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2500 EK Den Haag 

Uitsluitend per email: wob-ccd@rvo.nl 
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ons kenmerk doorkiesnummer 

Betreft: Verzoek om zienswüze inzake Wob-verzoek W16-04S 

Geachte heer De Peuter, 

-18 mei 2016 

Bij brief van 2 mei 2016 heeft u rzocht om een zienswijze op uw 
voorgenomen besluit inzake de te verstrekken gegevens naar aanleiding van een verzoek op grond 
van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot een verleende projectvergunning (2015-
225; therapeutische maatregelen om de uitkomst van vroeggeboren (premature) kinderen te 
verbeteren). 

heeft de door u aangereikte documenten doorgenomen en met geel 
gemarkeerd welke informatie dient te worden weggelakt. Het betreft in casu de volgende 
informatie: 

namen en contactgegevens (waaronder telefoon- en faxnummers, adressen, (algemene DEC) 
e-mailadressen) van medewerkers en tot personen herleidbare gegevens (waaronder 
handtekeningen, aanduidingen organisatorische werkeenheden en functieaanduidingen); 
het model op pagina 30. 

Ter motivering het volgende. 

Op grond van artikel 10 lid 2 aanhef en sub e van de Wet openbaarheid van bestuur blijft het 
verstrekken van informatie achterwege voor zover het algemeen belang van openbaarmaking niet 
opweegt tegen de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Omdat naar het oordeel van het 
College van Bestuur het belang van openbaarmaking van de gegevens met betrekking tot de naam 
en contactgegevens van medewerkers en tot personen herleidbare gegevens niet opweegt tegen 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, wordt u verzocht deze gegevens weg te lakken. 
In dit verband verwijzen we tevens naar de uitspraken van de Rechtbank Gelderland met als 
kenmerken ELCI:NL:RBGEL:2014:4543 en ELCI:NL:RBGEL:2014:3654. 

Daarnaast blijft op grond van artikel 10 lid 2 aanhef en sub g het verstrekken van informatie 
achterwege voor zover het algemeen belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het 
onevenredig bevoordelen of benadelen van de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke 
personen of rechtspersonen dan wel van derden. 
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In het onderhavige geval betreft het een innovatief model waarbij niet alleen de opzet van het 
model innovatief is maar ook de achterliggende logica. Het model is nog niet gepubliceerd. Het idee 
dat ten grondslag ligt aan de opzet van dit model kan leiden tot unieke onderzoeksbevindingen die 
kunnen leiden tot een eerste publicatie in toonaangevende tijdschriften, hetgeen van groot belang 
is voor de wetenschappelijke carrière van de onderzoeker dan wel tot patenteerbare uitvindingen, 
hetgeen voor de instelling en/of derden van groot belang kan zijn. Het is van belang voor de 
betrokken onderzoeker dat zijn model niet openbaar wordt gemaakt zodat deze onderzoeker als 
eerste met (de resultaten van) dit model naar buiten kan treden. 

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met 

Hoogachtend, 
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