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Geachte 

In uw brief van 14 februari 2019, verzonden en ontvangen per e-mail op diezelfde 
datum, heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: 
Wob) verzocht om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op 
het door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) 
verrichte onderzoek bij Jeugdbescherming Brabant (hierna: JBB). 

U vraagt specifiek om openbarmaking van: 
alle documenten, gespreksverslagen, correspondentie met betrekking tot het 
Zwartboek over JBB en het door de inspectie gedane onderzoek, 
onderzoeksvragen, de beantwoording door de informanten alsmede de 
onderzoeksresultaten, de overwegingen en de onderbouwing daarvan; 
de zakelijke en privé verbanden tussen JBB en de inspectie en de verbanden 
tussen personen van JBB en de inspectie en de hoedanigheid waarin zij met 
elkaar te maken hebben; 
alle onderzoeken die hebben plaatsgevonden door of in opdracht van de 
inspectie tussen 2015 en heden waarbij JBB betrokken was, alsmede de 
rapportages die op basis daarvan zijn opgesteld; 
alle correspondentie, mailwisselingen, gespreksverslagen van de contacten 
tussen JBB en de inspectie tussen 2015 en heden waaronder ook de 
voortgangs- en inspectiegesprekken, de terugrapportages van JBB, etc. 

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 27 februari 
2019 met kenmerk 2019.027/001. Abusievelijk is daarin een ontvangstdatum van 
uw verzoek van 19 februari 2019 vermeld. Uw verzoek is ontvangen per e-mail op 
14 februari 2019. 

Over uw verzoek om openbaarmaking van hierboven genoemde documenten heeft 
meerdere keren telefonische afstemming plaatsgevonden tussen u en een 
medewerker van mijn ministerie. Op 15 maart 2019 is afgesproken dat, gelet op 
de omvang van uw verzoek om informatie, het verzoek wordt gesplitst in twee 
delen. In het eerste deel zullen alle documenten die betrekking hebben op het 
Zwartboek worden geïnventariseerd en beoordeeld. In het tweede deel zullen alle 
overige documenten waar u om verzoekt worden geïnventariseerd en beoordeeld. 
Er heeft regelmatig telefonisch contact met u plaatsgevonden om u op de hoogte 
te houden van de voorgang van de behandeling van uw verzoek. Langs deze weg 
dank ik u voor uw medewerking hierbij. 

Uw brief/mail 
14 februari 2019 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 
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Dit besluit heeft betrekking op de in bijlage B genoemde documenten. Over de 
termijn waarbinnen op de overige documenten zal worden beslist, zal binnenkort 
opnieuw contact met u worden opgenomen. 

Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Ik licht 
mijn besluit hieronder toe. 

Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Deze 
documenten zijn opgenomen in een inventarisatielijst, die als bijlage B bij dit 
besluit is gevoegd. Middels deze inventarisatielijst wordt per document duidelijk 
wat is besloten. 

Sommige documenten zijn reeds openbaar en vallen daarmee buiten de reikwijdte 
van de Wob. Voor de vindplaats daarvan verwijs ik naar bijlage B. Daarnaast 
vallen documenten die dateren van 14 februari 2019 of later (de datum van 
ontvangst van uw verzoek) buiten de reikwijdte van uw Wob-verzoek. 

Derdebelanghebbenden 
Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen belangen van derden een 
rol. Deze derdebelanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te geven 
over de openbaarmaking hiervan. 
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De meeste derdebelanghebbenden hebben van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt. Een aantal derdebelanghebbenden heeft schriftelijk aangegeven geen 
bedenkingen te hebben bij openbaarmaking van de aan hen voorgelegde 
documenten, mits de tot personen herleidbare gegevens onleesbaar worden 
gemaakt. Een aantal derdebelanghebbenden heeft inhoudelijke bezwaren tegen 
openbaarmaking van een deel van de documenten. Kort samengevat wordt door 
een aantal derdebelanghebbenden aangevoerd dat een deel van de documenten 
vertrouwelijk aan de inspectie is overhandigd en dat door de gedetailleerde 
omschrijvingen of beperkte aantallen een deel van de informatie herleidbaar is tot 
de betrokken personen. Daarnaast wordt ook gesteld dat een aantal documenten 
passages bevat die gekwalificeerd kunnen worden als persoonlijke 
beleidsopvattingen voor intern beraad, en dat die derhalve niet voor 
openbaarmaking in aanmerking komen. 

