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Betreft besluit op Wob-verzoek 

Geachte 

In uw brief van 18 oktober 2021, heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid 
van bestuur (hierna: Wob ), bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: 
de ILT) verzocht om informatie neergelegd in documenten met bet rekking tot de 
volgende vaartuigen: 

• HA36 Schillhorn (IMO: 8100612, MMSI: 245647000); 
• KG-8 Ensis (IMO: 6413297, MMS!: 246364000); 
• YE118 Noord land (IMO: 9775995, MMSI: 244860699). 

Meer specifiek ziet uw verzoek in het licht van het voorgaande op openbaarmaking 
van alle documenten die verband houden met (inspectie)rapporten, certificaten, 
keuringen en correspondentie. 

Uw Wob-verzoek ziet op de tijdsperiode 1 januari 2018 tot en met 18 oktober 
2021 (datum van uw verzoek). 

Verloop van de procedure 
De ontvangst van uw verzoek is door de ILT schriftelijk bevestigd bij brief van 19 
oktober 2021 en geregistreerd onder het kenmerk 0-7-21-00063.001. Bij brief van 
2 november 2021 heb ik de beslistermijn met vier weken verdaagd . In de brief 
van 16 maart 2022 is aan u medegedeeld dat derde-belanghebbenden betrokken 
zijn bij de besluitvorming en dat deze derde-belanghebbenden om een zienswijze 
worden gevraagd. 

Op 15 december 2021 heb ik uw ingebrekestelling in goede orde ontvangen. In 
het verlengde van het voorgaande heeft u op 18 januari 2022 een beroepschrift, 
wegens het niet tijdig beslissen ingediend bij rechtbank Zeeland-West-Brabant. 
Naar aanleid ing van de ingestelde beroepsprocedure, wegens het niet tijd ig 
beslissen, heeft rechtbank Zeeland-West-Brabant op 7 maart 2022 uitspraak 
gedaan. Deze uitspraak komt kortweg neer op het feit dat de beslistermijn is 
verstreken. De rechtbank heeft mij opgedragen om binnen twee weken, na de 
datum van verzending van de rechterlijke uitspraak, te beslissen op uw Wob
verzoek onder straffe van een dwangsom van€ 100, - per dag met een maximum 
van€ 15.000, - . 

Langs deze weg wil ik u mijn excuses aanbieden voor de vertraging d ie is 
opgelopen gedurende de behandeling van uw Web-verzoek. De aard en omvang 
van het Wob-verzoek, in samenhang bezien met een zorgvuldige beoordeling, 
liggen ten grondslag aan deze termijnoverschrijding. 

Pagina 1 van 8 

www.ilent.nl


Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 
verwijs ik u naar de bijlage 1. 

Inventarisatie documenten 
Naar aan leiding van uw Wob-verzoek heeft een zorgvu ldige zoekslag 
p laatsgevonden binnen de ILT. Op basis van uw verzoek zijn in totaal 674 
documenten aangetroffen, inclusief de bijbehorende bijlagen. De documenten zijn 
opgenomen in een inventarislijst d ie als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. In dit 
besluit wordt verwezen naar de corresponderende documentnummers uit de 
inventarislijst om de uitgevoerde beoordeling per document nader te kunnen 
motiveren. 

Buiten reikwijdte van het verzoek 
Naar aanleiding van een nadere inventarisatie van de documenten die op de 
inventarislijst staan vermeld, die in eerste instantie zijn geselecteerd voor de 
behandeling van uw Wob-verzoek, zijn er delen van documenten aangetroffen die 
bij nader inzien gedeeltelijk buiten de re ikwijdte van uw verzoek vallen. Dit heeft 
te maken met het feit dat in de betreffende documenten informatie over andere 
vaartuigen wordt genoemd of buiten de gevraagde periode vallen. Derhalve 
bevatten de documenten - die als zodanig zijn weergegeven op de inventarislijst -
gedeeltelijke passages die onleesbaar zijn gemaakt, omdat het buiten de 
reikwijdte van uw Wob-verzoek valt. 

