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Van:
Verzonden: woensdag 8 juni 2016 9:39
Aan: Wob CCD
CC:
Onderwerp: zienswijze van   t.a.v. Wob verzoek W16-07S  

Geachte CCD medewerker,  

N.a.v. van uw verzoeken om een zienswijze van   t.a.v. Wob verzoek W16-07S  
  (uw briefkenmerken, respectievelijk, CCD-2016-160  

 ) kunnen wij het volgende melden.  Zoals reeds 
aangegeven in uw brief is er een algemene zienswijze bekend die ook hier gehanteerd kan worden. Voor de 
volledigheid, deze luidt:  

‘Wij verzoeken u in de door u te verstrekken DEC advies documenten alle gegevens onder A, punt 5 van het 
advies te verwijderen alsmede in de aanhef van het advies de woorden "advies- ". Dit betreft tot 
personen herleidbare gegevens waaronder telefoonnummers en  mailadressen.  

Tevens verzoeken wij u in de door u te verstrekken e-mails, e-mailadressen en namen van personen te 
verwijderen.   

Ten aanzien van de persoonsgegevens van degenen die direct of indirect bij dierproeven zijn betrokken zijn 
wij van oordeel dat het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 10, 
tweede lid, aanhef onder e, van de Wob en het belang van onevenredige benadeling als bedoeld in artikel 
10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob zich voordoen. Dat personen waarvan bekend is dat zij 
betrokken zijn bij proefdieronderzoek kans lopen op onheuse bejegening door derden is een feit van 
algemene bekendheid.  

Wij zijn van oordeel dat ten aanzien van dergelijke persoonsgegevens de belangen van bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer zwaarder wegen dan het belang van openbaarmaking van de verzochte informatie.’ 

Met vriendelijke groet, namens de  

 
 

 
 
 
 

De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Anderen dan de 
geadresseerde(n) mogen geen gebruik maken van dit bericht, het niet openbaar maken of op enige wijze 
verspreiden of vermenigvuldigen.  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een incomplete 
aankomst of vertraging van dit verzonden bericht.  
 
The contents of this message are confidential and only intended for the eyes of the addressee(s). Others than 
the addressee(s) are not allowed to use this message, to make it public or to distribute or multiply this 
message in any way.  cannot be held responsible for incomplete reception or delay of this 
transferred message.  




