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Bij begnewoording, datum, 
ome referentie en onderwerp 
vermelden.

Datum
Betreft

Omdat uw verzoek mogelijk erg omvangrijk was, is u conform artikel 4.1, vijfde lid, 
van de Woo gevraagd uw verzoek nader te preciseren, waarbij de behandeling van 
uw verzoek is opgeschort. Op 9 augustus heeft u met de betrokken Woo- 
functionaris een gesprek gehad, waarbij u hebt toegelicht wat de aard van uw 
verzoek is en naar welke informatie u opzoek bent. In dat gesprek is aan u 
uitgelegd dat Defensie geen onderzoek heeft laten doen naar beloningsverschillen 
tussen mannen en vrouwen, omdat er geen structurele signalen bestaan dat er 
sprake zou zijn van een loonkloof. Naar aanleiding van dat gesprek is op u op 15 
augustus een voorlopige inventarislijst toegestuurd met de documenten die 
beoordeeld zouden worden.

Inventarisatie documenten
In antwoord op uw verzoek is een zoekslag gemaakt naar alle relevante 
documenten die zien op uw Woo-verzoek. Deze documenten zijn weergegeven in 
de inventarislijst die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit verwijs ik 
naar de corresponderende nummers op de inventarislijst. Enkele van de 
documenten zijn reeds openbaar, maar met u is afgesproken dat ik ook deze 
documenten opneem in de inventarislijst en met u zal delen.
In de inventarislijst zijn de documenten ingedeeld op basis van de volgende 
categorieën:

Kamerbrief D&I met onderliggende documenten;
Onderzoeken en rapportages over D&I en informatie over een loonkloof; 
Personeelsrapportages.

Besluit
Ik besluit documenten 3, 5, 10, 13 tot en met 16 volledig openbaar te maken. 
Documenten 1, 2, 4, 7 en 9 maak ik deels openbaar. Documenten 6, 8, 11, 12, 17 
tot en met 24 zijn reeds openbaar, waardoor de Woo daarop niet van toepassing is.

5-10-2077
Besluit op uw Woo-verzoek

Bastuursstaf 
Directie Communicatie 

Locatie 
Den Haag - Plein- 
Kalvermarktc. 
Kalvermarkt 32 
'S'Gravenhage 

Postadres 
Kalvermarkt 38 
2511 CB 'S-GRAVENHAGE 
MPC 58B

Contactpersoon 
Kap mr. R.J. Stap 
Woo-functionaris 

www.defensie.nl

Onze referentie 
BS2022022861

Bijlagen
25

Op 22 juli 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 
documenten inzake de opstelling van de kamerbrief Diversiteit en Inclusiviteit 
(D&I) d.d. 29 maart 2022 en rapportages/onderzoeken over het thema diversiteit 
en inclusiviteit. In het bijzonder vraagt u om informatie over een mogelijke 
loonkloof bij Defensie. Uw verzoek ziet op de periode van begin 2018 tot en met 
heden.



Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Defensie

ir. G.E

'iU'

o»

I

Zoals gemeld, stuur ik u deze documenten volledigheidshalve wel op. Hieronder 
licht ik mijn besluit toe.

Bestuurtttaf
Directie Communicatie

In documenten 1, 2, 4, 7 en 9 staan persoonsgegevens van medewerkers. Dit 
betreft gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals namen, functienamen, 
e-mailadressen en telefoonnummers, Deze gegevens maak ik op grond van artikel 
5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo niet openbaar. Het gaat om 
persoonsgegevens van 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. Het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van 
betrokkenen weegt daarom zwaarder dan het belang van openbaarheid.

Overwegingen
Eerbiediging persoonlijke levenssfeer (artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, 
van de Woo)

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Minister van 
Defensie. Het bezwaarschrift dient te worden gencht 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.

De Minister Vj 
voor deze /
De Secret£/i/-Generaal,

Datum S-'O-2.c<22.
Onze referentie
BS2022022861