Zienswijzen 
Gedurende de behandeling van het Wob-verzoek is gebleken dat diverse derde
belanghebbenden betrokken zijn. Deze derde-belanghebbenden zijn in de 
gelegenheid gesteld om hun zienswijzen te geven op de voorgenomen 
openbaarmaking van de op hen betrekking hebbende documenten. De ontvangen 
zienswijzen van de derde-be langhebbenden heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen. Ik verwijs u hiervoor naar het onderdeel 'overwegingen' van dit 
besluit. 

Reeds openbare documenten 
Gedurende de behandeling van uw Web-verzoek is geconstateerd dat een aanta l 
documenten - waarom u heeft verzocht - reeds openbaar zijn. In dat kader merk 
ik op dat de Wob niet van toepassing is op documenten die reeds openbaar zijn. 
De documenten die als zodanig op de inventarislijst zijn weergegeven zijn reeds 
openbaar en voor een ieder toegankelijk en vallen derhalve buiten de reikwijdte 
van dit besluit. Uit oogpunt van service heb ik bij de reeds openbare documenten 
de vindplaats vermeld. 

Besluit 
Ik heb besloten uw verzoek gedeeltelijk te honoreren. Voor het overige wij s ik uw 
verzoek af. In het navolgende kunt u de overwegingen die ten grondslag liggen 
aan mijn besluit lezen. 

Overwegingen 
Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder 
Ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Wob kan een ieder een Web-verzoek 
indienen bij een bestuursorgaan of bij een onder verantwoordelijkheid van een 
bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bed rijf. Volgens het derde lid van 
dit artikel hoeft de verzoeker bij zijn verzoek geen belang te stellen. De eventuele 
omstandigheid dat voor de belanghebbenden onduidelijk is welk belang u bij 
openbaarmaking van deze informatie heeft en voor welk doel u de informatie gaat 
gebruiken, vormt daarom op zichzelf geen belemmering voor de openbaarmaking 
van de documenten. 
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Ingevolge artikel 3, v ijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie 
ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de 
Wob. 

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 de 
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 documenten uitsluitend 
aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u documenten verstrek, 
moet ik deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht 
vindt de onderstaande belangenafweging dan ook plaats. 

Bijzondere regeling van openbaarmaking 
Artikel 2, eerste lid, van de Wob regelt de verhouding met andere wetten. Deze 
bepaling brengt met zich mee dat de Wob als algemene openbaarheidsrege ling 
wijkt voor bijzondere openbaarheidsregelingen in wetten in formele zin. Blijkens 
de jurisprudentie1 moet de bijzondere regeling in formele zin een uitputtend 
karakter van openbaarheid bevatten. 

De documenten met id nummers 231908, 232553, 232548, 232544 en 232463 
betreffen emailcorrespondentie, foto's en een factuur welke in het kader van een 
onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid is verzameld. Deze informatie 
valt onder de reikwijdte van artikel 59, vijfde lid, van de Rijkswet Onderzoeksraad 
voor veiligheid (Rijkswet Ovv). Dit artikel bepaalt dat informatie verzameld ten 
behoeve van een onderzoek door de Onderzoeksraad voor Vei ligheid niet 
openbaar is. Artikel 59, vijfde lid van de Rijkswet Ovv behelst een bijzondere 
openbaarmakingsregeling die voorgaat op de Wob. Deze bescherming van 
vertrouwelijkheid is er in het algemeen op gericht dat de Onderzoeksraad voor 
Veil igheid zo veel mogelijk informatie kan verzamelen, zonder enige nadelige 
consequentie voor degenen die de informatie aanleveren2• 

