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Betreft BesluitWob-ver¿oeken

l-
In uW e-mails van 26 maart, 4 en 13 april 2018, hebt u met een beroep op de Wet

openbaarheid van bestuur (irierna: Wob) om informatie verzocht over communicatie

met betrekking tot de analyse van de kwartiermaker van de onderwijscoöperatie'

In de eerste e-mail van 26 maart 2018 verzocht u Om documenten met betrekking

lot ¿u vãislagen van het bestuurlljk overleg tussen het ministerie van onderwijs,

ðultr6 en W-etenschap en de Onderw¡scoöperatie over de oprichting van deze

cooperat¡e tot een iaar na de oprichting van deze coöperatie. In uw tweede mail

van'4 april 2018 vérzocht u om documènten met betrekking tot de overdracht op

trãt m¡nister¡e van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van het dossier

leiarenregister in de periq4;'van eind 2017 tot en met begin 2018' In de derde

"jrull 
vaã 13 april zôra nèut u verzocht om informatie over de analyse die een

kwaÈiermaker maakte van de Onderwijscoöperatie'

1. Vermeld¡ng contact
De ontvangst van uw ver¿oeken is schriftelijk bevestigd bij brieven van 4 april

20 18, kenme rk 7343736 (2018-020), 1 1 april 2018, kenmerk 1348044 (20Le-o22)

en 17 aprll 2018, kenmerk 1350350 (2018-028).

Over bovengenoemde verzoeken hebt u op 25 april 2018 een gesprek gevoerd met

medewerkers van het min¡sterie van Onderwijs, Cuttuur en Wetenschap. Tijdens dit

gesprek zlJn de wob-verzoeken besproken en door u toegelicht en is door de

ñreåewerkers van OCW aangegeven dat er geen documenten aanwezig zijn over de

analyse die een kwartiermaker maakte over de onderwijscoöperatie,

in de brief van 20 april 2018 is de beslistermijn met vier weken verdaagd tot

22 mei 2018, Met deze brief is tevens bestist dat de drie Wob-verzoeken samen te

voegen waarop in één besluit wordt beslist.

In de brlef van 30 mel 2018 met kenmerknummer 1367581 is aan u medegedeeld

dat de besl¡stermijn is opgeschort tot 13 juni 2018 vanwege het vragen van

zienswijzen aan 
"àn 

derde belanghebbende. Tevens is er op 21 juni 2018 telefonisch

Cgntact geweest met een medeWerker Van OCW om u in kenn¡s te stellen van het

feit dat àeze termijn met tv,ree weken werd opgeschort, namelijk tot 27 juni 2018.
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2- Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen

verwijs ik u naar bijlage 1.

3. Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoeken ziin ¡n totaal 31 documenten aangetroffen' Deze

documenten zijn opgenomen in een ¡nventarisl¡jst, die als bijlage 2 b¡j d¡t besluit is

gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers in de

inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten.

4. Zienswijzen
Zoals uit de tekst onder 1 "Vermelding contact" blijkt, bent u er in de brief

van 30 mei 2018 met kenmerknummer 1367581 over geïnformeerd dat er een

derde belanghebbende is bij de openbaarmaking van de documenten met de

nummers 1 tot en met 5 en dat deze in de gelegenheid is gesteld hierover zijnlhaar
zienswijze te geven-

De zienswijzen van de derde belanghebbende heb ik in mijn
belangenaiweging meegenomen. Zie het onderdeel "Overwegingen" onder
punt 7 van dit besluit.

5, Besluit
openbaarmaking
Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie

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

31 openbaar te maken. Voor de motivering verw¡js ik naar het onderdeel

"overwegingen" onder 6 van dit besluit.

Persoonsgegevens
Ik heb besloten de documenten met de nummers I tot en met 6, I tot en met 17,

23 en l8 tot en met 31 openbaar te maken met u¡tzondering van de daarin

uermeide persoonsgegevens. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel

"overwegingen" onder 6 van dit besluit'

Gehele opbaarmaking van documenten
De documenten met de nummers 7, 18 tot en met 22, 24 en 26 tot en met 27

worden in zijn geheel openbaar gemaakt.

6. Overwegingen
Ik wijs u op het volgende. 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. 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 openbaar making geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de

persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten

belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij

openbaarmaking betrokken van de gevraagde intormatie en de door de

weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van de

vezoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat

onze refcrent¡c
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openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden dan
ook de onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats'

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 van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. In de

documenten met nummers de 1 tot en met 6, I tot en met 17,23 en 28 tot en met 31

staan persoonsgegevens. lk.ben van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het

belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geöerbiedigd, a¡taarder moet wegen dan
het belang van openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens uit dezp
documenten verwijderd.

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van belang.
Weliswaar kan, waar het gaat om het beroepshalve functioneren van ambtenaren,
Slechts in beperkte mate epn beroep worden gedaan op het belang van eerbiediging
van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het openbaarmaken van het

namen van ambtenaren betreft. Namen zijn immers persoonsgegevens en het belang
van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaarmaken
daarvan verzetten. Daarb'rj is van belang dat het in dit geval 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.

