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Datum 0 9 NOV. 2017 

Betreft 

Zienswijze wob w17-16 

Geachte heer de Peuter, 

Uw kenmerk 

w17-16 

Contoetgegevens 

Wij ontvingen uw brief van 1 november 2017. U verzoekt ons om binnen 4 weken na dagtekening een 

zienswijze op Wob-verzoek W17-16 aan te leveren. 

Bezwaar 

Wij maken bezwaar tegen de openbaarmaking van persoonsgegevens en de instelling/afdelingen/locaties waar 

onderzoekers werkzaam zijn en/ of dierproeven worden uitgevoerd. Wij verzoeken u om deze gegevens te 

verwijderen dan wel onleesbaar te maken. Deze gegevens zijn in de documenten door ons gearceerd. 

Hieronder geven wij verder aan waarom we bezwaar maken tegen openbaarmaking van deze gegevens. 

Persoonsgegevens 

De personen die betrokken zijn bij het uitvoeren van dierproeven hebben een kwetsbare positie. Door 

openbaarmaking van hun gegevens bestaat de kans dat zi j het slachtoffer worden van activisme. Deze dreiging 

van dierenrechtactivisme is nog steeds reëel. Er is dus voldoende grond aanwezig voor de vrees voor een 

toename van het risico van buitensporige acties. Het belang van bescherming van tot personen herleidbare 

gegevens dient daarom zwaarder te wegen dan het belang van openbaarmaking van de gegevens. Dat de 

dreiging reëel moet worden geacht en de belangen van deze betrokkenen beschermd moeten worden volgt 

ook ui t o.a. de uitspraak van de Raad van State van 15 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:680). 

Instelling/ Afdelingen/Locaties 

Door openbaarmaking van de instelling/a fdelingen/locaties waar onderzoekers werkzaam zijn en/ of 

dierproeven worden verricht, kan worden achterhaald welke personen betrokken zijn bij het verrichten van 

dierproeven. Wij wi llen openbaarmaking van persoonsgegevens voorkomen. De reden hiervoor is gegeven 

onder het kopje 'Persoonsgegevens'. 
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In deze documenten zijn (verwijzingen naar) persoons- en afdelingsgegevens gearceerd. Verder zijn er 

referenties gearceerd van bij het onderzoek betrokken onderzoekers. Hiermee wordt voorkomen dat de 
gegevens tot personen en afdelingen herleidbaar zijn. 
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Afweging 
Ingevolge artikel 10, tweede lid, onderdelene eng van de Wobdient het verstrekken van informatie 

achterwege te blijven voor zover het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen: 

de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid 

natuurlijke personen of rechtsperso nen dan wel van derden. 

Zoals hiervoor beschreven vinden wij dat in dit geval onze belangen zwaarder moeten wegen dan het 

van openbaarmaking. De gearceerde gegevens moeten dan ook niet openbaar worden gemaakt. 

bijlagen NTS20172644 gemarkeerd 
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Van:

Verzonden: maandag 27 november 2017 14:27

Aan:

Onderwerp: RE: Uw zienswijze inzake Wob-verzoek W17-16

Opvolgingsmarkering: Opvolgen

Markeringsstatus: Voltooid

Geachte  
 heeft eerder een algemene zienswijze ingediend voor Wob-verzoeken. Deze zienswijze volstaat 

in dit geval. 
Met vriendelijke groet, 
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