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Geachte    
 
In uw verzoek van 19 februari 2021, door mij ontvangen op 19 februari 2021, 
heeft u de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (hierna: NVWA) gevraagd 
documenten en e-mailwisseling tussen de NVWA en de Hongaarse NEBIH 
openbaar te maken. U wilt de documenten over de periode 01-01-2017 tot en met 
31-12-2020. 

Op 2 maart 2021 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is 
ontvangen. Daarbij is medegedeeld dat uw verzoek binnen vier weken na 
ontvangst van verzoek wordt beoordeeld.  

Op 28 maart 2021 heb ik aangegeven dat de beoordeling van uw verzoek meer 
tijd in beslag neemt en de beslistermijn daarom met vier weken heb verdaagd.  

Wettelijk kader 
U heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) 
verzocht om openbaarmaking. Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: 
Woo) inwerking getreden en is de Wob ingetrokken (artikel 10.1. Woo).   
 
Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Woo. 
 
Inventarisatie documenten  
Op basis van uw verzoek zijn er 124 documenten aangetroffen. Deze documenten 
zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. 

Zienswijzen 
Bij de openbaarmaking van de documenten is een derde belanghebbende 
betrokken. Deze is in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze op de 
voorgenomen openbaarmaking te geven. 
 
Door de derde belanghebbende zijn bedenkingen ingediend. De zienswijze van de 
derde belanghebbende heb ik in mijn belangenafweging meegenomen. Zie het 
onderdeel ‘Overwegingen’ van dit besluit.  
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Besluit 
Ik besluit een deel van de door u gevraagde informatie niet openbaar te maken. 
Per document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn 
toegepast.  Voor de motivering verwijs ik naar onderdeel ‘Overwegingen’ van dit 
besluit.  
 
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 te herleiden zijn tot een persoon zoals namen, e-
mailadressen, telefoonnummers en functienamen. In alle documenten is dit het 
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geval. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de 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. 
 
In de documenten 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.  
 
Het voorkomen van onevenredige benadeling  
Op grond van artikel 5.1, vijfde lid, van de Woo mag ik in uitzonderlijke gevallen 
geen informatie openbaar maken als dit een onderneming onevenredige 
benadeling toebrengt en de voorkoming daarvan zwaarder weegt dan het belang 
van openbaarheid. Bij bepaalde passages uit de documenten is dit het geval.  
 
In de documenten staan gegevens van ondernemingen, zoals bedrijfsnaam, 
straat, huisnummer en postcode en andere informatie die herleidbaar is naar deze 
ondernemingen. Openbaarmaking van informatie die herleidbaar is naar de 
ondernemingen kan het ongewenste effect hebben dat het publiek bij het 
openbaar maken van de informatie onjuiste conclusies verbindt en misstanden 
ziet die niet of niet meer aanwezig zijn. De openbaarmaking van de aangetroffen 
documenten kan leiden tot een verouderd beeld van de situatie maar ook tot een 
incompleet en verkeerd beeld. Door de negatieve aandacht die wordt gevestigd op 
de ondernemingen door openbaarmaking van de naam, kunnen de 
ondernemingen aanzienlijk nadeel lijden in de vorm van bijvoorbeeld 
reputatieschade en financiële schade. 
 
Ik vind dat de voorkoming van de hierboven genoemde benadeling zwaarder moet 
wegen dan het belang van openbaarheid. Ik maak deze informatie daarom niet 
openbaar.  
 
Wijze van openbaarmaking en publicatie  
De documenten die (gedeeltelijk) openbaar worden, worden samen met deze brief  
digitaal aan u toegezonden.  
 
Dit besluit en de documenten die met dit besluit voor een ieder openbaar wordt, 
worden geanonimiseerd op www.rijksoverheid.nl geplaatst. 

