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PHARMlNG 
Zienswijze Pharming Group N.V., ("Pharming") in reactiè op het vè"fzöeld5ïrnfpè7JI5aarmaking van de 

inspectielijsten op grond van de Wet openbaarheid bestuur ("Wob"). 

Achtergrond 

Op 23 december 2015 heeft de afdeling Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken, 

een Wob-verzoek van een anoniem persoon ("Verzoeker") aan Pharming doorgestuurd met 

zaaknummer 15-1517. Verzoeker wenst afschriften van alle inspectie rapportages ("Rapportages") 

te ontvangen die door de controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteiten 

("NVWA"), een Nederlands agentschap dat functioneert onder het Ministerie van Economische 

Zaken ("Ministerie"), van 2009 tot en met 2014 op grond van de Wet op Dierproeven ("Wet") zijn 

uitgevoerd. 

Hieronder volgt een schriftelijke uiteenzetting van Pharming in reactie op het Wob-verzoek: 

1. Pharming is het enige bedrijf in Nederland dat·, 

De Wet stelt vast dat 

• :onder de Wet vallen, ongeacht or deze dieren voor dierproeven of 

productie worden gebruikt. Uit de toelichting onder vraag 8 van document 1 blijkt ook dat er 

sprake is van een productieproces dan een dierenexperiment, dit proces al jaren wordt 

voortgezet en nauwelijks wijzigt in het protocol. Daarnaast is Pharming van mening dat er 

een duidelijk verschil bestaat tussen het gebruik maken van dieren voor het uitvoeren van 

dierproeven en het gebruik maken van dieren voor de productie van melk, zeker nu de 

Europese- en de Amerikaanse geneesmiddelen toezichthouders, respectievelijk de European 

Medicines Agency en de U.S. Food and Drug Administration, het Geneesmiddel hebben 

goedgekeurd voor menselijk gebruik. Pharming zou derhalve de Rapportages niet (meer) 
hoeveil të vërstrèkken èn is vän mëning dát de reeds inge-dié1de Räpporta-gës~ niet meer 

verstrekt dienen te worden onder de Wet openbaarheid van bestuur("Wob"). 

2. Pharming produceert het Geneesmiddel waarbij onder meer de >---·'""' 

· · Jijdraagt aan de totstandkoming van het Geneesmiddel. Bij de totstandkoming van 
het Geneesmiddel gaat een proces vooraf\._ 

. Indien de informatie over dit proces zoals reeds vermeld in de Rapportages, in 

publiek domein belandt, kan er een verband gelegd worden met Pharming vanwege de 

unieke procesvoering. Er is dan bekend welke activiteiten Pharming ontplooit en tevens 

wordt er inzage verschaft over de productiecapaciteit van Pharming. Naast het feit dat deze 

informatie mogelijk verkeerd geïnterpreteerd kan worden door Verzoeker, is dit 

concurrentiegevoelige informatie, die vertrouwelijk is verstrekt aan de overheid, welke valt 

te kwalificeren als bedrijfs-en fabricage gegevens ex artikellO lid 1 sub c Wob. Daarnaast is 

Pharming een beursgenoteerde onderneming waarbij het openbaar maken van deze 

bedrijfs-en fabricage gegevens tot een nadelige invloed op de'koersverloop van het aandeel 

van Pharming kan hebben. Onder punt 4 en 5 wordt dit verder gemotiveerd. Op grond van 

deze motivering, is Pharming van mening de Rapportages in zijn geheel niet openbaar te 

maken. 



PHARMlNG 
3. In de Rapportages worden onder andere de codeiiümmefs, beióekaeläilsen NAW-gegevens 

van natuurlijke personen genoemd die zijn betrokken bij het inspectieproces. Indien deze 

gegevens openbaar worden gemaakt, zijn de NAW-gegevens van de betrokken natuurlijke 

personen te herleiden. Dit kan gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer doordat 

deze personen worden lastiggevallen door actievoerders, journalisten etc. en Pharming wil 

voorkomen dat er een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt gemaakt. Zodoende dat 

Pharming van mening is dat het openbaar maken van de Rapportages niet opweegt tegen de 

belangen van Verzoeker en in strijd is met artikellO lid 2 sub e Wob. 

4. Pharming wordt onevenredig benadeelt, indien de Rapportages vroegtijdig openbaar 

worden gemaakt. De Rapportages bevatten gegevens zoals, bijvoorbeeld wat voor soort 

dieren er betrokken zijn bij het proces en de proefopstelling. Dergelijke informatie zoals 

vermeldt in de Rapportages horen bij de kern van de bedrijfsvoering van Pharming en zijn 

vertrouwelijk ter beschikking aan de overheid gesteld. De informatie van Pharming over 

bijvoorbeeld het soort dier en de proefopstelling, kan de concurrent bevoordelen in hun 

eigen bedrijfsvoering, en dus Pharming benadelen, doordat zij financieel- en commercieel de 

vruchten plukken van de unieke bedrijfsvoering van Pharming. Deze onevenredige 

benadeling heeft niet alleen gevolgen voor de kern van de Nederland,se bedrijfsvoering, 

maar ook voor de buitenlandse branche van Pharming met dezeifde unieke bedrijfsvoering 

die door de Nederlandse vennootschap wordt beïnvloedt en aangestuurd. De onevenredige 

benadeling van Pharming en tevens bevoordeling van de concurre.nt zal ernstige financiële

en commerciële gevolgen kunnen hebben voor Pharming en dus is Pharming van mening dat 

het openbaar maken van deze Rapportages in strijd is met artikellO lid 2 sub g Wob. 

