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Uw kenmerk 

GeachteM~ 

Op 13 oktober 2020 heeft u per e-mail een verzoek ingediend op grond van de 
Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). U verzoekt om een aantal 
documenten over het vermogen waar Merwe RTV mee uitzendt en of er ooit 
controles zijn uitgevoerd op de naleving van het toegestane vermogen. Hierbij 
ontvangt u mijn beslissing op uw Wob-verzoek. Ik heb besloten om de 
documenten waar uw Wob-verzoek op ziet openbaar te maken, met uitzondering 
van de daarin opgenomen persoonsgegevens. 

Procesverloop 
Op 13 oktober 2020 heeft u een Wob-verzoek ingediend. 

Op 15 oktober 2020 heeft één van mijn medewerkers contact met u opgenomen, 
om de reikwijdte van uw verzoek te preciseren. 

Op 23 oktober 2020, kenmerk AT-EZK/8016472, heb ik de ontvangst van uw 
Wob-verzoek bevestigd. In deze brief is tevens de beslistermijn verdaagd met vier 
weken. 

Bij brief van 30 oktober 2020, kenmerk AT-EZK/8081322, heb ik u geïnformeerd 
over het feit dat de gevraagde documenten gegevens bevatten die zien op 
derden. Aan deze derde partijen moest een zienswijze worden gevraagd. De 
beslissing op het Wob-verzoek heb ik uitgesteld met drie weken, te rekenen vanaf 
30 oktober 2020, of zoveel eerder als ik een zienswijze zou hebben ontvangen. 

Ik heb geen zienswijzen ontvangen. 
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Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. 

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wob kan een ieder een verzoek om 
informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid 
richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een 
bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. 

Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar bijlage 1. 

Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn documenten aangetroffen. Van deze documenten is 
een inventarislijst opgesteld. 

Deze inventarislijst treft u hierbij aan als bijlage 2. 

Besluit 
Ik heb besloten om de documenten waar uw Wob-verzoek op ziet openbaar te 
maken, met uitzondering van de daarin opgenomen persoonsgegevens. Ik licht 
dat hieronder toe. 

Overwegingen 
Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob wordt een verzoek om informatie 
ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11. 

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke 
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger 
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen 
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen 
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook 
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie 
en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het 
specifieke belang van de verzoeker. 

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de 
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet 
ik deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de 
onderstaande belangenafweging/vinden de onderstaande belangenafwegingen 
dan ook plaats. 

Artikel 10, tweede lid, onderdeel e  
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob, blijft het 
verstrekken van informatie achterwege, voor zover het belang van openbaarheid 
niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer. In de verzochte documenten staan persoonsgegevens of informatie 
die raken aan de persoonlijke levenssfeer. Ik ben van mening dat ten aanzien van 
deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene 
wordt geëerbiedigd zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. 

Deze persoonsgegevens zijn dan ook geanonimiseerd in de documenten. 
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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 de 
openbaarmaking van de namen van ambtenaren betreft. 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. 

Plaatsing op internet 
De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, zullen op 
www.rijksoverheid.ni  worden geplaatst. 

Afschrift aan derde-belanghebbenden 
Een afschrift van dit besluit zend ik aan de derde-belanghebbenden. 

Hoogachtend, 
De Staatssecretars van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze, 

Coórdirlefend Jurist 
Agentschap Telecom 

Bezwaar 
Als u bezwaren hebt, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze 
beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van 
Economische Zaken en Klimaat ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, 
Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en 
bevat tenminste: 

1. uw naam en adres; 
2. de datum van uw bezwaarschrift; 
3. een omschrijving (of kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt; 
4. de gronden van uw bezwaar; 
5. uw handtekening. 
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