De zienswijzen van de derde belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen. Zie hiertoe mijn motivering als hieronder opgenomen. 

Wettelijk kader 
Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Wob. Voor de relevante 
bepalingen verwijs ik u naar bijlage A. 

Het recht op openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en 
democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Er 
wordt niet gekeken naar het specifieke belang van de verzoeker. 

Openbaarmaking in de zin van de Wob betekent openbaarmaking voor iedereen. 
In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. Hierbij wordt getoetst aan de 
artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven in welke gevallen 
openbaarmaking kan of moet worden geweigerd. 
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Motivering 

Het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen (artikel 10, 
tweede lid, onder d, van de Wob) 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van inspectie, controle en toezicht door 
bestuursorganen. 

De inspectie is ten aanzien van haar toezichthoudende taak voor het verkrijgen 
van informatie afhankelijk van het initiatief en de medewerking van anderen, zoals 
bijvoorbeeld de melder, informanten die hun medewerking verlenen en de 
betrokken (zorg)instelling die (al dan niet vrijwillig) informatie verstrekt op 
verzoek van de inspectie. Het inspectiewerk wordt bemoeilijkt als potentiële 
betrokkenen niet meer melden of minder informatie verstrekken uit angst voor 
openbaarmaking van stukken. 

In onderhavige casus is sprake van documenten die ten grondslag liggen aan het 
inspectieoordeel van 25 januari 2019 (document nr. 79, gepubliceerd op de 
website van de inspectie). Het betreft documenten die vertrouwelijk door de 
betrokken instelling aan de inspectie zijn overgelegd, zoals kwaliteitsanalyses, 
interne analyses van die kwaliteitsanalyses, overzichten van aantallen en aard van 
klachten, en de analyses daarvan. De inhoud van deze documenten is gebruikt bij 
de totstandkoming van de bevindingen van de inspectie over onderhavige casus. 

De relatie tussen de inspectie en de beroepsgroep waarop zij toezicht houdt, die 
onontbeerlijk is voor het kunnen uitoefenen van effectief toezicht op de 
beroepsuitoefening, zal door openbaarmaking van deze documenten onevenredig 
worden beschadigd. 

Gelet op het voorgaande ben ik dan ook ten aanzien van meerdere documenten 
van mening dat het belang van inspectie, controle en toezicht in het geding is en 
zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking van het betreffende 
document. Ik maak deze documenten of delen daarvan daarom niet openbaar. 
Waar van toepassing heb ik deze gegevens onleesbaar gemaakt onder vermelding 
van 10.2.d. Voor een overzicht van de documenten waarop dit van toepassing is, 
verwijs ik naar bijlage B bij dit besluit. 

Overigens merk ik op dat aan het principe van openbaarheid en de ratio van de 
Wob, te weten het transparant maken van het doen en laten van overheden, 
onverkort tegemoet wordt gekomen. Het eindoordeel van de inspectie met de 
overwegingen waarop het is gebaseerd, is immers openbaar gemaakt. Hierdoor 
blijft het handelen van de inspectie zo veel mogelijk transparant en toetsbaar. 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e, 
van de Wob) 
In diverse documenten staan persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die herleidbaar 
zijn tot een persoon, zoals onder meer persoonsnamen, telefoonnummers en e-
mailadressen. Ook komen er in diverse documenten omschrijvingen van casussen 
voor die herleidbaar zijn tot jeugdigen, (pleeg)ouders en medewerkers. Ik weeg 
het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder dan het 
belang van openbaarmaking. Deze informatie maak ik dus niet openbaar. Waar 
van toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar gemaakt onder 
vermelding van 10.2.e. Namen van personen die vanwege hun functie in de 
openbaarheid treden, maak ik wel openbaar. 
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Waar het gaat om de persoonsgegevens van ambtenaren in de documenten merk 
ik het volgende op. Indien het gaat om namen van medewerkers die niet wegens 
hun functie in de openbaarheid treden, weegt het belang van eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer van de desbetreffende ambtenaar zwaarder dan het 
algemeen belang van openbaarheid. Deze persoonsgegevens maak ik dus niet 
openbaar. Waar van toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar 
gemaakt onder vermelding van 10.2.e. Namen van medewerkers die vanwege hun 
functie in de openbaarheid treden, maak ik wel openbaar. 

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede 
lid, onder g, van de Wob) 
Openbaarmaking van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan 
niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling 
of benadeling van belanghebbenden bij die informatie. 