Voornoemde uitzonderingsgrond heeft n iet alleen betrekking op verzoeken om 
informatie die zijn ingediend b ij de Onderzoeksraad voor Veiligheid zelf, maar 
onder omstand igheden ook op verzoeken die bij een ander bestuursorgaan zijn 
ingediend. Immers, indien onderzoeksinformatie bij een ander bestuursorgaan 
aanwezig is en daar met een beroep op de Wob opvraagbaar zou zijn, zou afbreuk 
worden gedaan aan deze bijzondere openbaarmakingsregeling van de Rijkswet 
Ovv. Gelet op het vorenstaande kom ik tot conclusie dat de Wob niet van 
toepassing is ten aanzien van de betreffende documenten. Krachtens de Wob zijn 
deze documenten dan ook niet opvraagbaar. 

Bedrijfs- en fabricagegegevens 
Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob bepaalt dat het verstrekken 
van informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens 
betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de 
overheid zijn medegedeeld. Onder bedrijfs- en fabricagegegevens wordt op grond 
van bestaande jurisprudentie verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardig
heden 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. 

1 ABRvS 201208167/l/A3, ECLI:NL:RVS:2017:715. 
2 ABRvS 23 december 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BK7468. 
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Cijfers of gegevens die de financiële bedrijfsvoering en andere financiële stromen 
betreffen, worden onder omstandigheden eveneens als bedrijfs- en 
fabricagegegevens aangemerkt. 

Bedrijfs- en fabricagegegevens kunnen door bedrijven aan de overhe id worden 
verstrekt. Deze verstrekking moet als vertrouwelijk worden beschouwd indien 
deze plaats heeft gehad in het kader van een contact dat het bedrijf redelijkerwijs 
als vertrouwelijk mag beschouwen.3 Ik stel vast dat deze situatie zich voordoet in 
onderhavig geval. Ik licht dit als volgt toe. 

De documenten met id-nummers 232660, 232622, 232544 en 232463 betreffen 
facturen . Deze gegevens zijn in kader van toezicht vertrouwelijk aan de ILT 
verstrekt. De documenten bevatten financiële informatie inzake bedragen/prijzen 
welke door derde-belanghebbenden worden gehanteerd en berekend. Deze 
documenten kunnen inzicht bieden in de f inanciële positie van de betrokken 
derde-belanghebbenden. Hieruit kunnen wetenswaardigheden worden afgeleid 
over de (financiële) bedrijfsvoering van de betrokken derde-belanghebbenden. 
Hierbij acht ik het van belang om op te merken dat volgens vaste jurisprudentie -
onder bepaalde omstandigheden - financiële gegevens als bedrijfsgegevens 
kunnen worden aangemerkt.4 Indien deze informatie openbaar gemaakt wordt, 
kunnen lopende en toekomstige onderhandelingen van deze partij gefrustreerd 
worden. Tevens kan het openbaar maken van deze informatie de 
concurrentiepositie van de betrokken derde-belanghebbenden in de markt 
mogelijk schaden. Ik ben van oordeel dat de betre·ffende informatie in het 
document als bedrijfs- en fabricagegegevens kan worden aangemerkt. Ik maak 
deze informatie niet openbaar. 

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 diverse documenten - die als zodan ig zijn weergegeven op de inventarislijst -
staan persoonsgegevens van ambtenaren. Dit betreffen gegevens die herleidbaar 
zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, e-mailadressen, functienamen en 
telefoonnummers. In het kader van goed werkgeverschap ben ik van oordeel dat 
ten aanzien van deze gegevens het belang, dat de persoon lijke levenssfeer wordt 
geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Dit ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken ambtenaar. 

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. Dit is alleen anders wanneer 
er sprake is van namen van ambtenaren die beslui:ten krachtens mandaat hebben 
ondertekend. Uit het oogpunt van controleerbaarheid van de taaku itoefening 
wordt in dat geval de naam van de betrokken ambtenaar wel openbaar gemaakt, 
omdat volgens de jurisprudentie deze ambtenaren in beginsel hebben te 
aanvaarden dat met deze bevoegdheid hun namen naar buiten komen. Deze 
situatie doet zich voor in enkele documenten. De hierin opgenomen 
persoonsgegevens maak ik openbaar. Voor al het overige weiger ik op grond van 
het voorgaande de betreffende persoonsgegevens openbaar te maken. 
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Verder staan in diverse documenten persoonsgegevens van derden. Ik ben van 
oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonl ijke 
levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van 
openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit deze 
documenten. 