Ten aanzien van de ingebrachte zienswijze heb ik het volgende overwogen: ln de

ingebrachte zienswijze is ten aanzien van een aantal persoonsnamen aangegeven dat

er bezwaren bestaan tegen de openbaarmaking daarvan. Met betrekking tot een van

die persoonsnamen heb ik besloten de ingebrachte zienswijze niet te volgen en toch
tot openbaarmaking van die persoonsnaam over te gaan. De betreffende persoon was

toentertijd namelijk bestuurder van het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen
Voortgezet Onderwijs (kortweg Platform VWO) en op grond van de geldende
jurisprudentie worden namen van bestuurders van bij de Kamer van Koophandel

ingeschreven rechtspersonen openbaar gemaakt.

Persoonlijke beleídsopvattingen in een stuk voor intern beraad'
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

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip "documenten opgesteld ten
behoeve van intern beraad" onder meer moet worden begrepen: nota's van

ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie tussen

de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, concepten van

stukken, agenda's, notulen, samenvattingen en conclusies Van interne besprekingen

en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien van deze stukken moet
van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad beschouwd te zien,

uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs kunnen vermoeden.

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 operìhartigheid onderling en met bewindspersonen kunnen

onze r€fer€nt¡g
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commun¡ceren. StaatsrechtelUk zijn slechts de standpunten relevant die het
bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen. Onder persoonlijke
beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, commentaren, voorstellen
en conclusies met de daaÊoe aangevoerde argumenten.

Het document met nummer 30 is opgesteld ten behoeve van ¡ntern beraad en bevat
persoonlijke beleidsopvattingen. Ik verstrek daarover geen informatie. Ik acht het
namelijk niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering indien

de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de publieke

discussie. tk zie dan ook geen aanleiding om rnet toepassing van artikel 11, tweede
lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te verstrekken
over deze persoonliJke beleidsopvattingen. Deze persoonlijke beleidsopvattingen
heb ik daarom uit het document verwijderd.

7. Wijze van openbaarmaking
De documenten, genoemd onder rubriek 3 inventarisatle de documenten met de

nummers 1 tot en met 31 worden aan het bij mij van u bekende mailadres

toegezonden. De documenten met de nummers 7, 18 tot en met 22' 24 en 26 tat
en met 27 zijn reeds openbaar en dus voor een ieder beschikbaar.

L Plaatsing op intranet
De stukken die met d¡t besluit voor een ieder openbaar worden, zullen op

www.ri'iksoverheid,nl worden geplaatst.

9, Afschrift aan belanghebbenden
Een afschrift van dit besluít zend ik aan de belanghebbende

de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob
namens deze,

Wetgeving en Juridische Zaken,

Ont€ rels?entle
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BiJlage 1 - Relevante artlkelen uit de Wob

Artikel 1

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

materiaal dat gegevens bevat;
b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op

beleid 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 gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke
aangelegenheid;

d. niet-ambtel¡jke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde
iRstant¡e, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en
waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij
ressoÉeren adviseren over de onderwerpen die aan de ¡nstantie zijn
voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een

adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als

leden daarvan beschouwd;
e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie,

met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel

of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behooft
het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zii ressorteren over de

onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;
f. persoonlijke beleidsopvatt¡ng: een opvatting, voorstel, aanbeveling of

conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid
en de daartoe door hen aangevoerde argumenten;

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19'1a van

de Wet milieubeheer;
h, hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze

of een andere wet en die is neergelegd in documenten beruslend bij een

overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel

binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd;
i, overheidsorgaan;

1o. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is

ingesteld, of 20. een ander persoon ofcollege, met enig openbaar gezag

bekleed.

A¡tikel 3
1. Een ieder kan een veaoek om informatie neergelegd in documenten over een

bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instell¡n9, 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 belang te stellen'
4, Indien een verzoek te algemeen geformuleerd iS, verzoekt het bestuurSOrgaan de

verzoeker zo spoedig mogelíjk om zijn vezoek te preciseren en is het hem daarbij
behulpzaam.
5. Een verzoek om informat¡e wordt ingewilligd met inachtneming van het þepaalde

in de artikelen 10 en 11.

onz€ r€ferentlg

'ì
Irl

q
I

.1

tL-

Pagin¿ 5 van 11



Artllçç|6
1, Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedíg mogelijk,
doch uiterlijk 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 afloop 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 ven een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na d¡e

waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven aan

artlkel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de

belanghebbende of belanghebbenden een ziensw¡jze naar voren is gebracht of de
daarvoor gestelde termijn ongebruíkt is verstreken.
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het bestuursorgaan
daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder vermelding van
de termijn binnen welke 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 ¡n afw¡Jklng van het eerste lid twee
weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te
verstrekken terwijl 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
verleng ing rechtvaardi gt;

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

Aftikel 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
c. toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is.

3. Indien het verzoek betrekk¡ng heeft op milieu-informatie als,bedoeld in

añikel 19.la, 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 inlormatie.