Het onderzoek van de inspectie naar het 38B vond plaats in het kader van de 
toezichthoudende taak van de inspectie. Zoals blijkt uit diverse documenten, 
leidde het Zwartboek tot aanhoudende regionale politieke en maatschappelijke 
onrust. In het kader van het onderzoek heeft de inspectie diverse rapportages en 
documenten opgevraagd bij de betreffende instelling en zijn (telefonische) 
interviews gehouden met diverse informanten. Daarmee wilde de inspectie een 
actueel beeld krijgen van de kwaliteit van zorg binnen JBB. De ingewonnen 
informatie had een vertrouwelijk karakter. 

Voor het goed kunnen uitoefenen van de toezichthoudende taak van de inspectie, 
is een vrije en onbelemmerde uitwisseling van informatie, gedachten, argumenten 
en opvattingen tussen de inspectie en de organisatie die zij onderzoekt en de 
bronnen die zij benadert van wezenlijk belang. Dit belang verzet zich in dit geval 
tegen volledige openbaarmaking van diverse documenten. Specifiek gaat het om 
de aantekeningen die zijn gemaakt van de inhoud van de (telefonische) interviews 
met informanten en schriftelijke informatie die is opgevraagd. Openbaarmaking 
van die informatie zou afbreuk doen aan de bescherming van de vertrouwelijkheid 
waarin standpunten en informatie met de inspectie zijn gedeeld. Derden moeten 
erop kunnen vertrouwen dat dergelijke in vertrouwelijkheid gewisselde 
standpunten en informatie met de inspectie over het functioneren van hun 
organisatie niet openbaar worden gemaakt, omdat anders geen sprake kan zijn 
van een vrije en onbelemmerde uitwisseling daarvan. Indien die vrije en 
onbelemmerde uitwisseling wordt ondermijnd door de vrees dat deze achteraf 
(deels) openbaar wordt gemaakt, bemoeilijkt dit de toezichthoudende taak van de 
inspectie. De inspectie is immers voor een groot deel aangewezen op en 
afhankelijk van informatie die zij van anderen krijgt. Dit geldt niet alleen voor het 
onderzoek waarop de onderhavige documenten betrekking hebben, maar ook voor 
onderzoeken in andere zaken die de inspectie verricht. 

Ten aanzien van de mondelinge informatie die door de informanten aan de 
inspectie is verstrekt, wijs ik in dit verband nog expliciet op de uitspraak van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 maart 2019 in zaak 
nr. 201804393/1/A3. In rechtsoverweging 4.4 van die uitspraak overweegt de 
Afdeling dat het in het belang van het onderzoek is dat informanten zo vrijelijk 
mogelijk verklaren en niet uit vrees voor openbaarmaking volstaan met het 
verklaren van het hoogst noodzakelijke. Openbaarmaking van de inhoud van de 
(telefoon)gesprekken zou ertoe kunnen leiden dat de bereidheid van informanten 
om in toekomstige gevallen informatie te delen met de inspectie zal afnemen en 
dat, uit vrees dat ook dan niet zal worden vastgehouden aan de toegezegde 
vertrouwelijkheid zoals hier het geval was, informanten voor het onderzoek 
relevante informatie voor zich zullen houden. 
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De inspectie zou onevenredig worden benadeeld in haar toezichthoudende taak 
indien de hierboven bedoelde informatie openbaar zou worden gemaakt. Het 
belang van openbaarmaking weegt niet op tegen dat van het voorkomen van 
onevenredig benadeling van de inspectie. Ik maak deze informatie dus niet 
openbaar. Waar van toepassing heb ik deze informatie daarom onleesbaar 
gemaakt onder vermelding van: 10.2.g. 

Volledigheidshalve merk ik in dit kader nog op dat veel documenten in het kader 
van het Wob-verzoek openbaar worden gemaakt en dat ook de eindconclusies van 
de inspectie met de dragende overwegingen openbaar zijn. Daarmee wordt ook 
zonder openbaarmaking van de inhoud van de interviews het door de Wob 
vooronderstelde publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering 
gediend. 

