
Ministerie van Buitenlandse Zaken 

[...]

Datum 17 oktober 2019 

Betreft Wob-verzoek met betrekking tot informatieverstrekking financiele 

verantwoording FLOW gelden 

Geachte [...],

In uw ongedateerde brief, ontvangen op 26 augustus 2019, heeft u, met een beroep 

op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), het verzoek gedaan om de financiele 

verantwoordingsinformatie en accountantsverklaring over de jaren 2016, 2017 en 

2018 te ontvangen van een tiental organisaties die voor subsidiering op grond van 

de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Funding Leadership 

Opportunities for Women 2016-2020) in aanmerking zijn gekomen. Dit verzoek 

werd met uw mailbericht van 20 september gewijzigd tot de financiele 

verantwoording voorzien van een accountantsverklaring van het Consortium 

Rutgers, Promundo en Sonke Gender Justice voor de jaren 2016, 2017 en 2018. 

Uw eerste verzoek dat met uw ongedateerde brief hier op 26 augustus 2019 werd 

ontvangen, is aan u per email van 5 september 2019 bevestigd. 

Met betrekking tot uw verzoek om informatie bericht ik u als volgt. 

Wettelijk kader 

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 

verwijs ik naar de bijlage. Uitgangspunt van de Wob is dat er, in het belang van een 

goede en democratische bestuursvoering, een recht op openbaarmaking van 

informatie bestaat. Het bestuursorgaan kan openbaarmaking van informatie 

achterwege laten wanneer zich een of meer van de in artikel 10 en 11 van de Wob 

genoemde uitzonderingen of beperkingen voordoen. 

Inventarisatie documenten 

De documenten die op basis van uw bijgestelde verzoek zijn aangetroffen, zijn 

opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. 

Zienswijzen 

Na daartoe door m1J in de gelegenheid te zijn gesteld hebben derden belang

hebbenden zienswijzen ingediend ten aanzien van de stukken. 

Dlrectie Sociale Ontwikkeling 

Postbus 20061 

2500 EB Den Haag 

Nederland 

www.nederlandwereldwijd.nl 

Contact 

[...]

Onze referentie 

MINBUZA· 2019.680180 

Bljlage(n) 

23 (zie pagina 4) 

Paglna 1 van 4 



Besluit
Ik heb besloten aan uw verzoek gedeeltelijk tegemoet te komen en de informatie
waarom u heeft verzocht gedeeltelijk openbaar te maken op grond van de Wob. Dit
betekent dat ik de aangetroffen documenten openbaar maak op grond van de Wob, Datum

met uitzondering van bepaalde informatie in die documenten. Voor de motivering 17-10-2019

van het niet openbaar maken van bepaalde informatie, verwijs ik naar het onderdeel
Overwegingen’van dit besluit.

Overwegingen

Bedrijfs- en fabricagegegevens

Op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob blijft verstrekking
van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het
belang dat bedrijfs- en fabricagegegevens die door natuurlijke personen of
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld. Cijfers of
gegevens die de financiële bedrijfsvoering en financiële stromen betreffen, worden
in dit verband als bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt.

In de documenten genummerd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21 en 23 staan bedrijfsgegevens. Deze gegevens zijn vertrouwelijk aan dit
ministerie medegedeeld. Uit deze gegevens kunnen wetenswaardigheden worden
afgeleid met betrekking tot de bedrijfsvoering van de organisaties. Het betreft hier
o.a. informatie over prijzen en berekenmethoden.

Uit de informatie die in het kader van de subsidieregeling aan mij is overhandigd,
kan worden afgeleid hoe de interne bedrijfsvoering van de betrokken organisaties
functioneert. Ik zal deze informatie dan ook niet openbaar maken.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Op grond van artikel 10 tweede lid aanhef en onder e van de Wob blijft verstrekking
van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het
belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.

In de documenten staan persoonsgegevens. Dit betreft directe persoonsgegevens
(informatie die direct over een persoon gaat). Met andere woorden, dit betreft
iemands voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer. Ik heb
besloten de persoonsgegevens niet openbaar te maken op grond van de Wob omdat
de privacy van betrokkenen boven het belang van openbaarmaking prevaleert.

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van belang.
Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren,
slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang van eerbiediging
van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het betreft het openbaar
maken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers persoonsgegevens en
het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het
openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om
het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in
contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in de zin van de Wob en
dus jegens een ieder.
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Gelet op het bovenstaande, ben ik van oordeel dat ten aanzien van de genoemde 

persoonsgegevens de privacy van betrokkenen prevaleert boven het belang van 

openbaarmaking. Daarom maak ik de persoonsgegevens niet openbaar. In de 

openbaar gemaakte documenten, heb ik de toepassing van artikel 10, tweede lid, 

onder e, van de Wob aangegeven met de code '10.2e' als notatiewijze. In de 

documenten staan ook handtekeningen. Ook handtekeningen maak ik niet 

openbaar op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob, dit 

met het oog op het voorkomen van identiteitsfraude. Ik ben van oordeel dat dit 

belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Ook handtekeningen heb 

ik, onder vermelding van de code '10.2.e' als notatiewijze, verwijderd uit de 

openbaar gemaakte documenten. 

