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Beslissing op uw Wob-verzoek

Bijlagen

Op 25 november 2020, door mij ontvangen op 27 november 2020, heeft u bij het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een verzoek ingediend
als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna:
Wob).

Uw verzoek heeft betrekking op informatie over de formele besluiten van het Rijk
over de toepassing van regels voor het energielabel op recreatiewoningen.

Bij brief van 27 november heb ik de ontvangst van uw verzoek aan u bevestigd.
Bij brief van 16 december 2020 is de termijn om op uw verzoek te besiissen met
vier weken verlengd. Vervolgens bent u per email op de hoogte gehouden van de
stand van zaken en de tijd die nodig was om zienswijzen van derde partijen te
verkrijgen. Op 21 januari van dit jaar heeft u telefonisch ingestemd met mijn
verzoek inzake verdere verlenging van de beslistermijn.

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 u naar bijiage 1.

Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn 6 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn
opgenomen in een inventarislijst, die als bijiage 2 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
U bent erover geinformeerd in de email van 21 januari 2021 dat er
derdebelanghebbenden zijn bij de openbaarmaking en dat deze in de gelegenheid
zijn gesteld hierover zijn zienswijze te geven binnen twee weken. Door de derde
belanghebbenden zijn geen bedenkingen ingediend.
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Besluit

Ik heb besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie

waarom u verzocht, opgenomen in de documenten met nummers 1 tot en

met 4 openbaar te maken met uitzondering van de daarin vermelde

persoonsgegevens.

Ik heb besloten de documenten met nummers 5 en 6 geheel openbaar te
maken.

Uw verzoek ziet gedeeltelijk op informatie die reeds openbaar is. De

formeie besiuiten van het Rljk over het vaststeiien van energieiabeis zijn
openbaar toegankeiijk via de website wetten.ni - Reoeiino - Receiinc
enercieorestatie oebouwen - BWBR0020921 foverheid.nil Het gaat met

name om de artikeien 1, 2al en 2bl van de Regeiing energieprestatie
gebouwen, zoais die gold met ingang van 1 januari 2019. De Wob is niet
van toepassing op openbare documenten.

Datum

Kenmerk

2021-0000148295

Voor de motivering verwijs ik naar onderdeel 'overwegingen' van dit besiuit.

Overwegingen

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. eenieder
Aiiereerst wii ik u wijzen op het voigende. Ingevoige artikei 3, vijfde iid, van de

Wob, wordt een verzoek om informatie ingewiiiigd met inachtneming van het
bepaaide in de artikeien 10 en 11.

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsiuitend het pubiieke

beiang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger
in geiijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen
onderscheid worden gemaakt naar geiang de persoon of de bedoeiing of beiangen
van de verzoeker. Bij de te verrichten beiangenafweging worden dan ook

betrokken het aigemene beiang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie
en de door de weigeringsgronden te beschermen beiangen, maar niet het

specifieke beiang van de verzoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsiuitend aan u op grond van de

Wob niet mogeiijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat iicht vindt de

onderstaande beiangenafweging/vinden de onderstaande beiangenafwegingen dan
ook piaats.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Op grond van artikei 10, tweede iid, aanhef en onder e, van de Wob biijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het beiang daarvan niet

opweegt tegen het beiang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geeerbiedigd.

In de documenten met nummers 1 t/m 4 staan persoonsgegevens. Ik ben van

oordeei dat t.a.v. deze gegevens het beiang dat de persoonlijke levenssfeer wordt
geeerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het beiang van openbaarheid. Daarom
heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit deze documenten.

Ik zie geen aanieiding om de namen van ambtenaren/derden, hun

teiefoonnummers en emaiiadressen openbaar te maken, omdat het
persoonsgegevens zijn en het beiang van eerbiediging van de persoonlijke

levenssfeer zich daartegen kan verzetten. Bij de uitspraak van 31 januari 2018
(ECLI:NL:RVS;2018:321) heeft de Afdeiing Bestuursrechtspraak van de Raad van
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state overwogen dat met het oog op de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer namen van ambtenaren/derden niet kunnen worden verstrekt, tenzij Datum
de indiener van het Wob-verzoek aannemelijk heeft gemaakt dat het belang van
openbaarheid in een concreet geval zwaarder weegt. Tegen deze achtergrond Is Kenmerk
mij niet gebleken weike beiangen er nu nog gediend zouden zljn met 2021-0000143295

openbaarmaking van de namen van betrokken. Mijn conciusle is daarom dat het

belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer voor de betrokken
medewerkers zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid.

Plaatsing op internet

Dit Wob-besluit wordt enkele werkdagen na toezending gepubliceerd op de
website www.riiksoverheid.nl.

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd.