In aanvulling op het voorgaande merk ik ten aanzien van de documenten 26a en 
26b nog het volgende op. Deze documenten bevatten tabellen en uitgebreide 
analyses van onder andere incidenten, calamiteiten en klachten. Deze tabellen en 
de daarbij behorende toelichtingen maak ik niet openbaar. Behalve het feit dat 
deze gegevens vertrouwelijk aan de inspectie zijn overgelegd in het kader van 
haar toezichthoudende taak, geldt dat dit informatie betreft waar andere 
instellingen in beginsel ook geen openheid over geven. Hierdoor ontbreekt 
vergelijkingsmateriaal en context om de cijfers van deze instelling te duiden en in 
het juiste perspectief te plaatsen. Openbaarmaking van deze informatie over deze 
specifieke instelling zonder dat inzichtelijk is hoe deze informatie zich verhoudt tot 
de cijfers van andere instellingen, acht ik derhalve onevenredig benadelend voor 
de instelling. 

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad (artikel 11, eerste 
lid, van de Wob) 
Documenten die zijn opgesteld voor intern beraad zijn onder andere: nota's van 
ambtenaren, correspondentie tussen de onderdelen van een ministerie en tussen 
ministeries onderling, concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen 
en conclusies van interne besprekingen. Ik maak persoonlijke beleidsopvattingen 
in die stukken niet openbaar. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden 
verstaan: meningen, opinies, commentaren, voorstellen, conclusies met de 
daartoe aangevoerde argumenten. Onder de documenten bevinden zich interne 
mailwisselingen, interne analyses van documenten, en een plan van aanpak voor 
het onderzoek. 

Een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het 
intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -voorbereiding moet 
gewaarborgd zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met 
bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de 
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. 

Daarom heb ik de persoonlijke beleidsopvattingen in de documenten onleesbaar 
gemaakt onder vermelding van: 11.1. 

Op grond van artikel 11, tweede lid, van de Wob kan ik besluiten informatie te 
geven over persoonlijke beleidsopvattingen in het belang van een goede en 
democratische bestuursvoering. Dit belang is echter niet aanwezig, gelet op de 
aard en de inhoud van de informatie. 

Daarbij is het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering 
als standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de publieke 
discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 11, 
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tweede lid, van de Wob informatie te verstrekken over deze persoonlijke 
beleidsopvattingen. 

Overige weigeringsgronden die door derdebelanghebbenden zijn aangevoerd 
Door een of meerdere belanghebbende(n) is een beroep gedaan op een aantal 
andere gronden van de Wob om openbaarmaking van informatie te weigeren. Het 
betreft artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c (hierna: 10.1.c.), artikel 10, eerste 
lid, aanhef en onder d (hierna: 10.1.d.), artikel 10, tweede lid, aanhef en onder f 
(hierna: 10.2.f.) en artikel 11, eerste lid, van de Wob (hierna: 11.1). Het beroep 
op deze artikelen is door mij niet gevolgd. Ik licht dit hieronder toe. 

Voor een geslaagd beroep op 10.1.d. moet sprake zijn van bijzondere 
persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG). Onder bijzondere persoonsgegevens worden onder andere verstaan 
gegevens over iemands religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, politieke 
opvattingen, gezondheid, ras, en seksuele leven. De documenten bevatten 
dergelijke gegevens niet. Voor zover de derdebelanghebbende heeft beoogd te 
betogen dat persoonsgegevens (dus niet bijzondere persoonsgegevens) en 
overige tot personen herleidbare gegevens moeten worden geanonimiseerd, is 
daaraan gevolg gegeven door toepassing van artikel 10, tweede lid, aanhef en 
onder e, van de Wob. 

Voor een geslaagd beroep op 10.1.c. moet sprake zijn van bedrijfs- en 
fabricagegegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk 
aan de overheid zijn medegedeeld. Onder bedrijfs- en fabricagegegevens moet 
blijkens bestendige jurisprudentie worden verstaan: al die gegevens waaruit 
wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de 
technische bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de 
afzet van producten of de kring van afnemers of leveranciers. Cijfers of gegevens 
die uitsluitend de financiële bedrijfsvoering en financiële stromen betreffen, 
worden eveneens als bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt. Niet is 
gemotiveerd dan wel gebleken dat van dergelijke gegevens sprake is. Voor zover 
de derdebelanghebbende met haar zienswijze heeft beoogd te betogen dat 
informatie vertrouwelijk met de inspectie is gedeeld en openbaarmaking daarvan 
de inspectie in de uitvoering van haar toezichthoudende taak in toekomstige 
gevallen zou hinderen, is aan die zienswijze gedeeltelijk gevolg gegeven door 
toepassing aan artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wob te geven. 