Onze rêlelentle
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Aftikel 10
1. Het verstrekken van lnformatie 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. Hét 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
organ¡sat¡es;

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in adikel 1a, onder c en d, bedoelde
bestuursorganen;

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

nemen van de informatie;
S. 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 toepass¡ng 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 milieu. Voorts blijft
in añ¡rijking van het eerste l¡d, aanhef en onder c, het verstrekken van
milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking
niet opweegt tegen het daar genoemde belang.
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een veftrouwelijk
karakter.
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, ¡s niet van toepassing op het verstrekken van
milleu-informatie.
7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens
achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende
belangen;

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

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milleu-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 beleidsopvattingen.
2. Over persoonliJke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en

onzê rêlefentle
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democratlsche 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 betrekk¡ng tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daaitoe door
het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de
adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4. In afwijklng van het eerste tld 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 ¡n nlet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is

van overeenkomstige toepassing,

Onzc r€ferêntié
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Bijlage 2: Inventarisatielijsten

Oltze relêÌent¡ô

Nr. Document Beoordeling woB Datum Afzender Ontvang
er

1. Verslag
Bestuursvergadering SBL

Deels openbaar,
persoonsgegevens
geweigerd

10.2.e,
alsmede

9egevens
die buiten
het bereik
van de
aanvraag
vallen

4 juni
2010

SBL ocw

2 Verslag
Bestuursvergadering SBL

Deels openbaar,
persoonsge9evens
oeweioerd

10.2.e 2 juli
2010

SBL ocw

3. Deels.openbaâr,
Persoonsgegevens
aeweioerd

Verslag
Bestuursvergadering SBL

10.2.e 1 juli
20tL

SBt ocw

4. Verslag
Bestuursvergadering OC

Deels openbaar,
Persoonsgegevens
oeweiqerd

10,2.e 9 maaft
2012

oc ocw

5 Verslag
Bestuursvergadering OC

Deels openbaar,
Persoonsgegevens
oeweioerd

10.2.e 27
maart
2072

oc ocw
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l{r. Document Beoordeling WOB Datum Afzen
der

Ontvanger

6 Programmaplan LKL Deels openbaar,
persoonsge9evens
oeweioerd

10.2.e 8 mei 2018 ocw ocw

7 Bijlâge 1 Geheel openbaar ocw ocw

8. Bijlage 2a Deels openbaar,
Persoonsgegevens
oeweioerd

10.2.e ocw ocw

9. Bijlâge 2b Deels openbaar,
persoonsgegevens
oeweioerd

10.2.e ocw ocw

10 Bijlage 2c Deels openbaar,
persoonsgegevens
oeweioerd

10.2.e

11 Bijlage 2d1 Deels openbaar,
persoonsgegevens
oeweioerd

10.2.e ocw ocw

L2, Bijlage 2d2 Deels openbaar,
persoonsgegevenS
oeweioerd

10.2.e ocw ocw

13. Bijlage 2d3 Deels openbaar,
persoonsgegevens
oeweioerd

10.2.e ocw ocw

L4. Deels openbaar,
persoons9egevens
oeweioerd

10,2.e ocwBijlage 2d4 ocw

15. Bijlage 2d5 Deels openbaar,
persoonsge9evens
oeweioerd

10.2.e ocw ocw

16. Bijlage 2d6 Deels openbaar,
persoonsge9evens
oeweioerd

10.2.e ocw ocw

L7 Bijlage 3 Deels openbaar,
persoons9e9evens
oeweioerd

10.2.e ocw ocw

18 Biilaoe 3.1 Geheel ooenbaar ocw ocw
19 tsiilaoe 3.2 Geheel ooenbaar ocw ocw
20 Biilaoe 3.3 Geheel ooenbaar ocw ocw
21. Biilaoe 3.4 Geheel ooenbaar ocw ocw
22. Biilaoe 3.5 Gehepl onenhaer ocw ocw
23. Bijlage 3.6 Deels openbaar,

'persoonsge9evens

oeweioerd

10.2.e ocw ocw

24 Biilaqe 3,7 Geheel ooenbaar ocw ocw
25 Bijlage 3.8 Deels openbaar,

persoonsgegevens
oeweioerd

10,2,e ocw ocw

)6. Biilaoe 3.9 Geheel ooenbaar ocw ocw

Onze referÕnt¡e
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27 Biilaoe 3.10 Geheel ooenbaar og{t! r. .oGtt
28. Bijlage 4 Deels openbaar,

persoonsgegevens
oeweioerd

10.2.e ocw ocw

29. BiJlage 5 Deels openbaar,
persoonsgegevens
oeweioerd

10.2.e ocw ocw

30. Nota MÎ-OCW Deels openbaar,
persoonlijke
beleidsopvatthgen
t.b.v. ¡ntern beraad
oeweioerd

10.2.e
11.1

15
september
20L7

ocw ocw

31. Oplegger Nota MT-OCW Deels openbaar,
persoonsgegevens
oeweioerd

10.2.e ocw ocw
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