Vragen 
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact 
opnemen met . Voor meer informatie over de 
Woo-procedure, kunt u kijken op 

http://www.rijksoverheid.nl/
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Hoogachtend, 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens deze: 
 

 

 

mr. A.A. ten Cate  
Teamleider Openbaarmaking en privacy 
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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.  
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tarislijst 21-0152

nr. soort doc onderwerp / omschrijving

geheel deels niet
reeds 

openbaar 

5.1 eerste lid 
aanhef en 

onder C

5.1 eerste lid, 
tweede lid, 
aanhef en 

onder e

5.1, vijfde 
lid

1 e-mail 859115_ Email 2020-05-14 U.KL.HU  NVWA  Pip - pup van Meiboom 
Diessen te jong x x x

2 e-mail 859141_ Email 2020-05-14 U.KL.HU NVWA Import of dog from 
Hungary to the Netherlands with incorrect age on official documents x x x

3 e-mail 859861 + 863658   Import of dog from Hungary to the Netherlands 
with incorrect age on official documents part 1 of 2 x x x

4 e-mail 860337 Import of dog from Slovakia to the Netherlands with incorrect 
age on official documents part 1 of 2

x valt buiten reikwijdte
5 e-mail 860847 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect 

age on official documents part 1 of 3
x x x

6 e-mail 863906 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect 
age on official documents

x x x
7 e-mail 864454.005 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 

incorrect age on official documents
x x x

8 e-mail 888859 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect 
age on official documents

x x x
9 e-mail 889028 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect 

age on official documents
x x x

10 e-mail 889590 Hongarije TRACES certificate INTRA.HU.2020.0026608 x x x
11 e-mail 890649 import of a dog from  Hongary x x x
12 e-mail 890771 Import of a dog from Hungary x x x
13 e-mail 890826 Import of a dog from Hungary x x x
14 e-mail 890927 Import of a dog from Slovakia x valt buiten reikwijdte
15 e-mail 891266 Import of a dog from Hungary x x x
16 e-mail 898368 Hongarije dogwith an incorrect (older) age on the official 

documents.
x x x

17 e-mail 899540 Hongarije dog with an incorrect (older) age on the official 
documents

x x x
18 e-mail 900254 Hongarije dog with an incorrect (older) age on the official 

documents part 1 of 2
x x x

19 e-mail 900254 Hongarije dog with an incorrect (older) age on the official 
documents part 2 of 2

x x x
20 e-mail 900254 Hongarije dog with an incorrect (older) age on the official 

documents
x x x

Verstrekking o.g.v. de Woo



21 e-mail 902464 Hongarije dog with an incorrect (older) age on the official 
documents

x x x
22 e-mail 903450 dog with an incorrect (older) age on the official documents x x x
23 e-mail 904855 x valt buiten reikwijdte
24 e-mail 904971 Hongarije dog with an incorrect (older) age on the official 

documents
x x x

25 e-mail 905369 Hongarije dog with an incorrect (older) age on the official 
documents

x x x
26 e-mail 907255.00 - Import of dog from Hungary to the 

Germany_Netherlands with incorrect age  and not vaccinated against 
Rabies

x x x

27 e-mail 908664 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect 
age on official documents

x x x
28 e-mail 941364 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect 

Identification  INTRA.HU.2021.0018232 part 1 of 2 x x x

29 e-mail 941364 Import of dog from Hungary to the Netherlands with incorrect 
Identification  INTRA.HU.2021.0018232 part 1 of 4 x x x

30 e-mail 6200_195_2021 MOS 900254, 898368 and 902464 feedback_ 
Hongarije dogs with possibly incorrect age on official documents x x x

31 e-mail 6200_438_2021 905369 and 904971Hongarije dogs with an incorrect 
(older) age on the official documents

x x x
32 e-mail 861523_863484_861823_860847_860048_863914_863658_859915_8

60117_859628_860080_859003_859286_859047_859141_859599 
Rappel from The Netherlands.

x x x

33 e-mail FW_ 6200_1364-2_2021 FW_ 941364 Import of dog from Hungary to 
the Netherlands with incorrect Identification INTRA.HU.2021.0018232 x x x

34 e-mail FW_ 
861523_863484_861823_860847_860048_863914_863658_859915_8
60117_859628_860080_859003_859286_859047_859141_859599 
Rappel from The Netherla

x x x

35 e-mail FW_ DEADLINE vrijdag 18_9_2020  input mbt Health and Food audits 
and analysis multiannual plan 2021-2025 and work programme 2021 - 
Ares(2020)4144538

x x x

36 e-mail FW_ Hongarije_ dogs with possibly incorrect age on official 
documents

x x x
37 e-mail FW_ MOS 860525 Hongarije x x x
38 e-mail FW_ MOS 860847 Hongarije x x x
39 e-mail FW_ MOS 863151 Import of dog from SK to the NL with incorrect age 

on official documents
x buiten reikwijdte

40 e-mail FW_ MOS 905681  Import of dog SLOVAKIA to the Netherlands with 
incorrect age on official documents

x buiten reikwijdte



41 e-mail FW_ MOS 909913  Import of dog from CZECH to Belgium -_the 
Netherlands with incorrect age on official documents x buiten reikwijdte