Ten aanzien van het beroep op 10.2.f. merk ik op dat dit artikel betrekking heeft 
op documenten die nog niet bekend zijn bij diegene tot wie ze zicht richten en 
waarvan het belang van de desbetreffende partij om als eerste kennis te nemen 
van de inhoud van de stukken voordat ze eventueel openbaar worden gemaakt, 
zwaarder weegt dan openbaarmaking voor een ieder. Door de 
derdebelanghebbende is niet gemotiveerd waarom andere belanghebbenden als 
eerste kennis zouden moeten nemen van deze informatie en wanneer dat het 
geval zal zijn. Het beroep op deze weigeringsgrond wordt door mij daarom niet 
gevolgd. 

Tot slot is met betrekking tot een aantal documenten een beroep gedaan op 
artikel 11.1. Zoals hierboven reeds is uitgelegd, kan op grond van deze bepaling 
openbaarmaking van persoonlijke beleidsopvattingen in documenten die zijn 
opgesteld ten behoeve van intern beraad, worden geweigerd. Artikel 1, aanhef en 
onder c, van de Wob definieert intern beraad als het beraad over een bestuurlijke 
aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van 
bestuursorganen. Dit betekent dat 11.1 niet kan worden toegepast op opvattingen 
die met of binnen niet-bestuursorganen zijn gewisseld. Voor zover sprake is van 
gewisselde standpunten tussen een externe derde en een bestuursorgaan, blijkt 
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uit recente rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 24 oktober 2018 in zaak nr. 
201708402/1/A3) dat aan een beraad het interne karakter vervalt indien daarbij 
een externe derde is betrokken die een eigen belang behartigt dat als zodanig bij 
het beraad een rol speelt. Daarvan is in onderhavige zaak sprake waar het 
informatie betreft die is gewisseld tussen de inspectie en de betreffende instelling. 
Voor zover de derdebelanghebbende ten aanzien van deze informatie een beroep 
heeft gedaan op 11.1, kan dit derhalve niet worden gevolgd. 

Wijze van openbaarmaking 
De derdebelanghebbenden krijgen twee weken de tijd om een bezwaarschrift in te 
dienen en de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als de 
derden dit niet doen, worden de documenten u na afloop van deze termijn 
toegestuurd. Als de derden wel bezwaar maken en verzoeken om een voorlopige 
voorziening, wordt deze procedure afgewacht. 

Plaatsing op internet 
De stukken worden met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor een ieder 
kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl. 

Afschrift aan belanghebbenden 
Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 

Hoogachtend, 

de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de plv. secretari 	neraal a.i., 
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Bezwaar 
Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. 

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheid.ni/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd 
wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien bezwaar wilt 
maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten. 

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de datum die 
bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld 
worden. 

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een 
ingescande handtekening. 

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar: 
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, 
Postbus 20350, 
2500 EI Den Haag. 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

Noem in het bezwaarschrift: 
• uw naam en adres 
• de datum 
• het kenmerk, boetezaaknummer van deze brief 
(deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn) 

• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift. 

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd 
bent tot het indienen van het bezwaar. 

Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken 

Ons kenmerk 
2019.027 
1552592-193053-WJZ 
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Bijlage A 	 Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken 

Artikel 24, vierde lid, van de Wkkgz luidt: 
4. 	De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn, voor zover dat voor de 

vervulling van hun taak noodzakelijk is en in afwijking van artikel 5:20, 
tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, bevoegd tot inzage van 
de dossiers van cliënten. Voor zover de betrokken zorgveriener uit hoofde 
van zijn beroep tot geheimhouding van het dossier verplicht is, geldt 
gelijke verplichting voor de betrokken ambtenaar. 

Artikel 25, derde lid, van de Wkkgz luidt: 
3. 	Voor zover bij het onderzoeken van een melding gegevens van een cliënt 

ter beschikking van het Staatstoezicht op de volksgezondheid zijn 
gekomen, ter zake waarvan de betrokken zorgverlener uit hoofde van zijn 
beroep tot geheimhouding verplicht is, geldt gelijke verplichting voor de 
ambtenaren van het Staatstoezicht jegens anderen dan de cliënt. 

Ons kenmerk 
2019.027 
1552592-193053-W3Z 

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. 

Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor 

zover dit: 
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de 

Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking 
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties; 
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

nemen van de informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 
wel van derden. 

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voor zover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 

(...) 

Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 

behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot 
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of 
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zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot 
personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opge-
nomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen 
daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden 
van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is 
gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het 
belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen 
kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, 
tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. 

Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken 

Ons kenmerk 
2019.027 
1552592-193053-WJZ 
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Nee Reeds openbaar 

Nee Reeds openbaar 

Bijlage B Inventarislijst Wob-verzoek 2019.027 

Omschrijving 

Aanbiedingsbrief bij Zwartboek 

Zwartboek 

E-mailwisseling IGJ m.b.t. aanbieding Zwartboek 

Mailwisseling IGJ n.a.v. vraag journalist 

E-mail van St HOVS aan IG) 

Bijlage bij e-mail (brief aan wethouders) 

Brief van St HOVS aan RvT JBB 

E-mail van St HOVS aan 1G3 

Bijlage bij e-mail (brief aan RvT JBB) 

E-mail van St HOVS aan IGJ 

1 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
E 

Datum 

7-9-2018 

7-9-2018 

7-9-2018 

10-9-2018 

12-9-2018 

12-9-2018 

23-9-2018 

25-9-2018 

25-9-2018 

1-10-2018 

Openbaarmaking Weigeringsgronden Opmerkingen 

Te raadplegen via de website 
www.stichtinghovs.n1 

Te raadplegen via de website 
www.stichtinghovs.n1 

Gedeeltelijk 10.2.e. en 11.1 

Gedeeltelijk 10.2.e en 11.1 

Gedeeltelijk 10.2.e. 

Gedeeltelijk 10.2.e. 

Gedeeltelijk 10.2.e. 

Gedeeltelijk 10.2.e. 

Gedeeltelijk 10.2.e. 

Gedeeltelijk 10.2.e. 



8a 	Bijlage bije-mail (brief aan IGJ)  1-10-2018  Gedeeltelijk  10.2.e. 

9 10.2.e. 4-10-2018 Gedeeltelijk E-mail aan IGJ met verzoek tot instellen 
onderzoek 

9a 	Bijlage bij e-mail (brief aan IGJ)  3-10-2018  Gedeeltelijk  10.2.e. 

10 E-mail van JBB aan IGJ  8-10-2018  Gedeeltelijk  10.2.e. 

11 E-mail van St HOVS aan IGJ  8-10-2018  Gedeeltelijk  10.2.e. 

8-10-2018 lla Bijlage bij e-mail (brief van St HOVS)  Gedeeltelijk  10.2.e. en deels buiten 
reikwijdte verzoek  

De bijlagen bij de brief vallen 
buiten de reikwijdte van het 
verzoek. 

9-10-2018 12 
	

E-mail aan IGJ met verzoek tot Instellen 
onderzoek  

Gedeeltelijk  10.2.e. en deels dubbel  Zie ook doc. 9 

13 Brief van IGJ aan JBB en gemeenten  22-10-2018  Gedeeltelijk  10.2.e. 

14 E-mailwisseling n.a.v. bericht gemeente  23-10-2018  Gedeeltelijk  10.2.e. 

15 E-mail van St HOVS aan IGJ  26-10-2018  Gedeeltelijk  10.2.e. 

15a Bijlage bij e-mail (brief van St HOVS)  26-10-2018  Gedeeltelijk  10.2.e. 



16 E-mail van Kinderombudsman aan IGJ 

17 Brief van IGJ aan gemeente 

18 Brief van IGJ aan St HOVS 

19 E-mail van IGJ aan JBB inzake onderzoek 

20 Plan van aanpak onderzoek JBB 

21 Interne e-mail IGJ m.b.t. verkrijgen informatie 
voor inventarisatie 

22 Interne mailwisseling n.a.v. terugbelverzoek 

24 Interne e-mail IGJ m.b.t. verkrijgen informatie 
voor inventarisatie 

25 Tekstvoorstel voor e-mail aan JBB 

26 E-mail van JBB aan IGJ met opgevraagde stukken 

23 10.2.e. 16-11-2018 Gedeeltelijk Interne mail n.a.v. maken afspraak 
(voor de bijlage bij de mail zie doc. 18) 

5-11-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. 

8-11-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. 

9-11-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. 

13-11-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. 

15-11-2018 Gedeeltelijk 10.2.e., 11.1, en deels 
buiten reikwijdte verzoek 

15-11-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. 

15-11-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. 

19-11-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. 

21-11-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. 

22-11-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. 



