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Geachte heer De Peuter,

Bij brief van 22 november 2017 heeft u in de gelegenheid gesteld een
zienswijze te geven over de voorgenomen openbaarmaking van de aanvraag en
de verlening van de projectvergunning dierproeven met het nummer 20172726. U
heeft daarbij een afschrift van de openbaar te maken documenten overgelegd.

Met een beroep op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob verzoek
ik u om daarin voorkomende namen en andere tot de persoon herleidbare
gegevens niet openbaar te maken in het belang van de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer. Ter toelichting treft u in de bijlage een door mij ‘gelakte’
versie van de documenten aan. Met betrekking tot het lakken van “DEC” in het
e-mailadres merk ik op dat dit adres toebehoort aan één
persoon, te weten de secretaris van DEC, zodat niet is uitgesloten dat dit adres tot
deze persoon herleidbaar is.

Verder doe ik een beroep op artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob,
waarin is bepaald dat openbaarmaking van informatie achterwege blijft, voor
zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld. Op pagina 5 en 7
van het Format DEC-advies staat vermeld dat het projectvoorstel ziet op het
testen van de werkzaamheid van

Via openbare informatie op
internet is te achterhalen dat de hier genoemde producent

is. Doordat in de documenten aantallen gebruikte dieren worden vermeld,
kan inzicht worden verkregen in de productieaantallen van . Aldus kunnen
concurrenten hieruit wetenswaardigheden met betrekking tot de afzet van
producten afleiden. Daarom vraag ik u de zinsnede

” alsmede de aantallen gebruikte dieren te lakken. Ik
verwijs in dit verbanmd naar de bijlage.

Daarnaast verzoek ik u de in de vorige alinea genoemde gegevens te lakken op
grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder ci, van de Wob. Daarin is
bepaald dat openbaarmaking van informatie achterwege blijft indien het belang
daarvan niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige
benadeling. Zoals hiervoor toegelicht, kunnen concurrenten uit voornoemde
gegevens wetenswaardigheden over de afzet van producten afleiden, waardoor

onevenredig wordt benadeeld.
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Tot slot vraag ik uw aandacht voor het volgende. In onderhavige zienswijze staan
gegevens die mijns inziens weggelakt moeten worden. Ik verzoek u hierbij in
vervolgprocedures aandacht voor te hebben.

Hoogachtend,
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