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Geachte

In uw verzoek van 15 februari 2022, heeft u de Nederlandse Voedsel en 

Warenautoriteit (hierna: NVWA) gevraagd informatie openbaar te maken over 

toezicht- en keuringsgegevens van een speeltuin.  

Op 16 februari 2022 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is 

ontvangen. Daarbij is medegedeeld dat uw verzoek binnen vier weken na de 

ontvangst van het verzoek wordt beoordeeld. Op 15 maart 2022 heb ik 

aangegeven dat de beoordeling van uw verzoek meer tijd in beslag neemt. 

Wettelijk kader 

Uw verzoek behandel ik als een verzoek op grond van de Wet open overheid 

(hierna: Woo). U heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur 

(hierna: Wob) verzocht om openbaarmaking. Op 1 mei 2022 is echter de Woo in 

werking getreden en is de Wob ingetrokken (artikel 10.1. Woo).  

Inventarisatie documenten  

Op basis van uw verzoek zijn in totaal 3 documenten aangetroffen. Deze 

documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage bij dit besluit is 

gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de 

inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten. 

Zienswijzen 

Belanghebbenden zijn gevraagd hun mening te geven over de voorgenomen 

openbaarmaking van de door u gevraagde informatie. De belanghebbenden 

hebben hun mening niet gegeven.  

Besluit 

Ik besluit document 3 volledig openbaar te maken. Ik besluit de documenten 1 en 

2 openbaar te maken, met uitzondering van de persoonsgegevens die daarin 

staan. Op de inventarislijst staat bij deze documenten aangegeven dat slechts de 

uitzonderingsgrond uit artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo 

(aangeduid met de afkorting 5.1.e) is toegepast. 
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De inventarislijst maakt integraal onderdeel uit van het besluit. Voor de 

motivering van dit besluit verwijs ik naar het onderdeel “Overwegingen” van deze 

brief. 

 

Overwegingen 
Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder  

Als eerste wil ik u wijzen op het volgende.  

Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder 

daarbij een reden te hoeven aangeven. Dit staat in het eerste artikel 1.1. van de 

Woo. Dit is een belangrijk recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt dat 

overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit 

beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet 

hierbij het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die de 

uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat 

wanneer ik informatie aan u verstrek, het openbaar is voor een ieder. De Woo is 

niet van toepassing op informatie die al openbaar is.  

 
Algemene uitgangspunten bij toetsing aan de uitzonderingsgronden 

De toetsing aan de uitzonderingsgronden verloopt als volgt. Eerst kijk ik of een 

van de uitzonderingsgronden speelt. Dat doe ik meestal per alinea, soms per zin. 

Vervolgens kijk ik wat voor soort uitzonderingsgrond het is. Als het een absolute 

uitzonderingsgrond is, mag ik de informatie niet verstrekken. Als het een relatieve 

uitzonderingsgrond is, moet ik een afweging maken tussen het algemene belang 

van openbaarheid en het specifieke belang dat de uitzonderingsgrond beschermt. 

Daarbij weegt het belang van openbaarheid zwaar. Als ik informatie weiger, moet 

ik goed motiveren waarom ik dat doe. Dat geldt nog sterker als de informatie 

ouder dan vijf jaar is. 

Wanneer het gaat om informatie waar belangen van anderen bij betrokken zijn, 

moet ik hen de mogelijkheid geven om een zienswijze in te dienen. Dit betekent 

dat zij hun mening kunnen geven over of de informatie wel of niet openbaar 

gemaakt moet worden. Het is uiteindelijk aan mij om te beslissen of ik de 

informatie openbaar maak.  

In de inventarislijst heb ik opgenomen welke uitzonderingsgronden van toepassing 

zijn.  

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen 

informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit 

belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om 

persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon zoals namen, e-

mailadressen, telefoonnummers en functienamen. Bij bepaalde passages uit 

bepaalde documenten is dit het geval. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de 
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identiteit van betrokkene niet bekend wordt, omdat dit zijn of haar privacy kan 

schenden. Dat vind ik niet wenselijk. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet 

openbaar. Ook de naam en adresgegevens van de organisatie waaraan 

betrokkene als vrijwilliger verbonden is geweest, maak ik niet openbaar, omdat 

deze naar betrokkene als persoon zijn te herleiden. 

 

In document 2 staan ook persoonsgegevens van ambtenaren. Het gaat om 

gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, e-

mailadressen, functienamen en telefoonnummers. In het kader van goed 

werkgeverschap vind ik dat het belang van privacy zwaarder moet wegen dan het 

belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de privacy van de betrokken 

ambtenaren. Daarbij weegt mee 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 op grond van de Woo.  

 
Wijze van openbaarmaking en publicatie 
De documenten die (gedeeltelijk) openbaar worden, worden samen met deze brief 

de documenten digitaal aan u toegezonden. Dit besluit en de documenten die voor 

iedereen gedeeltelijk openbaar worden, worden op www.rijksoverheid.nl 

gepubliceerd. 

