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> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag 

Datum 

Betreft 
1&-• \ -'loL.2.. 
Besluit op uw Woo-verzoek 

Geachte  

Ministerie van Defensie 

Op 3 augustus 2022 heeft u een verzoek ingediend als bedoeld in artikel 4.1, 

eerste lid, van de Wet open overheid (Woo). In uw verzoek vraagt u om 

openbaarmaking van: 

1. alle onderzoeksverslagen, die betrekking hebben op de 

leefomstandigheden op de locatie van het Supportcommand in Lukavac in

het Voormalig Joegoslavië over de periode 1993 tot de datum van uw

verzoek; 

2. alle meldingen, die betrekking hebben op de leefomstandigheden op de 

locatie op de locatie van het Supportcommand in Lukavac in het Voormalig 

Joegoslavië over de periode 1993 tot de datum van uw verzoek. De 

ontvangst van uw verzoek is bevestigd bij e-mailbericht van 4 augustus 

2022. 

Op 5 september 2022 heeft u een overleg gehad met de Woo-functionaris. Tijdens 

dit overleg is aan u inzage verschaft in een tiental archiefmappen die over die 

onderwerp gaan. Daarbij heeft u de gelegenheid gekregen om specifiek te 

benoemen ten aanzien van welke documenten u een besluit wenst te ontvangen. 

U heeft toen aangegeven geen documenten uit te willen sluiten en prijs te stellen 

op het ontvangen van alle aan u getoonde documenten. 

Vooruitlopend op dit Woo-verzoek is op uw verzoek het rapport 'Onderzoek naar 

de mogelijke blootstelling aan ioniserende straling in Lukavac en Potocari' 

toegezonden per e-mailbericht van 7 september 2022. In dit e-mailbericht is 

aangekondigd dat de overige documenten beoordeeld zullen worden. 

Besluit 

Ik besluit de door u gevraagd informatie (deels) openbaar te maken. Tijdens het 

overleg op 5 september 2022 heeft u kenbaar gemaakt dat u de documenten 

graag ontvangt per map zoals ze aan u getoond zijn. De documenten verstrek ik u 

op de door u gewenste wijze. Ik licht mijn besluit hierna toe. 

Overwegingen 
Iedereen heeft op grond van artikel 1.1 van de Woo het recht om 

overheidsinformatie op te vragen zonder daarbij een reden te hoeven noemen. 

Het uitgangspunt is dat overheidsinformatie openbaar is. Dit kan anders zijn als er 
uitzonderingsgronden van toepassing zijn. Deze uitzonderingsgronden staan in 
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hoofdstuk 5 van de Woo. Bij de beoordeling moet ik 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. 

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 5.1, tweede lid, aanhef en 
onder e) 
In diverse documenten die u ontvangt zijn persoonsgegevens opgenomen van 

medewerkers en derden, zoals namen, e-mailadressen, handtekeningen, 

telefoonnummers en andere gegevens die herleidbaar zijn tot deze personen. 

Deze persoonsgegevens maak ik op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en 

onder e, van de Woo onleesbaar. 

Het gaat om medewerkers die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden. 

Daarnaast vormt openbaarmaking van deze persoonsgegevens een inbreuk op de 

persoonlijke levenssfeer van de medewerkers en die van derden. Het belang van 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen weegt daarom in 

deze gevallen zwaarder dan het belang van openbaarheid. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

De Minister van Defensie 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Minister van 
Defensie. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Dienstencentrum Juridische Dienstverlening, Commissie 
advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift moet zijn 
ondertekend, een dagtekening bevatten en van de naam en het adres van de indiener zijn voorzien. Uit het 
bezwaarschrift moet duidelijk blijken tegen welk besluit en op welke gronden bezwaar wordt gemaakt. 
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