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Geachte heer de Putter,

Allereerst wil ik u bedanken voor uw schrijven van de datum 7 september 2015. Hierbij zou ik u
schriftelijk willen bevestigen dat wij afgg&Bfejan het geding wensen \s zou ik u willen verzoeken de verdere correspondentie

sturen, zodat wij zo snel mogelijk kunnen reageren:
de heer G. Flik PharmD
BrainsOn-Line
De Mudden 16
9747 AW Groningen
Vriendelijk groeten,.

Gunnar Flik
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Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Groningen, 26 november 2015
Betreft: staatssecr. EZ/

Wob nummer: 201406850/12/A3

Geachte heer de Putter,
In antwoord op uw brief van 19 oktober van dit jaar met het verzoek ons verweer als
vergunninghouder over openbaarmaking van documenten in bovengenoemde kwestie in het kader
van de Wob aan u kenbaar te maken bericht ik u het volgende.
Ten eerste willen wij u erop wijzen dat de opgevraagde informatie wel degelijk op vertrouwelijke
basis is verstrekt aan de staatsecretaris getuigende het begleidend schrijven van de
proefdierdeskundige bij het aanleveren van de gegevens (zie ook de bijlage van deze brief).
Daarnaast maken wij u er op attent dat wij deze informatie op geen enkele wijze zelf openbaar
maken en dit ook niet wenselijk achten.
Verder is een belangrijk punt van discussie in de gehele procedure of de gevraagde gevens wel of
niet als bedrijfsgevoelige informatie (toegpaste technieken, toegepaste onderzoeks modellen en
aantallen) gezien moeten worden en zo onder artikel 10 lid l.c zouden moeten vallen.Wij zijn van
mening dat betreffende gegevens wel degelijk bedrijfsgevoelige informatie zijn, aangezien de
omvang, de aard van de werkzaamheden en de methode van uitvoering af te leiden valt uit de
gegevens. Het argument dat het zou gaan om een fractie van de bedrijfsactiviteiten en daarom
niets zou zeggen over het geheel van de bedrijfsactiviteiten, is in ons geval zeker niet van
toepassing aangezien de werkzaamheden met proefdieren bij ons een substantieel deel van de
activiteiten omvat.
Zoals u bekend zal zijn is informatie na openbaarmaking niet alleen beschikbaar voor de verzoeker
maar ook voor organisaties die zich bezig houden met dieractivisme en dierextremisme zoals de
anti dierproeven coalitie (ADC), die in het verleden concrete dreigingen heeft geuit tegen
organisaties waar onderzoek met proefdieren wordt uitgevoerd. Op grond hiervan bestaat het
risico op onevenredige benadeling van de betrokken rechtspersoon (artikel 10 lid 2.g.). In de
gevoerde discussie rond de huidige zaak is aangegeven dat deze dreiging duidelijk minder zou zijn
op basis van het AIVD jaarverslag 2013. Toch zijn wij van mening dat zolang dit gevaar niet uit te
sluiten is, er geen zwaarwegende gronden zijn om het risico op acties te vergroten door deze
informatie vrij te geven.
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Als laatste zijn wij van mening dat door de openbaarmaking van de adresgegevens, zoals deze zijn
vermeld in de stukken, er een risico bestaat tot openbaarmaking van de locatie waar dieren
worden gehuisvest/waar dierproeven worden uitgevoerd. Hoewel niet direct in strijd met artikel
10 lid l.d. bestaat er een serieus risico voor de veiligheid van. medewerkers en proefdieren. Met
het oog op potentiële acties vanuit eerder genoemde organisaties bestaat er echter wel een
duidelijk risico op inbreuk ten aanzien van de grond vermeld in artikel 10 lid 2.e.
Wij willen u dan ook vragen de door de staatssecretaris gekozen beslissing te ondersteunen en u
uit te spreken tegen de door de Rechtbank Gelderland gedane uitspraak 12/984.
In reactie op uw verzoek om toestemming niet openbaar gemaakte stukken te mogen inzien voor
zover deze betrekking hebben op deze zaak, kunnen wij u langs deze weg aangeven dat wij deze
aan u verlenen.
Hoogachtend,

Gunnar Flik PharmD (Managing director Brains On-Line B.V.),
Bijlage: Voorbeeld aanbiedingsbrief jaarregistratie
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Geachte!
Hierbij bied ik u ten behoeve van de registratie dierpioeven en proefdieren 2007, de
registratieformulieren aan van vergunninghouder Brains-On-Line (24700). De
formulieren zijn ook digitaal verstuurd naar: chdfSivwa.nl
Met vriendelijke groet.
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