 

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

namens deze: 

http://www.rijksoverheid.nl/
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Bezwaarmogelijkheid 

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken - na verzending 

van dit besluit -een bezwaarschrift indienen. Doe dit op tijd, anders kan uw 

bezwaarschrift niet worden behandeld. Let wel: het indienen van een 

bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.  

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar 

nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per 

post verzenden naar: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie 

Juridische Zaken,  team Bezwaar en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA 

Utrecht. 

U dient uw bezwaarschrift ten minste te voorzien van: 

▪ uw naam en adres; 
▪ telefoonnummer; 
▪ de datum; 

▪ het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn); 

▪ de gronden van bezwaar; 
▪ uw handtekening.  

 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om een kopie van dit besluit mee te sturen? 

NB. ook indien u uw bezwaarschrift per e-mail verstuurt, dient deze te voldoen 

aan bovenstaande eisen. Voldoet uw bezwaarschrift niet aan deze eisen, dan 

wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Het verdient de voorkeur 

om uw bezwaarschrift in Pdf-formaat als bijlage toe te voegen in het e-

mailbericht. 

Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nl\bezwaarenberoep. 

 

* Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal opstelt en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar 

nodig is, dient u zelf voor een vertaling van het bezwaarschrift te zorgen / If you submit your objection in a foreign 

language and a translation for proper handling of the objection is required, you should provide yourself a 

translation of the objection.  

 

mailto:nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl
http://www.nvwa.nl/bezwaarenberoep


nr. Datum soort document onderwerp

niet deels wel 5.1, 2,e

1 9-10-2020 veldweergave SPIN inspectiegegevens x x

2 12-10-2020 brief waarschuwing x x

3 26-3-2021 verldweergave SPIN inspectiegegevens x

22-0150 bijlage bij besluit verzoek inspectiegegevens speeltuin

verstrekt uitzonderingsgrond Woo



Inspectiegegevens ISI  
 
9 oktober 2020 

 
Eerste inspectie: 
 

Op locatie gesproken met en gelegitimeerd aan  
  

 

rond 1400u op locatie maar in tegenstelling tot wat de openingstijden op google vertellen is de 
speeltuin gesloten. Via de gemeente in contact gekomen met  Zij wilde 
voor ons de poort openen en ons te woord staan.  
 

De speeltuin was gesloten omdat ze van de gemeente een brief hadden gekregen waarin stond 
vermeld dat melding is gedaan bij de NVWA over het mogelijk speeltoestellen exploiteren zonder 
CvG.  

 
De gehele speeltuin heeft achterstallig onderhoud en documentatie kan op dat moment niet 
overhandigd worden. Afgesproken is dat alle documentatie uiterlijk maandag 12-10-2020 gemaild 

wordt.  geeft aan nauwelijks onderhoud te plegen en dit niet bij te houden. 
Hiervoor is een SW aangezegd. 
 
 

document 1
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Kopie aan 

Bijlagen 

Uit inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand(e) wettelijke voorschrift(en). 

Locatie: 

Naam: 

Adres: 

Postcode plaats: 

Inspectiedatum: Vrijdag 9 Oktober 2020 

Bevinding(en): 

Genoemde inspectie heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een melding. 

Hierbij zijn tevens de verplichtingen die een beheerder van speeltoestellen heeft 

beoordeeld. Deze verplichtingen kunt u (onder andere) terugvinden in artikel 14, 

van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (lees: WAS). In deze 

waarschuwing wordt u gewezen op de tekortkomingen in uw verplichting. 

Constatering: 

Het actueel dossier voor de speeltoestellen van speeltuinvereniging

was niet voorhanden.  geeft aan nauwelijks een actueel 

dossier bijgehouden te hebben. 

Overtreding: 

De beheerder kon niet middels een actueel dossier aantonen dat aan de 

beheerverplichting, bedoeld in artikel 15 eerste lid, was voldaan. Hierdoor werd 

niet voldaan aan het bepaalde in artikel 14 tweede lid van het WAS, hetgeen een 

overtreding is van artikel 3a van het WAS. 

Deze overtreding dient voor 1 april 2021 te worden opgeheven. 

document 2





Inspectiegegevens ISI 

26 maart 2021 

Herinspectie: 

Op locatie met niemand gesproken. De speeltuin zag er verlaten uit en het hek was dicht. Er was 
niets aan de speeltuin veranderd ondanks de plannen die er waren volgens het vorige bezoek. 

document 3


	22-0150 besluit Wob-verzoek toezichtgegevens speeltuin_Geredigeerd
	22-0150 Inventarislijst Wob-verzoek inspectiegegevens speeltuin
	inventaris

	01 inspectiegegevens 9 oktober 2020_Geredigeerd
	02 sw 12 oktober 2020_Geredigeerd
	03 inspectiegegevens 26 maart 2021