5. Artikelll Wob bepaald onder andere dat als het Wob-veq:oek ziet op documenten die zijn 

opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over daarin 

opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Artikell sub c van de Wobdefinieert intern 

beraad als 'het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, 

dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de gezamenlijke 

verantwóordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid'. Uit de wetsgeschiedenis1 volgt 

dat het interne karakter van een document wordt bepaald door 11et oogmerk waarmee dit is 

opgesteld: degene die het document heeft opgesteld moet de bedoeling hebben gehad dat 

dit ~()u_cii_e_r:!E!n VQQJ h~IJ1_f~!f Qf VQQr be! g~~riJi!< r,iQo_r a_ll~~n~n l:l_irl_[l~n_de overhe_i~.l_n ~et 
geval van Pharming betreft het de Rapportages die zijn opgemaakt door een medewerker 

van de NVWA. Deze Rapportages worden gebruikt voor intern beraad binnen de NVWA. 

Door het openbaar maken van de Rapportages, zal het interne karakter verloren gaan 

waarvoor deze juist bedoeld is. Daarnaast bevatten de Rapportages conclusies van ~e 

medewerker, die zijn vastgesteld op basis van persoonlijke waarneming op locatie, te 

kwalificeren als persoonlijke beleidsopvattingen. Pharming is dan ook van mening dat het 

Ministerie de openbaarmaking van de Rapportages dient te weigeren. 

6. In de brief van het Ministerie d.d. 23 december 2015 wordt Pharming gewezen op -het feit 

dat de motivering beperkt dient te worden tot de bepalingen genoemd in de brief. Hiermee 

is Pharming het oneens, aangezien Pharming niet onevenredig beperkt moet worden in haar 

motivering tot twee bepalingen die een onderdeel vormen van een groter geheel wet- en 

regelgeving die van toepassing zijn in reactie op het onderhavige Wob-verzoek. Derhalve 

hieronder een additionele motivering die strekt tot het verlengde van de motivering onder 

2. en 4. Deze motivering schetst een zeer realistisch scenario met de daaruit voortvloeiende 

gevolgen, indien er gehoor wordt gegeven aan het openbaar maken van de Rapportages van 

1 Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19859, nr. 3, paragraaf 6, p.13 
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Pharming. 

Het openbaar maken van de Rapportages heeft grote gevolgen voor een beursgenoteerde 

entiteit als Pharming. Pharming is een uitgevende instelling die zich dient te houden aan 

wetten en regels die gelden voor entiteiten waarvan de handel in effecten zijn toegelaten 

tot de gereguleerde financiële markten. Op grond van de Wet op het financieel toezicht 

("Wft") dient Pharming zorgvuldig om te gaan met het verstrekken van koersgevoelige 

informatie aan derden. Deze koersgevoelige informatie kan bijvoorbeeld betrekking hebben 

op het productieproces of de bedrijfsvoering etc. De Autoriteit Financiële Markten ("AFM"}, 
is de Nederlandse toezichthouder op de financiële markten en ziet toe op de naleving van de 

Wft door beursgenoteerde instellingen en daarmee, onder andere, dat alle beleggers 

beschikken over dezelfde informatie. Het publiceren van de Rapportages, levert mogelijk 
een situatie op welke kan leiden tot handel met voorwetenschap. Oit betekent dat personen 

die inzage hebben in de Rapportages, en waarvan de inhoud: (i) concreet is en (ii) 
rechtstreeks betrekking heeft op de uitgevende instelling, kunnen handelen met 

voorwetenschap. Dergelijke transacties kunnen niet alleen nadelig uitpakken voor Pharming 
maar ook voor de rest van het handelend publiek. Een paar voorbeelden van ernstige 

gevolgen kunnen zijn dat: 

(i)de handel stil kan worden gelegd door de AFM op grond van artikel 5:53 e.v. Wft, 

waarbij Pharming onnodig reputatieschade kan oplopen; 
(ii) een transactie of handeling die zijn verricht in strijd met 5:53 e.v. Wft, een 

bestuursrechtelijke of een strafrechtelijke sanctionering kan volgen voor de 

betrokken persoon. Dit wil zeggeri dat de AFM een bestuurlijke boete kan opleggen 

aan betrokkene of aangifte kan doen bij het Openbaar Ministerie tegen de 

betrokkene; en 

(iii) Pharming schadeclaims ontvangt van het handelend publiek, door het 

verstrekken van koersgevoelige informatie dat in strijd is ex artikel 5:53 e.v. Wft; 

Dergelijke boetes en claims kunnen in de miljoenen euro's oplopen, om nog maar te zwijgen 
over het herstel van onnodig reputatieschade van Pharming, als deze überhaupt nog 

hersteld kan worden. 

Op gron_d Vë!n ~ovensta<inde motivE!ring genoemd in 1 tot en met 6, yerzoekt Pharming 
derhalve dat: 

(i} het Wob-verzoek 15-1517 door het Ministerie van Economische Zaken wordt 

geweigerd; 

(ii) de inspectielijsten niet openbaar worden gemaakt; en 
(iii) als gevolg van onze commerciële status als beursgenoteerde entiteit onze 

motivering als bijzonder zwaarwegend wordt gezien en wij alle ons ter beschikking 

staande rechtsmiddelen zullen aanwenden om publicatie van de gevraagde 

gegevens onder dit verzoek en alle toekomstige Wob-verzoeken te verhinderen. 

Phatming Group NV 