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling 

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft 

verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 

opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 

benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 

rechtspersonen dan wel van derden. 

In de documenten staan gegevens die derde-organisaties mogelijk kunnen 

gebruiken indien wederom een subsidietender wordt gepubliceerd, zoals de 

onderhavige FLOW subsidietender. Het gaat daarbij om bevindingen en 

aanbevelingen op een aantal administratieve processen, hoe de organisatie omgaat 

met fraude, of de genomen maatregelen voldoende adequaat zijn op het gebied van 

de ge'identificeerde risico's, de maatregelen die zijn genomen op het gebied van de 

duurzaamheid van de activiteiten en de voortgang op het gebied van de gekozen 

indicatoren. Ik ben van oordeel dat het belang van het niet verkrijgen van deze 

informatie uit de documenten zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid 

teneinde onevenredige bevoordeling en/of benadeling te voorkomen. 

Wijze van openbaarmaking en plaatsing op internet 

De documenten die door mij openbaar worden gemaakt op grond van de Wob, treft 

u bij dit besluit in kopie aan. De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar

worden, zullen op www.rijksoverheid.nl worden geplaatst.

Een afschrift van dit besluit zend ik aan derde belanghebbenden. 

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 

namens deze, 

�A--;S. uinstra,

P/aatsvervangend directeur 

Directie Sociale Ontwikkeling 

---

Datum 

17-10-2019

Onze referentle 

MINBUZA-2019.680180 
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Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt
een bezwaarschrift indienen, gericht aan de minister van Buitenlandse Zaken, t.a. v.
de directie Juridische Zaken, postbus 20061, 2500 EB Den Haag.

Datum

Inventarislijst documenten 17-10-2019

Nummer Datum Naam document Beoordeling Wob

1 30-09-2019 Approval Annual report 2016 Gedrelialijk vpenbaer 101.0 en 1O.2.e Web

2 30-09-2019 Rutgee teport er findlngn aed finanrial report 2017 GedeeltelIjk openbaar 10.1v, 10.2.e ee 10.2.g Wob

3 30-09-2019 Flnanviai report & Independeot Auditorn report 2010 Gedeeltelijb openbaar 10.1.v Wob

4 30-09-2019 Aadited Finaovlal report 2017 Gedealtelijb operbaar 10.1.v Wnb

0 30-09-2019 Report en the agreed apen procedures 2017 Gedeeltelijk openbaar 10.1.0 ee 10.2.g Web

6 30-09-2019 Repert en the agreed open procedures 2010 Gedeeltelijk epenbaar 10.1.c ee 10.2.g Wob

7 30-09-2019 Accorderen I/F/A 2016 en jaarplan 2016 Gedeeltelijk openbaar 10.1v, 10.2.e ee ln.2.g Wob

8 3009-2019 Approval Annual, Finanvial & Audit report 2017 GedeeltelIjk openbaar t0.1.v en 10.2.e Web

0 30-09-2019 lleeallevatie foedsee 2010 Gedeeltelijk openbaar 10.1.v en 10.2.e Web

10 30-89-2019 Report er Oodlngs and kmevial repoat 2016 Gedeeltelijk openbaar 10.1v, 10.2.e en 10.2.g bvob

11 30-09-2019 Fieanvial statemenit & Audit repnrt 2010 Gedeeltelijk opeokaar 10.1.v en 10.2.e 0mb

12 30-09-2019 Avverdedng 6-rapportage 2017, mcl. nerantwoerding Gedeeltelijk openbaar 10.2.e ee 10.2.g Wob en deel dubbeliog

13 02-10-2019 Accorderen, beoordelen rapportage 11F 2017 Gedeeltelijk openbaar 10.1v, 10.2.e en 10.2.g Wob en deel dakbeling

14 30-00-2019 Aadil report 2017-2 Gedeeltelijk openbaar 10.1v, 10.2.e en 10.2.g Wob

15 30-09-2019 Audit report 2018 Gedeelteiijb openbaar 10.1v, 10.2.e en 10.2.g Wok

16 30-09-2019 Aadit repatt 2018-2 Gedeeltelijk openbaar 10.1.v en 10.2.e Pdob

17 30-09-2019 Beoordeling t F6 rapportage 2018 Gedeeltelijk openbaar 10.1v, 10.2.e en 10.2.g Wob

18 30-09-2019 Flnancial iepen 2016 prevention Gedeeltelijk openbaar 10.1.v Web

10 30-09-2019 Geedkeodngnbdef t PA 2018 en kerall. Pakistan Gedeeltelijk openbaar 10.2.e en t0.2.g Wak

20 30-09-2019 Audited Finanvial report 2017 Gedeeltelijk openbaar 10.1.v en 10.2.e Wak

21 20-09-2019 Finarvial repoft 2018 Gedeeltelijk openbaar 10.1v, 10.2.e en 10.2.g Wak

22 30-09-2019 Management mparf 2018 Gedeeltelijk openbaar 10.2.e en 10.2.g Wak

23 30-09-2019 tepert er firdings 2017 Gedeeltelijk openbaar 10.1v, 10.2.e en 10.2.g Wak

Onze referentie
MIN BUZA- 2019,680180
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