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling ofbenadeling 
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 van toepassing zijnde documenten staan e-mailadressen van een interne 
postbus welke niet zijn bedoeld voor derden om de betreffende organisatie te 
benaderen of daarmee contact op te nemen. Openbaarmaking van de gehele e
mailadressen zal naar mijn oordeel leiden tot onevenredige benadel ing van die 
organisaties. Openbaarmaking van deze e-mailadressen vergroot het risico op 
misbru ik, overbelasting en onheus gebruik. Ik laat onder deze omstandigheden 
het belang van voorkoming van onevenredige benadeling zwaarder wegen dan het 
belang van de openbaarheid van informatie. Het eerste deel van de betreffende e
mailadressen heb ik daarom onleesbaar gemaakt . 

Met betrekking tot het document met id nummer 232494, merk ik in het bijzonder 
het volgende op. Dit document bevat een unieke constructietekening van een 
onderdeel voor een vaartu ig. Deze constructie is door een betrokken derde
belanghebbende op verzoek gemaakt. Door het openbaar maken van deze 
constructietekening kan de betrokken derde-belanghebbende worden benadeeld. 
Openbaarmaking van deze informatie kan onbedoeld schade toebrengen aan de 
concurrentiepositie van de derde-belanghebbende. Deze schade acht ik 
onevenredig, temeer omdat het betreffende deel van de markt waarin 
belanghebbende opereert een gespecialiseerde, gespecificeerde markt betreft. 
Gelet op die markt leidt openbaarmaking van de gevoelige bedrijfsvertrouwelijke 
of anderszins concurrentiegevoelige informatie, tot onevenredig benadeling met 
betrekking tot de concurrentiepositie ten opzichte van andere bedrijven. Het 
be lang bij het voorkomen van onevenred ig nadeel weeg ik hier dan ook zwaarder 
dan het algemene belang van openbaarmaking. Ik maak deze informatie dan ook 
niet openbaar. 

Persoonlijke beleidsopvattingen uit 'intern beraad' (artikel 11.1 Wob) 
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. Op grond van artikel 1, onder c, van de Wob wordt onder 
intern beraad verstaan het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen 
een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader 
van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid. 
Een persoonlijke beleidsopvatting is "een opvatting, aanbeveling of conclusie van 
één of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door 
hen aangevoerde argumenten" (artikel 1, onder f, van de Wob). 

Als documenten van intern beraad worden blijkens de toelichting op de Wob en 
bestendige jurisprudentie o.a. aangemerkt: nota's van ambtenaren aan hun 
politieke en ambtelijke leidinggevenden, correspondentie tussen ministeries of 
andere bestuursorganen onderling en concepten van stukken. Ook documenten 
afkomstig van externe personen of organisaties die bij de beleidsvorming en 
besluitvorming worden betrokken kunnen als documenten bestemd voor intern 
beraad worden aangemerkt. 
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Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob opgenomen omdat een 
ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het intern 
beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -voorbereiding gewaarborgd moet 
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. 