26a Bijlage: Kwaliteitsanalyse le en 2de kwartaal 
2018 

26b Bijlage: Kwaliteitsanalyse Jaarrapportage 2017 

26c Bijlage: Jaarverslag 2017 

27 Interne mailwisseling over meldingsnummers 

28 Overzicht met contactinformatie en plannen van 
gesprekken 

29 E-mail van IGJ met uitnodiging gesprek 

30 E-mail van IGJ met uitnodiging gesprek 

31 E-mail van IGJ met uitnodiging gesprek 

32 E-mail van IGJ met uitnodiging gesprek 

33 E-mail van IGJ met uitnodiging gesprek 

26d 10.2.e. Bijlage: Contactinformatie Gedeeltelijk 

Gedeeltelijk 10.2.d. en 10.2.g. 

Gedeeltelijk 10.2.d., 10.2.e. en 10.2.g. 

Reeds openbaar Te raadplegen via de website van 
Jeugdbescherming Brabant 

Nee 

Gedeeltelijk 10.2.e. en deels reeds 
openbaar 

22-11-2018 

28-11-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. 

28-11-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. 

28-11-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. 

28-11-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. 

28-11-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. 

28-11-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. 



34 E-mail van IGJ met uitnodiging gesprek  28-11-2018  Gedeeltelijk  10.2.e. 

35 E-mail van IGJ met uitnodiging gesprek  28-11-2018  Gedeeltelijk  10.2.e. 

36 Interne e-mail IG) m.b.t. vooronderzoek  30-11-2018  Gedeeltelijk  10.2.e. 

30-11-2018 37 Mailwisseling over stopzetten onderzoek 
Kinderombudsman 

Gedeeltelijk  10.2.e. en 11.1 

38 
	

Mailwisseling over plannen afspraak  30-11-2018  Gedeeltelijk  10.2.e. en deels dubbel  Zie ook doc. 30 

Geheel 39 Format voor vragen tbv telefonisch interview  2-12-2018 

      

40 Format voor vragen tbv telefonisch interview 

 

Geheel 

  

41 
	

Format voor vragen tbv telefonisch interview 

 

Geheel 

  

42 
	

Format voor vragen tbv telefonisch interview 

 

Geheel 

  

43 Format voor vragen tbv telefonisch interview 

 

Geheel 

  

      

      

Nee 44 Notities n.a.v. telefonisch interview  3-12-2018  10.2.d. en 10.2.g. 



45 Mailwisseling over plannen afspraak 

46 Notities n.a.v. telefonisch interview 

47 Notities n.a.v. telefonisch interview 

48 E-mail met informatie over stand van zaken 

50 Notities n.a.v. telefonisch interview 

51 Notities n.a.v. telefonisch interview 

52 Notities n.a.v. telefonisch interview 

53 Notities n.a.v. telefonisch interview 

54 Verslag van gesprek met St HOVS 

54a Interne e-mail aan LMZ n.a.v. gesprek 

49 10.2.d. en 11.1 Nee Interne analyse van klachten 4-12-2018 

3-12-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. en deels dubbel Zie ook doc. 32 

3-12-2018 10.2.d. en 10.2.g. Nee 

3-12-2018 10.2.d. en 10.2.g. Nee 

4-12-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. 

4-12-2018 10.2.d. en 10.2.g. Nee 

5-12-2018 10.2.d. en 10.2.g. Nee 

5-12-2018 10.2.d. en 10.2.g. Nee 

5-12-2018 10.2.d. en 10.2.g. Nee 

5-12-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. 

5-12-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. 



55 E-mail van IGJ met uitnodiging gesprek 

56 Mailwisseling over plannen afspraak 

57 Notities n.a.v. telefonisch interview 

58 Notities n.a.v. telefonisch interview 

59 Notities n.a.v. telefonisch interview 

60 Aanvulling op notities behorende bij doc. 59 

61 E-mail van RvdK aan IG) 

61a Bijlage: inhoudelijke reactie 

62 E-mail van IGJ met stand van zaken 

63 E-mail van JBB met deelnemers overleg 

64 E-mail van JBB over analyse van klachten 

6-12-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. 

6-12-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. en deels dubbel Zie doc. 55 

7-12-2018 10.2.d. en 10.2.g. Nee 

7-12-2018 10.2.d. en 10.2.g. Nee 

10-12-2018 10.2.d. en 10.2.g. Nee 

10-12-2018 10.2.d. en 10.2.g. Nee 

14-12-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. 

