekst te zwarten (zie Bijlage 2). 

Met vriendelijke groet, 

FARMA RESEARCH ANIMAL HEALTH B.V. 
Vergunninghouder 

Bijlages: Bijlage 1: beslissing Wob-verzoek 14-0315 
Bijlage 2: Doe 2 


