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Onder verwijzing naar uw brief met kenmerk CCD-2017-109 zend ik u hierna de zienswijze van de 

••••••••••••• (hierna: - met betrekking tot Wob-verzoek W17-07. 

In de bij lage zend ik u de door u toegezonden documenten retour met daarin afgeschermd de passages die volgens 

• niet openbaar mogen worden. Een en ander wordt door. als volgt gemotiveerd. 

Volgens het bepaa lde in artikel 10 lid 1 onder d Wobzu llen persoonsgegevens niet bekend worden gemaakt. 

Derhalve maakt . bezwaar tegen bekendmaking van de genoemde namen van betrokken personen. Dit geldt 
zowel voor de personen werkzaam bij . als personen werkzaam bij . Niet alleen de namen 
maar ook de informatie die naar deze personen zou kunnen leiden zoa ls e-mail adressen en handtekeningen zijn 

door. om die reden afgeschermd. 

Voor wat betreft afscherming van de bedrijfsnaam en nVWA-nummer geldt dat bekendmaking van deze gegevens 
zou kunnen leiden tot een bedreiging van de persoon lijke levenssfeer van de alhier werkzame personen 
(bijvoorbeeld door raadpleging van de Kamer van Koophandel of door te zoeken op sociale netwerken op internet). 
Gezien de bepa ling in artikel 10 lid 2 onder e Wob op grond waarvan bekendmaking van gegevens achterwege dient 

te blijven ind ien dit niet opweegt tegen een inbreuk op de persoon lijke levenssfeer van betrokkenen, heeft. 
bezwaar tegen bekendmaking van deze gegevens. Daarnaast geldt dat bekendmaking van deze gegevens ook 

zouden kunnen leiden tot een onevenred ig nadeel voor. aangezien bekendmaki ng van dergelijke gegevens 
aanleid ing zou kunnen zijn voor onze (internationa le) opdrachtgevers om geen opdrachten meer te vertrekken aan 

• Dat levert een directe schade op voor. Op grond van het bepaa lde in artikel10 lid 2 onder g Wob, d ient 
onevenred ige benadeling te worden voorkomen en mede om die reden maakt. bezwaar tegen bekendmaking 
van bedoe lde gegevens. 

In de documentatie die u heeft opgestuurd voor zienswijze, hebben w ij de volgende informatie afgeschermd: 
de productnaam (werkzame stof); 
de doseringen van het product waa rmee in doeld ieren wordt getest; 

challengedoses; 
andere vormen van registratie van d it product; 
het unieke challenge model dat w ij gebruiken om het product te registreren. 

Deze passages zijn door ons afgeschermd, omdat deze informatie bedrijfsgevoelig is. Omdat deze passages verspreid 

door alle documentatie terugkomen, worden ze niet op elke individuele bladzijde onderbouwd .• maakt bezwaar 
tegen publicatie van deze gegevens aangezien op grond van het bepaalde in art ikel 10 lid 2 onder g Wob 
onevenred ige benadeling voor betrokken rechtspersonen dient te worden voo rkomen . Bekendmaking van deze 

gegevens kan zowel voor. als voor haar betrokken opdrachtgever tot een onevenredig nadeel leiden. Voo r. 
geldt dat, zoa ls ook al eerder aangehaa ld, bekendmaking van dergelijke gegevens aanleid ing zou kunnen zijn voor 

onze (internationale) opdrachtgevers om geen opdrachten meer te vertrekken aan. Dat levert een directe 
schade op voor. Voor de opdrachtgever van . geldt dat bekendmaking tot een onevenredig voordeel voor haar 
concurrenten kan leiden nu die weten welke producten op welke wijze en met wel ke doses getest en geregistreerd 
worden. Het betreft hier bedrijfsgevoe lige informatie die de concurrentiepositie van de betrokken rechtspersoon 

ernstige schade kan toebrengen. Dit kan leiden tot directe schade voor de opdrachtgever van . 

Gezien het belang van de informatie voo r. als bedrij f, haar medewerkers en andere betrokkenen, verzoek ik u uw 
besluit met alle openbaar te maken informatie voorafgaand aan openbaarmaking aan ondergetekende toe te 
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zenden . Voor de goede orde vermeld ik nog dat de tekst van deze zienswijze als geheim dient te worden behandeld 
en uitsluitend bedoeld is voor uw d ienst. 

Mocht u een getekend exemplaa r van deze zienswijze wensen te ontvangen dan verneem ik dat ove rigens graag. 

Met vriendelijke groet, 
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