De documenten - die op de inventarislijst als zodanig staan vermeld - bevatten 
persoonlijke beleidsopvattingen. Ik heb besloten deze documenten gedeeltelijk 
openbaar te maken met uitzondering van de daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 

Meer in het bijzonder merk ik ten aanzien van de documenten, die als zodanig op 
de inventarislijst staan vermeld, met de aanduiding 'niet openbaar' het volgende 
op. Deze documenten betreffen interne conceptdocumenten. De inhoud van deze 
conceptversies verschillen met de definitieve versies. De verschil len zijn vooral 
tekstueel van aard of betreffen wijzigingen naar aanleiding van gemaakte 
opmerkingen, voorstellen, suggesties van de betrokken ambtenaren. De 
conceptversie bevat verder diverse opvattingen va,n de betrokken ambtenaren die 
bij de totstandkoming van dit document - met als doel een definitieve versie te 
rea liseren - zijn betrokken. Voor zover deze conceptversie verschilt ten opzichte 
van de definitieve versie, worden deze verschillen gekwalificeerd als persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. Daarom maak ik dit document 
in het geheel niet openbaar. 

Gelet op het voorgaande acht ik het niet in het belang van een goede en 
democratische bestuursvoering indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig 
worden betrokken in de publieke discussie. Ik zie in dit geval dan ook geen 
aanleiding om met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob in niet tot 
personen herleidbare vorm informatie te verstrekken over deze persoonlijke 
beleidsopvattingen. 

Conclusie 
Uw Web-verzoek is gelet op het voorgaande deels gehonoreerd. De documenten -
zoals vermeld op de inventarislijst - worden aan u verstrekt, met uitzondering van 
de van toepassing zijnde uitzonderingsgronden van de Wob. 

Wijze van openbaarmaking 
Aangezien naar verwachting belanghebbenden bezwaar hebben tegen de 
openbaarmaking van de informatie vindt de feitelijke openbaarmaking niet eerder 
plaats, dan twee weken na dagtekening van dit besluit, conform artikel 6, vijfde 
lid, van de Wob. Op deze wijze wordt aan de betrokken belanghebbenden de 
mogelijkheid geboden om te proberen de openbaarmaking op te schorten. Dit kan 
door het indienen van een bezwaarschrift en door daarnaast b ij de rechtbank te 
verzoeken om, bij wijze van voorlopige voorziening, het onderhavige besluit tot 
openbaarmaking te schorsen. 

Na deze periode - in het geval geen rechtsmiddelen zijn aangewend door 
belanghebbenden - zullen de stukken naar u worden toegezonden en voor 
eenieder openbaar worden door plaatsing op www.rijksoverheid.nl. 

Indien wel binnen twee weken na dagtekening van dit besluit rechtsmiddelen zijn 
aangewend, wordt de uitspraak van de voorzieningenrechter afgewacht, voordat 
tot daadwerkelijke openbaarmaking wordt overgegaan. 
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Afschrift aan belanghebbenden Juridische Zaken 
Een geanonimiseerd afschrift van dit besluit zend ik aan de belanghebbenden. 

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 
Ons kenmerk 

0·7·21-0063.001 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
namens deze, 
nF TNC:DFrTFI IR-(:;.ENl=RAAI I FFl=()M(::F\/I I\IG 1=1\1 TRAI\IC:PORT 

Dt:l:Weld r • • i:tU ló l,n t= 

Indien u het niet eens be ~nt u hiertegen, op grond van het 
bepaalde in de Algemene en zes weken na de datum waarop 
deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen . 

Het bezwaarschr ift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten : 

• de naam en het adres van de ind iener; 
• de dagtekening; 
• een omschrijv ing van het besluit waartegen het bezwaar is ge richt; 
· de gronden van het bezwaar. 

Tevens ontvangen wij graag uw telefoonnummer dan wel e-ma iladres. 

Het bezwaarschrift kunt u r ichten aan: 

[nspectie Leefomgeving en Transport 
Afdeling Juridische Zaken 
Postbus 16191 
2500 BO DEN HAAG 
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Juridische Zaken 

Bijlage 1 - Relevante artikelen uit de Wob 

Ons kenmerk 
Artikel 10 0-1-21-0063.001 

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 dloor natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoe ld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van 

de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk 
geen inbreuk op de persoon lijke 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 financië le 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 informa.t ie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel 
van derden. 

( .. ) 

Artike l 11 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 

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

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

(..) 
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