
~------------------------------Van: Wob CCD 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: RE: uw zienswijze m.b.t. Wob-verzoek W17-07 

Geachte 

Zoa ls zojuist telefonisch besproken ontvangt u de geanonimiseerde stukken als het voorlopige Wob-besluit gereed 
is, dus voorafgaand aan de openbaarmaking. U gaf aan dat er geen aanvullende gegevens gelakt te hoeven 
worden, aangezien deze reeds in de NTS opgenomen zijn. 

Voor de volledigheid wil ik noemen dat de naam van uw organisatie niet is genoemd in de NTS. Normaal 
gesproken worden namen van organisaties niet gelakt in de openbaar t e maken stukken. Mocht de dreiging van 
activisme tegen uw organisatie dusdanig groot zijn dat u de CCD wil vragen om het lakken van de naam van uw 
organisatie te overwegen, dan ontvangen wij de mot ivatie hiervan graag uit erlijk 18 april a.s .. 

Met vriendelijke groet, 

Ondersteunend Bureau 
Centrale Commissie Dierproev en 

Postbus 20401 I 2500 EK I Den Haag 

Tel 0900 2800028 
e-mail: Wob-ccd@rvg nl 

Ls, 

Ik heb de bij lagen gedownload en dit is intem en extem bekeken. 

U geeft in uw brief aan dat: 
"De CCD maakt persoonlijke gegevens zoals namen en contactgegevens van medewerkers onzichtbaat·. 
Indien er overige gegevens zijn die volgens u niet openbaar mogen worden, geeft u dan duidelijk en goed 
gemotiveerd aan om welke passages het gaat om waarom ." 

Ik zou graag de geanonimiseerde versie ontvangen, er zijn in het verleden privépersonen binnen onze 
organisatie, betrokken bij deze aanvraag, direct doelwit geweest van activisme. Kunt u mij de 
geanonimiseerde versie doen toekomen, ik heb nu alleen de onderliggende open stukken? 

Voor het overige wil ik u vragen de 'locatie ' kenbaar te maken waar u onze stukken openbaar maakt, de 
vergmming wordt door een overheidsinstelling gegeven, het is echter ' onze' intelligence, wij vem emen 
graag hoe en waar u dat openbaar maakt. 

- e groet/Best regards, 
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