42 e-mail FW_ MOS 930086 Import of dog from Hungary to the Netherlands 
with incorrect age, no health certificate and no rabies vaccination x x x

43 e-mail FW_ Ontwerp-guidance Hongarije ‘guidance for official veterinarians 
about age determination of puppies based on teething’ x x x

44 e-mail FW_ Rappel notifications toi Hungary  from The Netherlands x buiten reikwijdte
45 e-mail Hongarije_ dogs with possibly incorrect age on official documents x dubbel met 36
46 e-mail Melding Hongarije MOS 859047 x x x
47 e-mail Melding Hongarije MOS 859286 x x x
48 e-mail Melding Hongarije MOS 859599 x x x
49 e-mail Melding Hongarije x x
50 e-mail MOS 856478 Slowakije x buiten reikwijdte
51 e-mail MOS 859915 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 

incorrect age on official documents
x x x

52 e-mail MOS 860117 2e pup. x x x
53 e-mail MOS 860117 3e en laatste. Hongarije. x x x
54 e-mail MOS 860117 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 

incorrect age on official documents  Lady 900182002107106 x x x
55 e-mail MOS 860117 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 

incorrect age on official documents 9001820002106916 x x x

56 e-mail MOS 860117 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect age on official documents Bella 900182002107142 x x x

57 e-mail MOS 860117.  Er komen 3 meldingen met dit MOS nr. Hongarije. x x x
58 e-mail MOS 860337 Slowakije x buiten reikwijdte
59 e-mail MOS 860525  Import of dog from Hungary to the Netherlands with 

incorrect age on official documents
x dubbel met 37

60 e-mail MOS 861523 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect age on official documents part 1 of 2 x x x

61 e-mail MOS 861523 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect age on official documents part 2 of 2 x x x

62 e-mail MOS 861832 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect age on official documents

x x x
63 e-mail MOS 863151 Import of dog from SK to the NL with incorrect age on 

official documents
x buiten reikwijdte

64 e-mail MOS 863484 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect age on official documents

x x x
65 e-mail MOS 864405 Import of dog from SK to the NL with incorrect age on 

official documents
x buiten reikwijdte

66 e-mail MOS 864405 Slowakije x buiten reikwijdte
67 e-mail MOS 864814 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 

incorrect age on official documents part 1 of 3 x x x



68 e-mail MOS 864814 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect age on official documents

x x x
69 e-mail MOS 865231 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 

incorrect age on official documents
x x x

70 e-mail MOS 866600 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect age on official documents

x x x
71 e-mail MOS 867373 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 

incorrect age on official documents
x x x

72 e-mail MOS 868652  Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect age on official documents

x x x
73 e-mail MOS 869001 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 

incorrect age on official documents
x x x

74 e-mail MOS 872458 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect age on official documents

x x x
75 e-mail MOS 872480 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 

incorrect age on official documents
x x x

76 e-mail MOS 877486 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect age on official documents

x x x
77 e-mail MOS 884254 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 

incorrect age on official documents
x x x

78 e-mail MOS 884711 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect age on official documents

x x x
79 e-mail MOS 884945 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 

incorrect age on official documents
x x x

80 e-mail MOS 884949 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect age on official documents

x x x
81 e-mail MOS 885997 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 

incorrect age on official documents
x x x

82 e-mail MOS 886464 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect age on official documents

x x x
83 e-mail MOS 886877 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 

incorrect age on official documents
x x x

84 e-mail MOS 886955 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect age on official documents

x x x
85 e-mail MOS 888645 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 

incorrect age on official documents, part 1 of 2 x x x
86 e-mail MOS 888645 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 

incorrect age on official documents, part 2 of 2 x x x
87 e-mail MOS 889639 Hongarije INTRA.HU.2020.0028068 x x x
88 e-mail MOS 891392 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 

incorrect age on official documents
x x x

89 e-mail MOS 891392 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect age on official documents part 1 of 2 x x x