Hoogachtend,

De minister van Binpenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze,

l^/s
Secretaris-generaal

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per

brief bezwaar maken bij de minister van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties, Directie

Constitutioneie Zaken en Wetgeving, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift

meet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de

indiener en dient vergezeid te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo

mogeiijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
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Bijiage 1 - Relevante artikelen uit de Wob

Datum

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 2021-0000148295
a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal

dat gegevens bevat;

b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beieid van
een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan;

c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een
bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de
gezameniijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid;

d. niet-ambteiijke adviescommissie: een van overheidswege ingesteide instantie, met als
taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid
zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren over de onderwerpen
die aan de instantie zijn voorgeiegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn
van een adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaiing niet ais leden
daarvan beschouwd;

e. ambteiijke of gemengd samengesteide adviescommissie: een instantie, met ais taak '
het adviseren van een of meer bestuursorganen, die geheel of gedeelteiijk is
samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het
bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie
zijn voorgeiegd;

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstei, aanbeveling of conclusie van
een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen
aangevoerde argumenten;

g. miiieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet
milieubeheer.

Artikei 3

1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke
aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een
bestuursorgaan werkzame insteliing, dienst of bedrijf.
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop
betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen beiang te stelien.
4. Indien een verzoek te algemeen geformuieerd is, verzoekt het bestuursorgaan de verzoeker
zo spoedig mogeiijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij behuipzaam.
5. Een verzoek om informatie wordt ingewiiiigd met inachtneming van het bepaalde in de
artikelen 10 en 11.

Artikel 6

1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogeiijk, doch uiteriijk
binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de
verdaging wordt voor de afioop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling
gedaan aan de verzoeker.
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de termijn voor het
geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop het
bestuursorgaan de verzoeker meedeeit dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de
Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de belanghebbende of belanghebbenden
een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor gesteide termijn ongebruikt is verstreken.
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Datum

Kenmerk

2021-0000148295

4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan zo
spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder vermeiding van de termijn binnen weike
de beschikking alsnog moet worden gegeven.

5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de informatie
verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar verwachting een
belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de informatie niet eerder wordt

verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.

6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-informatie:

a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee weken indien
het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te verstrekken terwiji naar
verwachting een belanghebbende daar bezwaar tegen heeft;

b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, indien de
omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een verlenging
rechtvaardigt;

c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing.

Artikel 7

1. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie met betrekking tot de documenten die de
verlangde informatie bevatten door:

a. kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm te verstrekken,
b. kennisneming van de inhoud toe te staan,

c. een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of
d. inlichtingen daaruit te verschaffen.

2. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie in de door de verzoeker verzochte vorm, tenzij:
a. het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet gevergd kan worden;
b. de informatie reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijk toegankelijke vorm

voor het publiek beschikbaar is.

3. Indien het verzoek betrekking heeft op milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a, eerste
lid, onder b, van de Wet milieubeheer, verstrekt het bestuursorgaan, zo nodig, en indien deze
informatie voorhanden is, tevens informatie over de methoden die zijn gebruikt bij het
samenstellen van eerstbedoelde informatie.

Artikel 10

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 paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet

bescherming persoonsgegevens, 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 financiele 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;
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Datum

Kenmerk

d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 2021-0000148295
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. Met 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 voorzover de betrokken persoon
heeft ingestemd met openbaarmaking.
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het zevende
lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-informatie betreft die
betrekking heeft op emissies in het miiieu. Voorts biijft in afwijking van het eerste lid, aanhef
en onder c, het verstrekken van miiieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het beiang
van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang.
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van miiieu-
informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouweiijk karakter.
6. Het tweede iid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van miiieu-
informatie.

7. Het verstrekken van miiieu-informatie ingevoige deze wet biijft eveneens achterwege
voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de bescherming van het miiieu waarop deze informatie betrekking heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8. Voorzover het vierde iid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het toepassen van
het eerste, tweede en zevende lid op miiieu-informatie in aanmerking genomen of deze
informatie betrekking heeft op emissies in het milieu.

Artikel 11

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern
beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beieidsopvattingen.

2. Over persooniijke beieidsopvattingen 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 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 samengesteide
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen persooniijke
beieidsopvattingen piaatsvinden, 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 miiieu-informatie het belang van de bescherming
van de persoonlijke beieidsopvattingen afgewogen tegen het beiang van openbaarmaking.
Informatie over persooniijke beieidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen
herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede voizin, is van overeenkomstige toepassing.
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Bijiage 2 - Inventarislijst

Nr. Document Beoordeling Wob

1 Mailwisseling betreft aanpassingen RVO website Deels

openbaar

10.2.e

2 Mailwisseling betreft energielabel voor

recreatiewonlnqen

Deels

openbaar

10.2.e

3 Mailwisseling betreft aanpassingen RVO website Deels

openbaar

10.2.e

4 Mailwisseling betreft energielabel voor

recreatiewonlnqen (BAG)

Deels

openbaar

10.2.e

5 Overzicht interpretatie- en wijzigingsbesluiten
College van Deskundigen BRL9500

Enerqieprestatieadviserinq, 14 feb 2020

Openbaar n.v.t.

6 Labelplicht voor recreatiewonlnqen, publicatie op
website RVO, 2016

Openbaar n.v.t.
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