14-12-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. 

14-12-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. 

18-12-2018 Gedeeltelijk 10.2.e. 

20-12-2018 Gedeeltelijk 10.2.d., 10.2.e. en 10.2.g. 



65 10.2.e. en 11.1 Nee 21-12-2018 Interne analyse van gesprekken 

66 E-mail van St HOVS aan IGJ  23-12-2018  Gedeeltelijk  10.2.e. 

67 E-mail van 163 aan St HOVS  28-12-2018  Gedeeltelijk  10.2.e. 

68 Interne aantekeningen met analyse  10-1-2019 Nee 

Buiten reikwijdte van 
verzoek 

10-1-2019 69 Nee E-mail van JBB aan IGJ 

Buiten reikwijdte van 
verzoek 

Nee 69a Bijlage: Format brief JBB over aanvullende 
zorgverzekering 

E-mail aan IGJ 

70a Bijlage: Visiedocument Expertise & Studie 
centrum VSNO 

Geheel 

70 12-1-2019 Gedeeltelijk 10.2.e. 

E-mailwisseling tussen 163 en Autoriteit 
Persoonsgegevens 

10.2.e. 15-1-2019 71 Gedeeltelijk 

17-1-2019  Gedeeltelijk  10.2.d., 10.2.e. en 10.2.g. 72 E-mail van JBB aan 163 

72a Bijlage: Analyse aantal tuchtklachten  Gedeeltelijk  10.2.d en 10.2.g. 



10.2.e. 73 Brief van IG3 aan JBB met concept bevindingen  18-1-2019  Gedeeltelijk 

74 E-mail van JBB aan IGJ  22-1-2019  Gedeeltelijk  10.2.e. 

10.2.e. 74a Bijlage 1: Reactie op concept bevindingen  22-1-2019  Gedeeltelijk 

10.2.e. Bijlage 2: Notitie "Complexe Scheidingen; 
Doorontwikkeling en innovatie" 

Gedeeltelijk 74b 

74c 10.2.e. Gedeeltelijk Bijlage 3: Projectplan, Borgen Complexe 
Scheidingen 

22-1-2019 10.2.e. 75 E-mail van IGJ aan JBB met aanvulling op concept 
bevindingen 

Gedeeltelijk 

76 E-mail van 388 aan IGJ  22-1-2019  Gedeeltelijk  10.2.e. 

76a Bijlage: Rapport KMI audit  Gedeeltelijk  10.2.e. 

Nee 77 Begeleidende tekst voor publicatie op website  24-1-2019  Reeds openbaar  Zie website van de IG] 

78 Interne mailwisseling IGJ over publicatie  24-1-2019  Gedeeltelijk  10.2.e. 

Nee 79 Brief van IGJ aan JBB met bevindingen onderzoek  25-1-2019  Reeds openbaar  Zie website van de IGJ 



81 E-mail aan betrokken gemeenten 
(voor bijlagen zie doc. 77 en doc. 79) 

82 Afsluitbrief van IGJ aan St HOVS 

84 E-mail van IGJ aan Inspectie 38(V 

85 Brief van IGJ met bevindingen onderzoek 
(geanonimiseerd) 

86 E-mail van JBB aan IGJ m.b.t. persbericht 

87 E-mail van IGJ aan RvdK 

88 E-mailwisseling over logo 

89 E-mail van St HOVS aan IGJ 

80 10.2.e. 25-1-2019 Gedeeltelijk E-mail aan betrokken gemeenten 
(voor bijlage zie doc. 77) 

83 10.2.e, E-mail aan informanten 
(voor bijlage zie doc. 28) 

29-1-2019 Gedeeltelijk 

Bijlage: persbericht 10.2.e. Gedeeltelijk 86a 

Gedeeltelijk 10.2.e. en deels dubbel 28-1-2019 

29-1-2019 Gedeeltelijk 10.2.e. 

29-1-2019 Gedeeltelijk 10.2.e. 

Reeds openbaar Zie website van de IGJ 25-1-2019 Nee 

29-1-2019 Gedeeltelijk 10.2.e. 

29-1-2019 Gedeeltelijk 10.2.e. en deels dubbel 

30-1-2019 Gedeeltelijk 10.2.e. 

5-2-2019 Gedeeltelijk 10.2.e. 



Bijlage: Brief met reactie op onderzoek  4-2-2019  Gedeeltelijk  10.2.e. 89a 
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