
~------------------------------Van: 
Verzonden: 
Aan: 

woensdaq 31 mei 2017 6:18 
Wob CCD 

nl> 

Onderwerp: RE: betreft: aanvullinq zienswijze W17-07 [deel1] 
Bijlagen: Begeleidende brief Zienswijze W17-07.docx; Zienswijze W17-07 [deel1].pdf 

Opvolg ingsmarkering: 
Markeringsstatus: 

Opvolgen 
Voltooid 

Bijgaand stuur ik u onze motivering voor het weglakken/onleesbaar maken van gegevens in zienswijze W17-07 die u 
(de CCD) ons gestuurd heeft. 
De volgende gegevens willen wij niet openbaar maken: 

• Alle namen (ook van auteurs van nog niet gepubliceerde artikelen of persoonlijke communicatie bronnen) 

• (E-mail) adressen, telefoonnummers, functies, handtekeningen etc .. 

• Leveranciers en namen externe bedrijven (diervoeder, satellite tags etc.) 

• Bankgegevens. 
• Gegevens DEC 

Daarnaast stuur ik u de twee delen van de zienswijze waarin deze gegevens onleesbaar zijn gemaakt. Ik verzoek u 
om dit nogmaals te controleren voordat dit openbaar wordt gemaakt. 
Omdat het bestand van de zienswijze in zijn geheel te groot is om per mail te verzenden stuur ik het u in 2 delen. het 
volgende deel volgt na deze email. 

Excuus voor het vele e-mail verkeer, hopel ijk is het hiermee afgerond. 

Met vriendelijke groet, 

-
From: Wob CCD [mailto:wob-ccd@rvo.n l] 
Sent: donderdag 18 mei 2017 11:04 

To:-
Subject: betreft: aanvulling zienswijze W17-07 

Geachte 

Bedankt voor uw e-mail van 16 mei 2017. Na overleg met mevrouw .. stuur ik u deze mail met enige informatie. 

Graag w il ik u erop wijzen dat de gegevens die u vermeldt in uw e-mail van 16 mei 2017, normaal gesproken niet 

worden gelakt. 
Uit uw e-mail maak ik op dat u de CCD verzoekt om het lakken van deze gegevens w el te overwegen. Voor de 
beoordeling van uw verzoek is het van belang dat u een goed onderbouwde motivering geeft voor uw verzoek tot 
het lakken van genoemde gegevens. Deze onderbouwing dient u te relateren aan de artikelen van de Wob, zoals 
vermeld in ons zienswijzeverzoek. Graag ontvangen wij uw aanvulling binnen een termijn van t wee weken. 

Met vriendelijke groet, 

1 

heuler
Tekstvak
NTS 2016740



2

Ondersteunend Bureau 
Centrale Commissie Dierproeven  
........................................................................ 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
Tel 0900 2800028  
e‐mail: Wob‐ccd@rvo.nl 
 
 

Van:   [mailto: @ .nl]  
Verzonden: dinsdag 16 mei 2017 13:55 
Aan: Wob CCD 
CC:   
Onderwerp: RE: Deel 1B.2 van 2: Zienswijze W17‐07 
 
Beste  , 
 
Vandaag kwam in ons overleg naar voren dat wij nog een aanpassing willen doen in hetgene wat ik heb 
weggestreept in de zienswijze bij W17‐07. Ik heb hier vanmorgen ook al even kort over gebeld. Ik zal u zo snel 
mogelijk een aangepaste versie sturen. 
Wat wij nog weg willen strepen is onder meer: 

 Naam van de instelling (zowel aan hoofd van formulieren als in de tekst!) 

 Deelnemersnummer 

 Kvk‐nummer 

 AVD‐nummer 
 
Ik hoop dat ik hier nog op tijd mee ben. Ik hoor graag van u. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal 
ondernemen.  
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 