90 e-mail MOS 891440 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect age on official documents

x x x



91 e-mail MOS 892290, 886877, 884949_ Import of dogs from Hungary to the 
Netherlands with incorrect age on official documents x x x

92 e-mail MOS 892290 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect age on official documents part 1 of 2 x x x

93 e-mail MOS 892877 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect age on official documents

x x x
94 e-mail MOS 902466 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 

incorrect age on official documents
x x x

95 e-mail MOS 902714 Import of dog from Czech to Belgium - the Netherlands 
with incorrect age on official documents

x x x
96 e-mail MOS 905681  Import of dog SLOVAKIA Hungary to the Netherlands 

with incorrect age on official documents
x x x

97 e-mail MOS 909913  Import of dog from CZECH to Belgium -_the Netherlands 
with incorrect age on official documents x x x

98 e-mail MOS 910245 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect age on official documents

x x x
99 e-mail MOS 910488 Import of dog from Slovakia to the Netherlands with 

incorrect age on official documents
x valt buiten reikwijdte

100 e-mail MOS 912195 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect age on official documents

x x x
101 e-mail MOS 914248 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 

incorrect age on official documents
x x x

102 e-mail MOS 915069 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect age on official documents

x x x
103 e-mail MOS 915595 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 

incorrect age on official documents
x x x

104 e-mail MOS 930088 Omission_ no health certificate, no rabies vaccination x valt buiten reikwijdte
105 e-mail RE_ 816261 806079 Paspoort fraude stichting x valt buiten reikwijdte
106 e-mail RE_ 859861 + 863658   Import of dog from Hungary to the 

Netherlands with incorrect age on official documents part 2 of 2 x x x

107 e-mail RE_ 860337 Import of dog from Slovakia to the Netherlands with 
incorrect age on official documents part 2 of 2 x dubbel met 109

108 e-mail RE_ 860847 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect age on official documents part 2 of 3 x dubbel met 109

109 e-mail RE_ 860847 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect age on official documents part 3 of 3 x

110 e-mail RE_ 941364 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect Identification INTRA.HU.2021.0018232 part 2 of 4 x Dubbel met 112

111 e-mail RE_ 941364 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect Identification INTRA.HU.2021.0018232 part 3 of 4 x Dubbel met 112

112 e-mail RE_ 941364 Import of dog from Hungary to the Netherlands with 
incorrect Identification INTRA.HU.2021.0018232 part 4 of 4 x



113 e-mail RE_ 
861523_863484_861823_860847_860048_863914_863658_859915_8
60117_859628_860080_859003_859286_859047_859141_859599 
Rappel

x
valt buiten reikwijdte

114 e-mail RE_ Letter from _Duttch TV_ about Hungarian dog trade to the NL x
115 e-mail RE_ mbt 6 dierenartsen opgepakt in Hongarije x Valt buiten reikwijdte
116 e-mail RE_ MOS 864814 Import of dog from Hungary to the Netherlands 

with incorrect age on official documents part 2 of 3 x

117 e-mail RE_ MOS 864814 Import of dog from Hungary to the Netherlands 
with incorrect age on official documents part 3 of 3 x

118 e-mail RE_ MOS 885997 Import of dog from Hungary to the Netherlands 
with incorrect age on official documents part 1 of 2 x

119 e-mail RE_ MOS 885997 Import of dog from Hungary to the Netherlands 
with incorrect age on official documents part 2 of 2 x

120 e-mail RE_ MOS 891392 Import of dog from Hungary to the Netherlands 
with incorrect age on official documents part 2 of 2 x

121 e-mail RE_ MOS 892290, 886877, 884949_ Import of dogs from Hungary to 
the Netherlands with incorrect age on official documents x

122 e-mail RE_ MOS 892290 Import of dog from Hungary to the Netherlands 
with incorrect age on official documents part 2 of 2

123 e-mail RE_ MOS 902714 Import of dog from Czech to Belgium - the 
Netherlands with incorrect age on official documents x dubbel met 95

124 e-mail RE_ MOS 915069 Hongarije x buiten reikwijdte en va    
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